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ANACRONISMO
(PARACRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O anacronismo é o ato de pôr algo fora do tempo correspondente, em desacordo com os usos e costumes correntes, constituindo atraso em relação a estes.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo anacronismo deriva do idioma Francês, anachronisme, e este do
idioma Grego, anakhronismós, de anakhronizomai, “estar em anacronismo; ato de pôr algo fora
do tempo correspondente”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão sinonímica do anacronismo, dispostas na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Comunicologia: arcaísmo.
02. Conscienciometrologia: conscin neofóbica; consréu.
03. Evoluciologia: catagênese; desatualização pessoal; retrogradação.
04. Experimentologia: obsolescência; retaguarda evolutiva.
05. Mentalsomatologia: conhecimento ultrapassado; dogma.
06. Paracronologia: anticronismo; erro de Cronologia; extemporaneidade; inadequação
temporal.
07. Para-Historiologia: antiguidade; antiqualha; fossilização; primitivismo.
08. Parassociologia: coisa fora da época; conservadorismo; tradicionalismo.
09. Pensenologia: paleopensenidade; retropensenidade.
10. Recexologia: antirrecéxis; misoneísmo.
Arcaismologia. O anacronismo sempre evidencia algo ou algum objeto em vias de extinção, representando o caminho para ser arcaísmo linguístico.
Neologia. Os 2 vocábulos minianacronismo e maxianacronismo são neologismos técnicos da Paracronologia.
Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão antonímica do anacronismo, dispostas na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Comunicologia: neologismo.
02. Conscienciometrologia: Consciex Livre; conscin neofílica.
03. Evoluciologia: atualização; progresso; regularização existencial.
04. Experimentologia: top de linha; vanguarda.
05. Mentalsomatologia: conhecimento avançado; neociência; neoparadigma; verpon.
06. Paracronologia: adequação temporal; Cronologia correta; Prospectiva.
07. Para-Historiologia: modernidade.
08. Parassociologia: coisa à frente da época; modismo.
09. Pensenologia: hierpensenidade; neopensenidade; sumopensenidade.
10. Recexologia: filoneísmo; reurbex.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à somaticidade.
Coloquiologia. Dentro do coloquialismo, eis a expressão comum sintetizando o anacronismo: relógio parado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade; os retropensenes; a retropensenidade.
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Fatologia: o anacronismo; o anticronismo; o arcaísmo; o bairrismo; o ultraconservantismo; o regressismo; o dogmatismo medievalesco; a antiqualha; o tempo do onça; a obsolescência;
a extemporaneidade; a peremptoriedade ignorada; a ancianidade; a senectude; as atitudes anacrônicas; o fator tempo; a desconjunção cronológica; os bagulhos energéticos; os travões evolutivos;
a antirrecéxis; a aprioropatia; a interiorose; a neofobia; a rabugice; a esclerose; a atrofia; a saída
difícil do bloco anterior; a cinegética; a monarquia; o feudalismo.
Parafatologia: os heterassédios; a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Principiologia: a necessidade do princípio da descrença; o princípio da interprisão grupocármica.
Codigologia: o código grupal de tradições inarredáveis.
Teoriologia: a teoria da evolução compulsória.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paracronologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Ciclologia: o ciclo de omissões deficitárias.
Enumerologia: a idade da pedra; a pintura rupestre; a escrita hieroglífica; a mata virgem; a música folclórica; a relíquia humana; a máquina eletrostática.
Interaciologia: a interação passado-futuro; a interação monoideísmo-egoísmo.
Politicologia: a monarquia; a aristocracia; a escravocracia; a clerocracia; a teocracia;
a asnocracia.
Legislogia: as leis canônicas; as leis draconianas.
Fobiologia: a futurofobia.
Holotecologia: a cronoteca; a historioteca; a regressoteca.
Interdisciplinologia: a Paracronologia; a Cronêmica; a Passadologia; a Anteriorologia;
a Antiquologia; a Arcaismologia; o Conservadorismo; a Retropensenologia; a Marasmologia;
a Mesmexologia; a Mimeticologia; a Para-Historiologia; a Holocronologia; a Parapatologia; o Autorregressismo.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa anacrônica; a conscin neofóbica; a conscin idosa.
Masculinologia: o geronte; o macróbio; o indivíduo fossilizado; o antepassado de si
mesmo; o vegetalista multissecular; o autoconservantista; o supertradicionalista; o rabugento;
o ranheta; o senecto.
Femininologia: a geronte; a macróbia; a antepassada de si mesma; a vegetalista multissecular; a autoconservantista; a supertradicionalista; a rabugenta; a ranheta; a senecto.
Hominologia: o Homo sapiens senex; o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens
consumptor, o Homo sapiens consumans; o Homo sapiens consomator.
V. Argumentologia
Exemplologia: minianacronismo = o relógio de bolso; maxianacronismo = o conservantismo no Terceiro Milênio.
Culturologia: os megaidiotismos culturais; os idiotismos culturais históricos; a cultura
de crenças, dogmas, sacralizações e santificações; os cultos ao passado; a cultura clerical da
tradição-família-propriedade; a cultura medievalesca do Opus Dei.
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Geografia. Na Espanha, os calendários ainda trazem os santos de cada dia (Ano-base:
2001). No Brasil, em Belo Horizonte, MG, há o predomínio da vassoura piaçaba sobre o uso do
aspirador de pó (Ano-base: 2004). Para os conscienciólogos e conscienciólogas as religiões e as
seitas de todas as naturezas são anacronismos ainda remanescentes na Terra do Terceiro Milênio.
Aparelhos. De acordo com a Comunicologia, a revista Veja publicou à página 38, da
edição de 15 de março de 2000, a tabela demonstrando a produção de alguns aparelhos superados
continuando a serem produzidos no Brasil, em quantidades insignificantes, 5 bens de consumo fabricados na Zona Franca de Manaus, AM, em unidades:
1. Televisão em preto-e-branco: 1988, 200.000; 1999, 18.000.
2. Calculadora portátil: 1988, 800.000; 1999, 2.500.
3. Máquina de escrever: 1988, 37.000; 1999, 24.000.
4. Rádio portátil: 1988, 1.400.000; 1999, 582.000.
5. Toca-disco: 1988, 292.000; 1999, 99.500.
Neofobia. Neste caso, cabe muito bem a pergunta pertinente: – Qual o percentual de
neofobia da população capaz de desencadear e garantir tal estado de coisas?
Neoconcepções. Como esclarece a Conscienciometrologia, tempos novos pedem neoconcepções, neopensenes e neossinapses para as pessoas se afirmarem com novos posicionamentos sociais contra os anacronismos.
Datilografia. Sob a ótica da Experimentologia, o anacronismo pode ser identificado
mais claramente no início do Século XXI, pela sobrevivência teimosa da máquina de escrever, ou
de datilografia, existente em escritórios desde 1874.
Economia. Em certas Socins, o mercado de máquinas de escrever ainda estava vivo
e atuante no ano 2000, na condição de vestígio da velha economia, apesar da neoeconomia.
Formulários. As máquinas de escrever ainda estavam sendo usadas para preenchimento
de etiquetas ou formulários não compatíveis com as impressoras convencionais, funcionando ao
mesmo tempo junto com os Palm Pilots e celulares dos executivos, homens e mulheres.
Automimeses. Segundo a Proexologia, o anacronismo deve ser evitado pois é agente gerador de automimeses capazes de incrementar o incompléxis.
Neopensenes. A automimese dispensável é a maior geradora do incompléxis. É muito relativa a afirmação de “não há nada de novo no mundo”. A transitoriedade dos valores e das coisas
humanas é fato sobre o qual todos precisam entender dentro da Conscienciologia e da Multidimensionalidade. Precisamos ter discernimento e muita coragem para pôr abaixo tudo aquilo sem
razão lógica de existir, seja para a gente mesmo ou para todas as pessoas.
Extinção. Há muita coisa a caminho da extinção, seja por obtusidade consciencial ou
insciência, por evolução da inteligência mesmo ou de maneira criminosa.
Taxologia. Vejamos, em 1994, dispostas na ordem funcional, 30 categorias de itens humanos, dentre centenas de exemplos, segundo as opiniões consensuais, já desaparecidas ou caminhando em marcha batida, resolutamente, para o desuso, estando, portanto, em vias de extinção
franca ou de se tornarem peças de museu e referências tão só históricas:
A. Criaturas ou criações:
01. Autocratas. Dono de país, o déspota ou tirano (ditadores).
02. Deificações. Rei, monarquia ou política infantil.
03. Virgindade. Virgem feminina, humana, adulta (exclusão das autopromoções).
04. Cinegética. Caçador ou matador amador, viciado (caça à raposa).
05. Tabagismo. Fumante ou viciado, suicida lento.
06. Canibalismo. Antropófagos ou canibais humanos.
07. Bovinolatria. Animais sagrados da zoolatria.
B. Objetos variados:
08. Veículos. Tílburis, carros de boi e bondes.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Redação. Máquinas de escrever em geral (datilografia versus digitação).
Instrumentos. Realejos (órgãos musicais mecânicos), vitrolas, TV preto-e-branco.
Combustível. Gasogênio e manivelas de carro (racionamento da gasolina).
Higiene. Escarradeiras ou cuspideiras do lar (antigos hábitos doentios).
Toxicomania. Lança-perfume nos folguedos do carnaval.
Subumanos. Casaco de pele tecido com a pele de 70 visons mortos.
Vestuário. Espartilhos ou coletes femininos (cintura de vespa).
Antissexualidade. Cintos de castidade femininos.
Brinquedoteca. Revólveres de brinquedo infantil (Criminologia).
Pisantes. Galochas ou calçados de borracha (defesa contra a lama e chuvas).

C. Usos e costumes:
19. Duelos. Combates mortais antigos (espadas e espadachins).
20. Tauromaquia. Touradas ou circos de touros (corridas de toros).
21. Elefantarquia. Os elefantes empregados na condição de guerreiros.
22. Infibulações. Suturas genitais.
23. Mutucas. Fósforos carbonizados (trotes infantis).
D. Coisas diversas:
24. Ecologia. Salto de Sete Quedas (local, Brasil, Geografia).
25. Aquedutos. Canalizações antigas.
26. Idiomas. Latim como língua falada e escrita, e milhares de outras.
27. Tabacarias. Firmas, empresas, indústrias e comércio do fumo.
28. Mitologia. Diabo, mito de mil nomes.
29. Doutrinas. Ocultismo, hermetismo e comunismo (ismos ultrapassados).
30. Paradigma. Teoria-líder mecanicista da Ciência (princípio newtoniano-cartesiano).
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 anacronismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
2. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
3. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
4. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
5. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
6. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
7. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

AS NOVAS REALIDADES EXIGEM ATITUDES MAIS
AREJADAS NA VIDA INTRAFÍSICA, E MAIS DESTEMIDAS
NA VIDA MULTIDIMENSIONAL, A FIM DE SE ELIMINAR
MISONEÍSMOS, NEOFOBISMOS E ANACRONISMOS.
Questionologia. Você acompanha as renovações e metaboliza bem cada renovação?
A evolução para você é a característica do inacabamento permanente da vida consciencial?
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ANÁLISE
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A análise é o ato ou efeito de analisar(-se), a avaliação, o exame, a interpretação ou o julgamento acurado de realidade, algo, objeto, fato, caso, ideia ou constructo de
maneira meticulosa, dividindo, decompondo ou desconstruindo o todo em partes para descobrir
mais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo análise vem do idioma Francês, analyse, derivado do idioma
Latim, analysis, e este do idioma Grego, análysis, “dissolução; decomposição do todo nas partes
componentes; método de resolução, em oposição à síntese”, do verbo analyó, “desligar; dissolver;
soltar; separar; libertar; analisar; examinar”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Estudo detalhado. 02. Dissecção; penetração analítica. 03. Escrutínio. 04. Investigação atomizadora. 05. Teste do ácido. 06. Tiracisma; tiradúvida; tirateima.
07. Exame de excelência. 08. Holanálise; meganálise. 09. Cosmovisão ampla. 10. Análise das
análises.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo análise:
analisabilidade; analisada; analisado; analisador; analisadora; analisando; analisar; analisável; analista; analítica; analiticidade; analítico; analitismo; analitista; analitística; analitístico;
autanálise; Cosmanálise; holanálise; neoanálise; oniroanálise; paranálise; Parapsicanálise; psicanalisada; psicanalisado; psicanalisando; psicanalisar; Psicanálise; psicanalismo; psicanalista; psicanalítico; reanalisar; reanálise.
Neologia. As duas expressões compostas análise egocármica e análise grupocármica
são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Antianálise. 02. Síntese. 03. Acriticismo. 04. Antilogismo. 05. Apriorismose. 06. Dogmatismo. 07. Paralogismo; sofística. 08. Autodesorganização. 09. Tendenciosidade. 10. Monovisão parcelada.
Estrangeirismologia: a Weltanschauung; o de omnibus dubitandum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento analítico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal analítico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade.
Fatologia: a análise; a análise heterocrítica; a racionalidade; a investigação; o enfoque;
o experimento; o tirateima; a sistematização; o levantamento; a discriminação; a triagem; a catálise; a recolta; a constatação; a reverificação; a hipótese; a discriminação interpretativa das realidades; a mundividência; a proposição; a verpon; a pré-análise; a holanálise.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Enumerologia: a abordagem; a pesquisa; o método; a estratégia; o diagnóstico; o prognóstico; a síntese.
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Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio especialismo-generalismo; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio implicitude-explicitude; o binômio apreensibilidade-compreensibilidade; o binômio concentração mental–atenção dividida.
Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento.
Polinomiologia: o polinômio ponto-reta-plano-espaço; o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento.
Antagonismologia: o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo fato científico / ficção científica; o antagonismo detalhismo / bagulhos energéticos; o antagonismo projeto aberto / obra acabada.
Politicologia: a democracia direta; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia.
Filiologia: a raciocinofilia; a cienciofilia; a cogniciofilia; a ciberneticofilia; a criticofilia;
a fatofilia; a parafatofilia.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a metodoteca; a analiticoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Metodologia; a Pesquisologia; a Criteriologia; a Sistemática; a Prospecciologia; a Dissecciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin analítica; a conscin eletronótica; 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 analista; o revisor; o supervisor.
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 analista; a revisora; a supervisora.
Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens heuristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: análise egocármica = a avaliação, interpretação e hermenêutica conscienciogramática de si mesmo; análise grupocármica = a avaliação, interpretação e hermenêutica
conscienciogramática de todo o grupo evolutivo.
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Análises. Segundo a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 10 análises cortantes
ou megapensenes trivocabulares interrelacionados, apresentando aspectos cruciais da Conscienciologia e do belicismo reclamando reflexões aprofundadas:
01. Autanálise. Ninguém furta autanálise.
02. Avaliação. Análise: avaliação permanente.
03. Começo. Análise: começo ideal.
04. Descomplicação. A análise descomplica.
05. Desconstrução. Análise é desconstrução.
06. Expansão. Análise: expansão aprofundada.
07. Micrótomo. Análise: dissecção microtômica.
08. Profilaxia. Análises evitam guerras.
09. Técnica. Analisemos “n” vezes.
10. Universalismo. Análise: compartimentação universal.
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 análise, 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. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
4. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
5. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
6. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
7. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

A PRÉ-ANÁLISE DOS FATOS PRINCIPIA NA ESCOLHA
DO TEMA E NA SELEÇÃO MINUCIOSA DAS MATÉRIAS
AUTOPESQUISADAS. A AUTOPENSENIDADE EVOLUÍDA
É O INÍCIO E O FIM DA SABEDORIA DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você já analisou a própria consciência analítica? Você se sente confortável com o nível da própria percuciência nas abordagens técnicas às realidades?
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DA
GRAFOPENSENIDADE
(COMUNICOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A análise da grafopensenidade é o ato ou efeito de investigar, examinar,
avaliar, analisar, descrever e explicitar as manifestações pensênicas expressas graficamente pela
conscin-escriba, homem ou mulher, visando ao descortino, ao aprofundamento e à omnicompreensão da estilística, dos conteúdos textuais, explícitos e / ou implícitos, e do temperamento pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo análise vem do idioma Francês, analyse, derivado do idioma
Latim, analysis, e este do idioma Grego, análysis, “dissolução; decomposição do todo nas partes
componentes; método de resolução, em oposição à síntese”, do verbo analyó, “desligar; dissolver;
soltar; separar; libertar; analisar; examinar”. Surgiu no Século XVIII. O primeiro elemento de
composição grafo provém do idioma Grego, grápho, “escrever; inscrever”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar uma ideia; pesar; examinar;
considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra 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”. 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. Análise do pensene grafado. 2. Análise da estilística autoral.
3. Análise lexicográfica. 4. Análise perfilológica textual.
Neologia. As 3 expressões compostas análise da grafopensenidade, minianálise da grafopensenidade e meganálise da grafopensenidade são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Antianálise grafopensênica. 2. Pseudanálise da grafopensenidade.
3. Análise do grafopensene sem estilo. 4. Análise da escrita despersonalizada. 5. Análise do perfil consciencial ágrafo.
Estrangeirismologia: a open mind do escriba autocoerente e assistencial; a pensenidade
expressa pelo binômio langue-parole; a autorrevelação consciencial pelo éthos discursivo; o caráter interdisciplinar da analyse du discours; a aproximação da noção formations discursives com
as multigrafopensenidades; a influência da épistémè na formação do enunciado; o rapport do analista com o grafopensenizador.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à acuidade da comunicação gráfica.
II. Fatuística
Pensenologia: a análise da grafopensenidade; o holopensene pessoal da ortografopensenidade; o holopensene das comunexes avançadas; os ortopensenes; a ortopensenidade; os rastros
pensênicos grafados para a posteridade; a automeganálise do holopensene pessoal; a análise crítica da grafopensenidade; os equilibriopensenes comunicados pela escrita; a assistência grafopensênica do livro publicado; o predomínio da ortopensenidade na autexpressão; o abertismo manifestado no grafopensene; o personalismo indisfarçável grafopensenizado; a assinatura pensênica
permanente; o holopensene pessoal do autorado conscienciológico; a facilidade em expressar-se
pela escrita constituindo o materpensene pessoal; os grafopensenes; a grafopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os retrografopensenes; a retrografopensenidade; a autortopensenidade grafada; a assimilação energética com o autor ou a autora pelo grafopensene; a temperança grafopensênica da conscin desperta; as contradições entre o discurso e o pensene; o entre-
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cruzamento das intenções do grafopensenizador; o caráter de interpretação inerente a qualquer
grafopensene.
Fatologia: o exame do perfil consciencial do escritor e da escritora; o detalhamento das
características pessoais pela escrita; a conquista da maturidade consciencial pelo estudo da própria maneira de escrever; o empreendimento textual revelando a essência da consciência; o modus
operandi marcado pelas palavras; a escolha intencional do léxico; o vocabulário; o dicionário
analógico pessoal; a psicometria verbetográfica; o desvelamento do temperamento pessoal; a meganálise do texto alheio; o curso Heterocrítica de Obra Útil; as diversas linhas de pesquisas da
disciplina Análise do Discurso; o fulcro analítico de abordagem para identificar o perfil da pessoa; a acuidade parapsíquica de interpretar o não escrito; a utilização do parapsiquismo para interpretar o texto e o contexto; os excessos do discurso prolixo; a materialidade do texto; a percepção
dos interstícios disciplinares presentes no texto; a compreensão ampliada da conscin-autora;
os microuniversos logicamente estabilizados e as formulações irremediavelmente equivocadas;
a relação do descritível e do interpretável; os tipos de “real” analisáveis; a contradição entre a teoria e a prática de análise; a instauração de novo modo de leitura; a visão histórica da linguagem
e das teorias linguísticas; os objetos discursivos de análise; a função heurística do ato de analisar;
o movimento da interpretação do ser humano diante dos fatos grafados; o universo semântico das
palavras; a ideologia desvelada na materialidade do texto; os limites cosmoéticos da orientação
durante a preceptoria da escrita; a dissimetria interna do mesmo espaço discursivo; o impacto das
relações entre as estruturas semânticas; os traços de agressividade e de cumplicidade implícitos na
linguagem utilizada; as relações de intercompreensão permeadas pelo texto.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a expansão do
pensar grande transposto do paracampo de escrita; a paranálise dos fatos e parafatos; a abrangência das análises feitas por amparadores extrafísicos; a intercomunicação do escriba com os amparadores extrafísicos; o desenvolvimento do parapsiquismo pela grafopensenidade vivenciada; as
análises pangráficas; o canal de comunicação do autor veterano ou autora veterana pela pangrafia;
a leitura energética das letras grafadas; o acoplamento energético do revisor com o autor.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo escrita-parapsiquismo; o sinergismo autor-revisor; o sinergismo autor-leitor; o sinergismo análises-sínteses; o sinergismo preceptor da escrita–preceptorando; o sinergismo Linguisticologia-Temperamentologia; o sinergismo lexicometria-conscienciometria; a análise sinérgica do texto e do produtor do texto.
Principiologia: o princípio de nem 1 dia sem linha escrita; o princípio cosmoético da
ortografopensenidade; o princípio de manutenção da autenticidade grafopensênica; o princípio
cooperativo entre os autorandos; o princípio autocrítico; o princípio da imperturbabilidade na
escrita conscienciológica; o princípio interassistencial megagescônico.
Codigologia: os códigos linguísticos; os códigos universais da comunicação; a escrita
em código cifrado; o código pessoal de Cosmoética (CPC) do escriba conscienciológico; os códigos midiáticos; o código paragenético; os códigos semióticos.
Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria dos atos de fala; a teoria semiolinguística;
as teorias da linguagem; a teoria semiótica; a teoria da análise do discurso de linha francesa;
a teoria da análise do discurso de linha americana; a teoria centrada na consciência; a teoria
dos cons; a teoria dos efeitos grafopensênicos; a teoria da significação.
Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica da comunicabilidade escrita; a técnica da análise-síntese; a técnica da escrita precisa; a técnica da autorrevisão gráfica; a técnica de
usar o corretor ortográfico; a técnica parapsíquica da leitura nas entrelinhas; a técnica do detalhismo; a técnica de escrita à mão; a técnica da digitação.
Voluntariologia: o trabalho voluntário dos revisores da EDITARES; as interações dos
autores-voluntários da UNIESCON; os registros em ata das reuniões de voluntariado; as publica-
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ções em periódicos e informativos das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) feitas por voluntários-pesquisadores.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da
Cosmovisiologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Autorganizaciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia;
o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanizaciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: os efeitos das evidências do estilo pessoal; o efeito da identificação da personalidade consecutiva pela retrografopensenidade; o efeito do saber ler e interpretar na análise
da grafopensenidade; os efeitos grafopensênicos da relação discurso-conscin; o efeito das ideologias implícitas no discurso; o efeito assistencial da grafopensenidade cosmoética; o efeito da
decodificação da retromegagescon encriptada.
Neossinapsologia: o aprofundamento verponogênico das neossinapses; a autaquisição
de sinapses heurísticas sobre si; o processamento sináptico interneuronal durante as análises;
as sinapses resultantes da relação texto-contexto.
Ciclologia: o ciclo diário autografopensênico experiência-reflexão-registro; o ciclo leitura-raciocínio-associação-interpretação; o ciclo vivência-conteúdo-texto; o ciclo fonema-grafema-palavra; o ciclo análise crítica–síntese tarística.
Enumerologia: a escrita tarística; a escrita assistencial; a escrita conteudística; a escrita
jurídica; a escrita literária; a escrita bélica; a escrita assediante. A análise intraconsciencial;
a análise detalhista; a análise extraconsciencial; a análise conscienciométrica; a análise autoconsciencioterápica; a análise da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a análise seriexológica.
Binomiologia: o binômio significado ideativo–significante linguístico; o binômio linguística-metalinguística; o binômio antepassado de si mesmo–ressoma atual; o binômio campo
semântico–campo discursivo; o binômio megagescon–retrossenha pessoal; o binômio indícios de
temperamento–vestígios do psicossoma; o binômio autoconscientização autoral–ação tarística.
Interaciologia: a interação autorado-autoconsciencioterapia; a interação análise quantitativa–análise qualitativa; a interação texto-contexto-análise; a interação analista-analisado;
a interação temperamento-discurso; a interação recin psicossomática–superação mentalsomática; a interação modus operandi–modus scribendi; a interação saber ler–saber interpretar; a interação descrição-interpretação.
Crescendologia: o crescendo análise da grafopensenidade–análise pangráfica da escrita pessoal.
Trinomiologia: o trinômio anotar-escrever-comunicar; o trinômio emissor-mensagem-receptor; o trinômio grafopensenizador-grafopensene-grafopensenidade; o trinômio discurso-hipótese-interpretação; o trinômio universo discursivo–campo discursivo–espaço discursivo;
o trinômio linguagem–objeto–não-transparência; o trinômio alfabetização-gescon-tares; o trinômio grafopensenidade-retropensenidade-autorretrografopensenidade.
Polinomiologia: o polinômio objeto-fenômeno-análise-interpretação; o polinômio discurso político–discurso midiático–discurso religioso–discurso literário–discurso pedagógico.
Antagonismologia: o antagonismo autanálise / heteranálise; o antagonismo grafema
/ intenção; o antaganismo gênese histórica / gênese lógico-semântica.
Paradoxologia: o paradoxo de 1 único texto poder ter várias interpretações; o paradoxo da análise expandida do efeito do megapensene trivocabular; o paradoxo da explicitação
inconsciente do traço pessoal do autor no confor da grafopensenidade.
Politicologia: a análise dos discursos políticos; a política dos editoriais; a política de alfabetização; a política dos órgãos de imprensa; a política da escrita conscienciológica; a política
da metanálise dos discursos; a impossibilidade de se escrever apoliticamente.
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Legislogia: a lei do maior esforço; as leis da Parageneticologia; as leis de incentivo
a novos escritores; a lei ortográfica; a lei da exaustividade.
Filiologia: a grafofilia.
Fobiologia: a grafofobia.
Sindromologia: a síndrome da inércia grafopensênica; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da câimbra do escrivão; a síndrome da falsa memória; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da patopensenidade grafada; a síndrome da apriorismose presente no texto partidário.
Maniologia: a grafomania; a mania de descrever a personalidade humana pela grafologia; a mania de pixar as paredes; a mania de escrever sobre a pele; a mania de se comunicar
através de cartas e bilhetes; a mania de grafar o próprio nome nos troncos das árvores.
Mitologia: o mito de 1 significante ter 1 só significado.
Holotecologia: a grafoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Grafopensenologia; a Exegeticologia; a Linguisticologia; a Hermeneuticologia; a Lexicologia; a Erudiciologia; a Autopesquisologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Autopensenologia; a Gesconologia; a Autoconsciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autopesquisadora; a conscin grafopensenizadora; a conscin linguista; a conscin enciclopedista; a conscin analista do discurso; o ser interassistencial; a conscin
especialista em grafopensenidade.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o analista; o intermissivista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o docente de
Conscienciologia; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projeciografista; o revisor; o sistemata; o tertuliano; o tradutor e intérprete;
o verbetólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a analista; a intermissivista;
a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a docente de
Conscienciologia; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projeciografista; a revisora; a sistemata; a tertuliana; a tradutora e intérprete; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens
interassistens; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens
scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: minianálise da grafopensenidade = a realizada superficialmente a partir
de pequeno texto do autor ou da autora, obtendo rápido esboço do perfil estilístico; meganálise da
grafopensenidade = a realizada profundamente a partir do conjunto de obras produzidas pelo
autor ou pela autora, obtendo caracterização apurada da estilística e temperamento pessoais.
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Culturologia: a cultura da escrita conscienciológica; a multicultura da interdisciplinaridade; a cultura de erudição dos especialistas em grafopensenidade; os limites e fronteiras da
interpretação da cultura.
Metodologia. Pela Grafopensenologia, qualquer texto, próprio ou alheio, pode ser submetido à análise da grafopensenidade com base em método orientado por variáveis observáveis
pelo paradigma consciencial, considerando-se 3 níveis de categorias, explicitados em ordem
alfabética:
A. Grafopensênico. Eis 16 aspectos de análise em nível semântico-hermenêutico, envolvendo o emprego das habilidades cognitivo-parapsíquicas nas produções gesconárias, caracterizadoras da intencionalidade e do perfil tarístico-assistencial do autor ou autora:
01. Abertismo: análises transdisciplinares e interdisciplinares.
02. Antiemocionalidade: redução do carregamento da emocionalidade na escrita.
03. Cientificidade: elevação do carregamento do nível de cientificidade do texto.
04. Clareza: linguagem direta e limpa, sem excessos ou lacunas.
05. Cosmovisão: integração e articulação dos elementos textuais.
06. Domínio linguístico: desenvoltura na transposição das ideias para o grafopensene.
07. Exegese: interpretações e hipóteses orientadas para os efeitos de sentido do texto de
modo assistencial.
08. Estilística: preferências estilísticas reveladoras do perfil consciencial.
09. Idioma: adequação da língua de acordo com o público leitor.
10. Intraconsciencialidade: posicionamentos cosmoéticos da conscin-escriba.
11. Pangrafia: tradução dos exopensenes em grafopensene pessoal.
12. Pensenidade: caracterização do padrão grafopensênico autoral.
13. Precisão: evitação das ambiguidades.
14. Racionalidade: escrita objetiva, sem rodeios, com uso do discernimento.
15. Retilinearidade: pensenização retilínea indutora da omnicompreensão do texto.
16. Universalismo: abordagem conteudística maxifraterna e cosmoética.
B. Linguístico. Eis 10 aspectos de análise em nível linguístico, observados na forma de
uso da linguagem e caracterizadores do estilo pessoal de escrita:
01. Conteúdo: profundidade e consistência de conceitos e definições.
02. Enunciação: qualidade dos enunciados elaborados.
03. Estrutura textual: forma de encadeamento lógico dos parágrafos; corpo do texto.
04. Léxico: nível de utilização de vocabulário especializado; dicionário cerebral.
05. Logicidade: exposição lógica de ideias, conceitos, observando as relações entre si.
06. Predicações: tipos de adjetivos e complementos utilizados.
07. Semanticidade: utilização de relações entre campos semânticos no próprio texto.
08. Sentido: coesão textual entre itens lexicais e gramaticais, dando sentido ao texto.
09. Significação: relações de significado em sentenças, promovendo a coerência textual.
10. Sintaxe: construção frasal; disposição das palavras na frase e adequação gramatical.
C. Perfilológico. Eis 12 aspectos intra e extraconscienciais influentes nas condições de
produção textual pelo autor ou autora e correlacionados ao perfil consciencial pessoal:
01. Ambiente extrafísico: a presença de consciexes afinizadas no momento da escrita.
02. Autopensenidade: o padrão pensênico do autor no momento da grafopensenização.
03. Cenário intrafísico: as pessoas envolvidas e objetos constituintes do ambiente de
escrita.
04. Consistência pesquisística: o fôlego do pesquisador ou pesquisadora em alcançar
conteúdos pertinentes e consistentes.
05. Contexto social: a relação do escritor ou da escritora com o meio social e o ambiente histórico-político.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Cultura: o nível de erudição, cultura e informação.
Filosofia de vida: o modus vivendi adotado.
Ideologia: o conjunto de ideias próprias defendidas no grupo ao qual pertence.
Parapsiquismo: o nível de sensibilidade parapsíquica.
Posicionamento: a decisão e a escolha sobre o tema a grafopensenizar.
Profissão: a área de atuação do autor ou autora.
Teática pessoal: a autovivência experimentada sobre a temática a escrever.

Repercussões. Pela teoria dos efeitos da grafopensenidade, a recepção do texto pelo leitor ou leitora produz relação analítico-hipotética de possibilidades de entendimento e de interpretação dos conteúdos, após as repercussões parapercebidas durante a leitura e análise textual, originando pelo menos 4 tipos de efeitos, expostos em ordem alfabética:
1. Cosmoéticos: linguagem mentalsomática. A reverberação do grafopensene no campo
holopensênico instalado entre autor e leitores intra e extrafísicos, implicando a prática vivenciada
da cosmoética, ao se examinar se ocorreu o uso estilístico manipulatório e tendencioso, transmissão de inverdades, dissimulações e ocultações segundo a ideologia ou a crença pessoal do autor
ou autora. É a identificação da intenção do autor ou da autora por meio da mensagem pela leitura
subliminar do texto.
2. Grafomaterializados: linguagem e comunicação escrita. A constatação in loco da
grafia das palavras, da escolha do léxico, da composição e estrutura textual, da lógica e encadeamento do raciocínio segundo a estilística pessoal de cada autor ou autora. É a identificação e o reconhecimento do conteúdo da mensagem.
3. Parapercepciológicos: comunicação parapsíquica ou energética associada à hermenêutica. A captação do padrão pensênico do autor ou autora, pelas parapercepções e eventuais sinaléticas energéticas experimentadas pelo leitor-analista, identificando o objetivo e o interesse
principal da mensagem. É a parapercepção do confor da mensagem nas entrelinhas.
4. Semânticos: aporte linguístico e parapolimatia. A apreensão dos múltiplos sentidos
e significados existentes nos significantes utilizados no texto e as repercussões nos receptores,
exigindo cognição, histórico mnemônico e conhecimentos interdisciplinares para a omnicompreensão. É a compreensão do confor da mensagem.
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 análise da grafopensenidade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Conformática: Comunicologia; Neutro.
04. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
05. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Estilo técnico: Estilologia; Neutro.
07. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
08. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
09. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
10. Linguagem mentalsomática: Comunicologia; Homeostático.
11. Ortografopensenidade: Grafopensenologia; Homeostático.
12. Perfilologia: Conscienciometrologia; Neutro.
13. Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.
14. Trafor da escrita: Traforologia; Homeostático.
15. Ultrexegética: Exegeticologia; Neutro.
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A ANÁLISE DA GRAFOPENSENIDADE APLICADA À MEGAGESCON EVIDENCIA O PADRÃO PENSÊNICO, CONTEÚDOS, ESTILO, TEMPERAMENTO, TENDÊNCIAS, INTERESSES E COMPORTAMENTOS DA CONSCIN ESCRIBA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, analisa criticamente os conteúdos de qualquer
texto lido e parapercebido? Quais conclusões obteve pela análise da grafopensenidade dos autores
em geral? Já identificou o próprio estilo de escrita?
Bibliografia Específica:
1. Charaudeau, Patrick; Linguagem e Discurso: Modos de Organização (Langage et Discours: Eléments de
Sémiolinguistique); apres. & trad. Angela M. S. Corrêa; & Ida Lúcia Machado; 256 p.; 2 seções; 27 caps.; 18 esquemas;
11 fluxogramas; 1 ilus.; 10 microbiografias; 1 painel; 3 questionários; 11 tabs.; 23 x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Contexto; São
Paulo, SP; 2010; páginas 13 a 63.
2. Maingueneau, Dominique; Gênese dos Discursos (Genèses du Discours); apres. & trad. Sírio Possenti;
184 p.; 7 caps.; 235 citações; 1 E-mail; 1 esquema; 1 microbiografia; 3 tabs.; 122 refs.; 23 x 16 cm; br.; Parábola; São
Paulo, SP; 2008; páginas 31 a 97.
3. Pêcheux, Michel; O Discurso: Estrutura ou Acontecimento (Discourse: Structure or Event?); apres.
& trad. Eni Puccinelli Orlandi; 68 p.; 3 caps.; 1 E-mail; 1 ilus.; 27 notas; 15 refs.; 18 x 11 cm; br.; 5ª Ed.; Pontes; Campinas, SP; 2008; páginas 7 a 57.

A. S.
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ANÁLISE DE IDEIAS
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A análise de ideias é o ato ou efeito de identificar, decompor e explicitar os
constructos, conceitos ou elementos básicos de corpus de conhecimento específico, com o objetivo de ampliar e potencializar a exposição, o entendimento, a compreensão e a apreensão das realidades ideativas mais abrangentes e complexas através do emprego direto dos atributos conscienciais e recursos intelectuais do pesquisador ou pesquisadora.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo análise vem do idioma Francês, analyse, derivado do idioma Latim, analyse, e este do idioma Grego, análisys, “dissolução; método de resolução”, do verbo analyó, “desligar; dissolver; soltar; separar”. Surgiu no Século XVIII. A palavra ideia provém do idioma Latim, idea, “forma original; imagem; noção”, e esta do idioma Grego, idéa, “aspecto exterior, aparência; forma; maneira de ser”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Estudo detalhado de ideias; exame minucioso de ideias. 2. Dissecção de ideias. 3. Análise crítica. 4. Hermenêutica ideativa. 5. Exegese ideativa. 6. Cosmovisão
ideológica.
Neologia. As duas expressões compostas minianálise de ideias e maxianálise de ideias
são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Síntese de ideias. 2. Análise de fatos; casuística; fatuística. 3. Acriticismo. 4. Apriorismose. 5. Crença; dogmatismo.
Estrangeirismologia: o brainstorming; a open mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à criticidade analítica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Entendimento exige análise. Questionamentos geram análises.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Discernimentologia; o holopensene analítico;
o holopensene mentalsomático; a retilinearidade pensênica; o abertismo autopensênico; os meandros da pensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a análise de ideias; o exame de ideias; a picotagem de ideias; a anatomização
de ideias; a organização das ideias; a identificação dos constructos; a explicitação do conteúdo;
a coesão dos conceitos elementares; a apreensão cognitiva; a amplitude das ideias; a clareza das
ideias; a profundidade das ideias; a validade das ideias; as neoideias; as verpons; o escrutínio
mentalsomático; a coragem intelectual; as perguntas pertinentes; a refutação; os debates enriquecedores da argumentação pessoal; a análise dos grafopensenes; a identificação das falácias, dos
sofismas e dos paralogismos; a abordagem inicial; a análise abrangente; a metodologia pesquisística; a pesquisa primordial na análise de ideias; os recursos extracerebrais; os diagramas; os datagramas; os fluxogramas; o quadro sinóptico; as listagens; as enumerações; as variáveis analíticas;
a divisão do assunto complexo em tópicos; as ideias grafadas didaticamente; a análise exaustiva
do tema erudito; a imersão ideativa; a concentração mental; o ato de pensar com profundidade;
a reflexão; a ponderação; a intelecção; a memória funcional; os dicionários cerebrais pessoais;
a bagagem intelectual; a autocrítica; a paixão pelas ideias; a ideia fixa; a preguiça mental; as conclusões precipitadas; as ideias descartadas; as pseudoideias; o mascaramento de ideias; as análises
prontas; o plágio; as contradições do autor; as lacunas do texto; o erro lógico; o erro de interpretação; os pontos obscuros; o apedeutismo; a credulidade; a apriorismose; o dogmatismo; a lavagem
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cerebral; as aproximações entre as ideias; a associação de ideias; a cosmanálise; a cosmossíntese;
a interdisciplinariedade; o generalismo; a cosmovisão; o Curso Imersão Heterocrítica de Obra
Útil.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a identificação do
conteúdo do parafato; a autocrítica quanto às auto e heteropercepções; os parafenômenos enriquecedores das análises pessoais; o fenômeno da cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectivo; o sinergismo curiosidade-autopesquisa-leitura.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da crítica cosmoética.
Codigologia: a vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: as técnicas analítico-dedutivas embasando o pensamento científico convencional atual; a técnica da concentração mental; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas parapedagógicas; as técnicas conscienciométricas; a técnica das 50 vezes mais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: os efeitos cosmoéticos das auto e heterocríticas; o efeito nocivo das falácias lógicas.
Ciclologia: o ciclo neoanálises-neoconstructos-neoideias.
Enumerologia: as abordagens iniciais; as inferências preliminares; as anatomizações detalhadas; as associações instrutivas; as explicitações conteudísticas; os entendimentos aprofundados; as conclusões esclarecedoras.
Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio cognição-argumentação; o binômio especialismo-generalismo; o binômio Hermenêutica-Exegética.
Interaciologia: a interação análise-síntese; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação educação formal–autodidatismo ininterrupto.
Crescendologia: o crescendo análise crítica–debate esclarecedor–refutação renovadora; o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio analisar-avaliar-classificar; o trinômio analisar-entender-concluir; o trinômio pensenizar-grafar-falar; o trinômio raciocinador-pesquisador-refutador;
o trinômio leitura sistemática–pesquisa crítica–escrita esclarecedora; o trinômio amplitude-profundidade-especificidade; o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento.
Polinomiologia: o polinômio ler-interpretar-compreender-refletir; o polinômio comunicativo artigo-palestra-tese-livro-tratado.
Antagonismologia: o antagonismo concentração mental / dispersão consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de a análise detalhada das partes permitir a visão de conjunto do todo.
Politicologia: a argumentocracia; a debatocracia; a intelectocracia; a cientificocracia;
a tecnocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual.
Filiologia: a cienciofilia; a cogniciofilia; a criticofilia; a ideofilia; a intelectofilia; a pesquisofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia.
Mitologia: os mitos intocáveis encontrados nas religiões, nas Escolas Filosóficas e na
Ciência Convencional.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a analiticoteca; a ideoteca; a cognoteca; a logicoteca; a intelectoteca; a criticoteca; a pensenoteca; a argumentoteca; a comunicoteca.
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Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Discernimentologia;
a Autopesquisologia; a Descrenciologia; a Holomaturologia; a Cogniciologia; a Epistemologia;
a Parapedagogiologia; a Heuristicologia; a Argumentologia; a Conformaticologia; a Comunicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin questionadora; a conscin debatedora;
a conscin refutadora; a conscin mentalsomática; 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 duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o cientista; o professor; 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 teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação; o exegeta; o hermeneuta.
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 duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a cientista; a professora; 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 teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação; a exegeta; a hermeneuta.
Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens refutator.
V. Argumentologia
Exemplologia: minianálise de ideias = a aplicação da técnica do aperitivo intelectual;
maxianálise de ideias = o estudo aprofundado cosmovisiológico e enciclopédico de várias linhas
de conhecimento.
Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia.
Interatividade. Pela Autocriticologia, no processo de apreensão cognitiva, importa identificar a veracidade, a coerência e a validade de ideias e informações intercambiadas, a exemplo
destas 5 ocorrências comuns, entretanto críticas, dispostas em ordem alfabética:
1. Comunicologia: a interação orador-ouvinte.
2. Grafopensenologia: a interação escritor-leitor.
3. Parapedagogiologia: a interação professor-aluno.
4. Parapercepciologia: a interação conscin-consciex.
5. Politicologia: a interação candidato-eleitor.
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Pseudoverdades. A preferência pelos conhecimentos prontos e pseudoverdades não
prioritários à evolução atesta o nível de ignorância, acriticismo e preguiça mental predominante,
ainda, na Socin Patológica.
Verpon. Sob a ótica da Evoluciologia, toda ideia, por mais avançada, tão só pode ser
a verdade relativa acumulada até aquele momento evolutivo, é passível de ser modificada, melhorada ou ultrapassada. Importa, portanto, identificar a verpon prioritária, evitando a autofossilização com base nos dogmas e crenças pessoais ou grupais. Pesquisa exige análise contínua.
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 análise de ideias, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Contestação intelectual: Holomaturologia; Neutro.
05. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
10. Interpretação seletiva: Hermeneuticologia; Neutro.
11. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
12. Picotagem das ideias: Exaustivologia; Neutro.
13. Pré-análise: Pesquisologia; Neutro.
14. Princípio organizador dos saberes: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.

ACERTA MAIS QUEM EMPREGA O AUTODISCERNIMENTO
E A AUTOCRÍTICA MÁXIMA NAS OMNIANÁLISES PESQUISÍSTICAS, IDENTIFICANDO O NÍVEL DE COSMOÉTICA NAS
MANIFESTAÇÕES HOLOPENSÊNICAS PESSOAIS E GRUPAIS.
Questionologia. Qual a abrangência e a profundidade da capacidade crítica aplicada por
você, leitor ou leitora, nas análises pessoais? Nas pesquisas realizadas predominam os esforços
autodidatas assentados na Descrenciologia, ou você ainda sofre da preguiça mental crônica?
S. B.
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ANÁLISE DE RECORRÊNCIA
(PESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A análise de recorrência é o ato ou efeito de investigar, identificar e decompor com exame detalhado a repetição de acontecimentos, eventos, fatos, parafatos e fenômenos relativos a determinada consciência, grupo, instituição ou área, objetivando aprofundar o conhecimento do objeto em avaliação.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo análise vem do idioma Francês, analyse, derivado do idioma
Latim, analysis, e este do idioma Grego, análysis, “dissolução; método de resolução, em oposição
à síntese”. A palavra recorrer deriva do idioma Latim, recurrere, “correr para trás; retroceder”.
O termo recorrência apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Exame minucioso da reiteração. 02. Detalhamento da repetição.
03. Escrutínio da reprise. 04. Investigação da recursividade. 05. Pormenorização da recidiva.
06. Decomposição da revivência. 07. Dissecção da reincidência. 08. Estudo detalhado da tipicidade. 09. Pesquisa da frequência. 10. Mimeticologia.
Neologia. As duas expressões compostas análise de recorrência elementar e análise de
recorrência avançada são neologismos técnicos da Pesquisologia.
Antonimologia: 01. Exame minucioso da aleatoriedade. 02. Dissecção da casualidade.
03. Detalhamento da acidentalidade. 04. Escrutínio da singularidade. 05. Investigação da raridade. 06. Pormenorização da infrequência. 07. Decomposição da antiperiodicidade. 08. Estudo detalhado da atipicidade. 09. Pesquisa do descontinuísmo. 10. Síntese da recorrência.
Estrangeirismologia: a recurrence analysis; o recurring event; o estudo detalhado do
déjà-vu; a análise do replay; a investigação do revival; o Pesquisarium; o Mentalsomarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à acuidade analítica da recorrência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Pesquisologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os
cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os repensenes; a repensenidade; os morfopensenes fixados; a morfopensenidade; o holopensene pessoal da autocientificidade consciencial; as associações pensênicas; a investigação dos pensenes recorrentes; a análise de recorrência auxiliando na identificação
dos holopensenes.
Fatologia: a análise de recorrência; a análise dos fatos análogos, similares ou parecidos;
a análise das repetições através do tempo; o megafoco consciencial (leitmotiv) identificado na
análise de recorrência; as autexperimentações recorrentes produzidas deliberadamente, objetivando o autodesenvolvimento consciencial; a relevância do registro de recorrências; a ferramenta de
pesquisa; o estabelecimento das intercorrelações entre os fatos; a descoberta e identificação das
afinidades obscuras entre as coisas; a memória reversa resgatando vivências recorrentes; a identificação da recorrência prevista; a análise de recorrência auxiliando no desenvolvimento da normalização de procedimentos; a pesquisa das redundâncias; a identificação do padrão; a análise de
algoritmos; a autorresponsabilidade despertada pela autoconscientização quanto às recorrências;
o estudo das mimeses desnecessárias, patológicas ou nosográficas; o estudo detalhado da repetição pessoal dos mesmos equívocos, distorções, contradições e omissões deficitárias; a identificação das mimeses necessárias, sadias ou homeostáticas; a impossibilidade da vida sem recorrências; a repetição compulsória do emprego do corpo humano na vida intrafísica; a análise dos pro-
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blemas repetitivos e inevitáveis do cotidiano; as repetições pedagógicas interverbetes; a repetição
racional das verpons, sob múltiplas facetas, na estilística enciclopédica; as transposições semânticas analógicas intervocabulares utilizadas no âmbito do corpus paracientífico da Conscienciologia; a recorrência da mesma raiz etimológica indicando o grau de parentesco quanto às formas
e aos significados dos vocábulos; as associações ideativas; as aproximações simples; a análise de
conteúdo a partir das recorrências lexicais explicitando o foco temático do texto; as remissivas indicando a recorrência de determinado assunto na obra; a categorização de itens pelas semelhanças
nas taxologias; a Homologia (Biologia) evidenciando semelhanças entre estruturas de diferentes
organismos; a jurisprudência (Direitologia) assentada na aplicação uniforme do mesmo conjunto
de normas a casos semelhantes.
Parafatologia: a autovivência paciente e continuada do estado vibracional (EV) profilático; a análise de recorrência dos sinais personalíssimos mapeando a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o estabelecimento das intercorrelações entre os parafatos; a análise da recorrência das autovivências multidimensionais; a análise da repetição de parafenômenos vivenciados;
o dejaísmo parapsíquico; a análise de recorrências em múltiplas vidas intrafísicas; o parapsiquismo enquanto instrumento de pesquisa das recorrências multidimensionais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias na análise de recorrências;
o sinergismo senso de observação–raciocínio analógico–juízo crítico.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da autopesquisa; o princípio
científico da explicitação pesquisística; o princípio de os fatos orientarem a pesquisa; o princípio
inteligente de não ir contra os fatos; o princípio do “quem procura, acha”; o princípio de o Cosmos estar sob controle inteligente e cosmoético; o princípio da sincronicidade interdimensional;
o princípio da conexão interdimensional; o princípio diretor da consciência (materpensene
pessoal) explicitado na análise de recorrência.
Codigologia: o código de responsabilidade pela autocognição.
Teoriologia: a Metodologia Paracientífica da teoria do paradigma consciencial; a teoria
da análise comparativa; a teoria da interpretação dos fatos e parafatos; a teoria da repetibilidade dos autexperimentos evolutivos; a teoria da sincronicidade; a teoria da atração universal;
a teoria da automimese; a teoria da espiral evolutiva ascendente.
Tecnologia: as técnicas de pesquisa conscienciológica; a técnica da revisitação técnica
dos fatos; a técnica da abordagem racional às realidades; a técnica da cosmovisão cosmoética;
as repetições didáticas da técnica da circularidade; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas estatísticas; a técnica do algoritmo; as técnicas conscienciométricas; a aplicação das técnicas de sobrepairamento analítico; a técnica das recorrências evolutivas; a técnica
da repetição paciente; a técnica de prevenção das recidivas automiméticas; as técnicas de autorganização.
Voluntariologia: os voluntários pesquisadores da Conscienciologia, homens e mulheres; o voluntariado mentalsomático criativo; os processos dinamizadores da autopesquisa dos voluntários recicladores.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pesquisologia; o laboratório
conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico
da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da
Recexologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia.
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Efeitologia: os efeitos evolutivos do uso de metodologias sistematizadas cosmoéticas;
o efeito acumulativo das recorrências; o aperfeiçoamento dos processos cognitivos enquanto efeito da repetição e do acúmulo de experiências; a autolavagem cerebral light inconsciente enquanto
efeito das repetições patológicas da consciência incauta; as recorrências enquanto efeito da holopensenidade da consciência.
Neossinapsologia: a lógica pesquisística gerando neossinapses; as neossinapses advindas da repetição paciente de atividades mentaissomáticas.
Ciclologia: o ciclo das pesquisas técnicas; o ciclo percepção-registro-análise; o ciclo
hipótese-verificação-conclusão; o ciclo informacional coleta de dados–ponderações técnicas–
–tratamento didático–difusão tarística; o ciclo da autorreeducação das condutas habituais.
Enumerologia: a análise de recorrência individual; a análise de recorrência grupal;
a análise de recorrência institucional; a análise de recorrência factual; a análise de recorrência
textual; a análise de recorrência temporal; a análise de recorrência multidimensional.
Binomiologia: o binômio pesquisa-evolução; o binômio indício-evidência; o binômio
Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio implicitude-explicitude; o binômio apreensibilidade-compreensibilidade; o binômio autesclarecimento-heteresclarecimento; o binômio automanifestação-recorrência.
Interaciologia: a interação mnemossomática–análise de recorrência; a interação senso
de observação–maturidade pesquisística; a interação pensamento crítico–raciocínio lógico; a interação análises-sínteses; as interações técnicas.
Crescendologia: o crescendo achado-investigação-descoberta; o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio percepção da realidade–captação de informações–detecção
de padrões; o trinômio observação-análise-constatação; o trinômio detalhe-essência-registro;
o trinômio retrofatos–fatos–parafatos recorrentes; o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio acasos-coincidências-sincronicidades; o trinômio realidade visível–realidade invisível–realidade desconhecida.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio distinguir-caracterizar-singularizar-denominar; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo.
Antagonismologia: o antagonismo exceção / padrão; o antagonismo casualidade / causalidade; o antagonismo retilinearidade pensênica / monoideísmo; o antagonismo autorganização evolutiva / recorrência patológica; o antagonismo evolução consciencial / preguiça de repetir; o antagonismo disciplina / repetição inútil; o antagonismo continuísmo consciencial / mesméxis dispensável.
Paradoxologia: o paradoxo de a própria consciência agente da repetição muitas vezes
não perceber as recorrências.
Politicologia: a pesquisocracia; a raciocinocracia; a cienciocracia; a cientificocracia;
a cognocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: as leis da lógica científica; a lei das probabilidades; as leis do fluxo do Cosmos; as leis da sincronicidade universal; a lei do antiacaso; a lei da atração universal; a lei da
afinidade evolutiva; a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei do retorno.
Filiologia: a cienciofilia; a fatofilia; a experimentofilia; a raciocinofilia; a mnemofilia;
a cosmovisiofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a pesquisofobia; a cognofobia; a logicofobia; a criticofobia; a epistemofobia; a disciplinofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia dificultando a análise de recorrência; a síndrome da patopensenidade na gênese das recorrências patológicas; a síndrome da automimese
fossilizadora; a profilaxia da síndrome da robotização existencial; as síndromes compulsivas.
Maniologia: a investigação das recorrências explicitadas nas manias conscienciais.
Mitologia: a queda do mito da existência de sorte e azar.
Holotecologia: a pesquisoteca; a analiticoteca; a metodoteca; a conscienciometroteca;
a sincronoteca; a evolucioteca; a pensenoteca; a mesmexoteca.
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Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Metodologia; a Fatuística; a Inventariologia;
a Conexologia; a Cosmovisiologia; a Evoluciologia; a Pensenologia; a Conscienciometrologia;
a Paragenética; a Mimeticologia; a Autorganizaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin analítica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; 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 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 analista; o revisor.
Femininologia: a acoplamentista; 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 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 analista; a revisora.
Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
reflexivus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens associator; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens
autocriticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens rationabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: análise de recorrência elementar = a observação preliminar, ainda superficial, de determinadas repetições; análise de recorrência avançada = a investigação detalhista
e exaustiva, alicerçada pela racionalidade e lógica, do amplo universo das repetições.
Culturologia: a cultura da Pesquisologia; a cultura da Associaciologia; a cultura da
Cosmovisiologia.
Metodologia. De acordo com a Tecnologia, eis, na ordem funcional, 3 procedimentos
técnicos, capazes de auxiliar a análise de recorrência por parte da conscin interessada:
1. Autoconscientização: a investigação das recorrências visando a autoconscientização
quanto às repetições.
2. Registro: as anotações detalhadas de cada fato recorrente indicando, por exemplo,
a data e horário; o contexto; as consciências envolvidas; as características ou elementos reincidentes; as repercussões intra e extrafísicas observadas.
3. Análise: o exame minucioso e aprofundado das recorrências estabelecendo, por
exemplo, as causas e efeitos; o mecanismo desencadeador da repetição; a Tipologia; a classificação; as hipóteses levantadas; as conclusões derivadas; a sintetização em palavra ou expressão-chave dos elementos ou aspectos reincidentes (materpensene).
Disciplinas. Segundo a Pesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 especialidades conscienciológicas, pertinentes, para o estudo da análise de recorrência:
1. Conscienciometrologia: a pesquisa da consciência a partir do levantamento de fatos
similares relativos a determinado traço consciencial, estabelecendo o padrão de manifestação.
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2. Consciencioterapia: o escrutínio do microuniverso consciencial em busca de padrões
de comportamento, visando aproveitar as recorrências positivas e quebrar o ciclo das repetições
contraproducentes.
3. Holopensenologia: o estudo dos holopensenes de consciências, de grupos, de locais
ou de ideias, desenvolvido a partir da análise do padrão de pensenes recorrentes manifestados.
4. Parafenomenologia: a investigação de recorrências nos autexperimentos e nos estudos de casos parafenomenológicos.
5. Seriexologia: a análise de recorrência de fatores, aspectos e / ou vivências relacionados a retrovidas.
6. Sinaleticologia: o mapeamento da sinalética anímico-parapsíquica pessoal a partir da
observação da recorrência de manifestação dos sinais personalíssimos, relacionando determinada
sensação energética a significado específico.
Indicadores. O cotidiano oferece infinita gama de fatuística reincidente, contendo o significado ou a mensagem silenciosa nas ocorrências. Eis, a título de estudo, por exemplo, 23 áreas
de pesquisa, na ordem alfabética do tema, acompanhadas das situações e respectivos indicadores,
passíveis de serem investigados através da análise de recorrência:
01. Acidentologia: a recorrência de acidentes de percurso parapsíquicos indicando
a assedialidade pessoal.
02. Assistenciologia: a recorrência de tipo de assistido indicando a identidade
interassistencial do assistente.
03. Comunicologia: a recorrência de certos ditos indicando preconceitos e imaturidades enraizados na cultura.
04. Consciencioterapia: a recorrência de recaídas indicando a necessidade de autovigilância ininterrupta na convalescença.
05. Conviviologia: a recorrência de interesses em comum indicando as afinidades
interconscienciais.
06. Cosmoconscienciologia: a recorrência de sincronicidades indicando as mensagens
silenciosas multidimensionais.
07. Errologia: a recorrência de determinados erros indicando a necessidade de recin.
08. Fatuística: a recorrência de determinados fatos e parafatos indicando a prioridade
da pesquisa.
09. Filiologia: a recorrência de determinadas preferências pessoais indicando a autodileção paragenética.
10. Intencionologia: a recorrência de determinadas escolhas indicando os valores
pessoais e grupais.
11. Materpensenologia: a recorrência de foco de interesses indicando o materpensene
pessoal e grupal.
12. Organizaciologia: a recorrência de determinada solução para determinado
problema indicando o modus operandi aplicado.
13. Parapatologia: a recorrência de minifalhas menosprezadas indicando os maus hábitos arraigados.
14. Parapercepciologia: a recorrência de determinado parafenômeno indicando o trafor parapsíquico do pesquisador.
15. Pensenologia: a recorrência de determinados patopensenes indicando os monoideísmos patológicos.
16. Pesquisologia: a recorrência de determinada temática nas próprias publicações indicando a identidade pesquisística pessoal.
17. Priorologia: a recorrência de realização de determinadas atividades indicando as
prioridades pessoais e grupais.
18. Proexologia: a recorrência de tipo de aporte existencial recebido indicando as
diretrizes da autoproéxis.
19. Profilaxia: a recorrência de determinados desastres naturais indicando as medidas
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preventivas a serem tomadas.
20. Psicossomatologia: a recorrência de determinados pensamentos automáticos
indicando o esquema mental predominante.
21. Temperamentologia: a recorrência de determinadas reações naturais da vontade indicando a raiz do temperamento.
22. Trafarologia: a recorrência de afecções em determinado órgão indicando o locus
minoris resistentiae.
23. Traforologia: a recorrência de determinadas realizações indicando os talentos, habilidades e competências 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 a análise de recorrência, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
02. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
04. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
05. Contrafluxo ao Cosmos: Contrafluxologia; Nosográfico.
06. Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
07. Ferramenta de análise: Autopesquisologia; Neutro.
08. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Fluxo pesquisístico multidimensional: Pesquisologia; Neutro.
10. Identificação do padrão: Holopesquisologia; Neutro.
11. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
12. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
13. Recorrência: Autevoluciologia; Neutro.
14. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
15. Revivalismo: Parassociologia; Neutro.

A ANÁLISE DE RECORRÊNCIA É FERRAMENTA PESQUISÍSTICA CAPAZ DE AMPLIAR A COSMOVISÃO DAS CONSCIÊNCIAS, POR MEIO DOS NEOVIESES PERSPECTIVADOS
EM FUNÇÃO DOS FATOS E PARAFATOS INVESTIGADOS.
Questionologia. A análise de recorrência já foi empregada por você, leitor ou leitora?
Quais os resultados obtidos?
Filmografia Específica:
1. Corpo Fechado. Título Original: Unbreakable. País: EUA. Data: 2000. Duração: 107 min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD).
Direção & Roteiro: M. Night Shyamalan. Elenco: Bruce Willis; Samuel L. Jackson; Robin Wright Penn; Spencer Treat
Clark; Charlayne Woodard; Eamonn Walker; Laura Regan; & Michael Kelly. Produção: Barry Mendel; Sam Mercer;
& M. Night Shyamalan. Desenho de Produção: Larry Fulton. Direção de Arte: Steve Arnold. Fotografia: Eduardo Serra. Música: James Newton Howard. Montagem: Dylan Tichenor. Cenografia: Gretchen Rau. Efeitos Especiais: K.N.B.
Effects Group; & Secret Lab, The (TSL). Companhia: Touchstone Pictures; Blinding Edge Pictures; Barry Mendel Productions; & Limited Edition Productions Inc. Sinopse: Espantoso desastre de trem choca os Estados Unidos. Todos os
passageiros morrem, com exceção de David Dunn saindo completamente ileso do acidente, para espanto dos médicos
e dele próprio. Buscando explicações sobre o ocorrido, David encontra o estranho e sombrio Elijah Price, apresentando
explicações bizarras e peculiares para o fato.
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2. Feitiço do Tempo. Título Original: Groundhog Day. País: EUA. Data: 1993. Duração: 103 min. Gênero:
Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Harold Ramis. Elenco: Bill Murray; Andie
MacDowell; Chris Elliot; Stephen Tobolowsky; Brian Doyle-Murray; Marita Geraghty; Angela Paton; Ricku Ducommun;
Rick Overton; Robin Duke; & Harold Ramis. Produção: Trevor Albert; & Harold Ramis. Roteiro: Danny Rubin; & Harold Ramis, com base em história de Danny Rubin. Fotografia: John Bailey. Música: George Fenton. Estúdio: Columbia
Pictures Corporation. Sinopse: Frustrado com o emprego de repórter, Phil Connors (Bill Murray) vai a pequena cidade
americana para cobrir o especial sobre o “Dia da Marmota”. Phil já não consegue disfarçar o desapontamento, por ser
o quarto ano consecutivo cobrindo a matéria. E para complicar a vida, Phil fica preso no tempo, acordando sempre no
mesmo dia.
3. Um Visto para o Céu. Título Original: Defending your Life. País: EUA. Data: 1991. Duração: 112 min.
Gênero: Comédia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Espanhol; Francês;
& Inglês; (em DVD). Direção & Roteiro: Albert Brooks. Elenco: Albert Brooks; Meryl Streep; Rip Torn; Lee Grant;
Buck Henry; George Wallace; Lillian Lehman; & Shirley MacLaine. Produção: Michael Grillo. Desenho de Produção:
Ida Random. Direção de Arte: Richard Reynolds. Fotografia: Allen Daviau. Música: Michael Gore. Montagem: David
Finfer. Cenografia: Linda DeScenna. Estúdios: Geffen Pictures. Sinopse: Jovem publicitário, Daniel Miller (Albert
Brooks), morre em acidente de carro sendo encaminhado para a Cidade do Julgamento, lugar tido como sala de espera
após a vida. Nesse local assiste a própria existência na Terra ser repassada, enfrentando medos e acaba se apaixonando por
Julia (Meryl Streep), também revendo a vida na Terra. Durante a estada de Daniel, os juízes irão decidir se o joven merece
ir para o “céu” ou voltar a renascer na Terra.
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Tatiana; Autopesquisa na Análise de Eventos Recorrentes; Artigo; Journal of Conscientiology;
Vol. 10; N. 39; 5 enus.; 7 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Evoramente; Portugal; January, 2008; páginas 201 a 211.
2. Idem; Proposta de Metodologia de Pesquisa Conscienciológica para Eventos Recorrentes; Artigo; Anais
do I Congresso Internacional de Autopesquisologia & V Jornada de Autopesquisa; Rio de Janeiro, RJ; 13-15.11.10;
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 citação; 1 E-mail; 11 enus.; 1 nota;
4 filmes; 20 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu,
PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 110 a 116.
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ANÁLISE EGOLÓGICA
(HETEROCRITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A análise egológica é o ato ou efeito de analisar(-se), a avaliação, o exame
(Semiologia), a interpretação (Argumentologia) ou o julgamento (Heterocriticologia) de realidade, algo, objeto, fato (Fatuística), caso (Casuística), ideia (Ideologia) ou constructo de maneira
meticulosa, dividindo, decompondo (Dissecciologia) ou desconstruindo o todo em partes para
descobrir mais, exaltando o próprio ego (Egologia, Apriorismologia) do analista, homem ou
mulher.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo análise vem do idioma Francês, analyse, derivado do idioma Latim, analyse, e este do idioma Grego, análysis, “dissolução; decomposição do todo nas partes
componentes; método de resolução, em oposição à síntese”, do verbo analyó, “desligar; dissolver;
soltar; separar; libertar; analisar; examinar”. Surgiu no Século XVIII. O primeiro elemento de
composição ego deriva do idioma Latim, ego, “eu”. Apareceu, na Linguagem Erudita e Semierudita, a partir do Século XIX. O segundo elemento de composição logia provém do idioma Grego,
lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Análise egocêntrica. 02. Análise tendenciosa. 03. Análise antropocêntrica; análise egocármica. 04. Egoanálise. 05. Análise acrítica. 06. Hermenêutica do ego.
07. Estilo egológico. 08. Estilo egocêntrico. 09. Estilo tendencioso. 10. Estilo umbilical.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 56 cognatos derivados do vocábulo ego: alter
ego; egão; egoanálise; ego-atoleiro; egocarma; egocarmalidade; Egocarmologia; egocarmológica; egocarmológico; egocentrada; egocentrado; egocêntrica; egocentricidade; egocêntrico;
egocentrismo; Egocentrismologia; Egocentrologia; egocídio; egocracia; egoenergia; egofilia;
egofonia; egofônica; egofônico; egoica; egoico; egoismar; egoísmo; Egoismologia; egoísta; egoística; egoístico; ególatra; egolatria; egolátrica; egolátrico; egolíder; Egologia; egológica; egológico; egomania; egomaníaca; egomaníaco; egopensene; egopensenidade; egopódio; egopolítica; egoproéxis; egossíntese; egoteca; egotismo; egotista; egotística; egotístico; ego trip; superego.
Neologia. As 3 expressões compostas análise egológica; análise egológica inconsciente
e análise egológica consciente são neologismos técnicos da Heterocriticologia.
Antonimologia: 1. Análise universalista. 2. Análise honesta. 3. Estilo universalista.
4. Estilo coronochacral. 5. Análise autocrítica. 6. Análise autorreflexiva. 7. Introspecção analítica.
Estrangeirismologia: a ego trip; o self; o alter ego; o strong profile; o trafarium;
a open mind; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade heterocrítica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ocorrem heterocríticas honrosas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal egocêntrico; os egopensenes; a egopensenidade; os
patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a análise egológica; o conteúdo egocármico da análise; a reação em cadeia da
heterocrítica; o autismo intelectual; o ego social; o ego profissional; as coleiras sociais multifacetadas do ego; os mecanismos de defesa do ego (MDE); o egocentrismo infantil na idade adulta;
a corrupção egocármica; a complexidade do ego; o holoperfil do ego; a Autoconscienciometrolo-
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gia; a Inventariologia do ego; os atributos íntimos do ego; o ego exorbitante; o ego arcaico; o nível do cabotinismo; o travão egoístico; o porão do ego; o personalismo exacerbado; o predomínio
das egocentricidades; o calculismo interesseiro; a autopatia; a dissecção do subjetivismo pessoal;
o ato oportunista de tirar casquinha da personalidade analisada; a análise forçada em ricochete;
os pronomes pessoais como parasitas de linguagem; o pensamento egocêntrico; o pensamento infantil persistindo na adultidade; a visão de mundo limitada a partir sempre da própria personalidade; o monopólio da subjetividade no raciocínio distorcido; os monólogos indiferentes aos presentes; a autoimagem distorcida a maior; a ilusão de ser minipeça do minimecanismo egocêntrico;
a vida fantasiosa sob holofotes imaginários; a ilusão de protagonismo ininterrupto; a insensibilidade quanto aos problemas alheios; os problemas pessoais considerados sempre prioritários e dignos da atenção de todos; a indisponibilidade pessoal; o surto egomaníaco; a perda da autocrítica;
o egocarma bem manifesto; a ausência do autodesconfiômetro; a falta do automancômetro; a hiperlucidez; a necessidade do descarte dos delírios egocêntricos; a depuração do estilo pessoal;
a reciclagem egocármica; a depuração do ego por meio da reciclagem intraconsciencial (recin);
a descentralização do ego; a centralização do ego cosmoético; o estudo prático do ego na condição interassistencial (minipeça) e não na condição de centro do Universo (ph.Deus).
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoperdão-heteroperdão; o sinergismo interconsciencial patológico.
Principiologia: o princípio da heterocrítica cosmoética; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria da personalidade narcisística; a teoria da automimese dispensável; a teoria do antepassado de si mesmo.
Tecnologia: a técnica da análise heterocrítica; a técnica da priorização do mais relevante.
Voluntariologia: os voluntários isolacionistas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do mentalsoma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Egocarmologia.
Efeitologia: os efeitos da estagnação evolutiva gerada pela ótica egocêntrica; os efeitos
antiproéxis do fechadismo egoico.
Neossinapsologia: a ausência de parassinapses interassistenciais.
Ciclologia: os ciclos das saturações.
Enumerologia: a análise egológica do analista acadêmico; a análise egológica do prefaciador; a análise egológica do biógrafo; a análise egológica do tradutor (traidor); a análise egológica do antologista (oportunista); a análise egológica do paraninfo da formatura falando mais de
si e não dos formandos; a análise egológica do entrevistador (disfuncional) monopolizando a palavra do entrevistado.
Binomiologia: o binômio (dupla) crítico-criticado.
Interaciologia: a interação análise egocármica–análise grupocármica; a interação
oportunista personalidade analisadora–personalidade analisada.
Crescendologia: o crescendo holocármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o crescendo patológico análise egológica–idade física madura.
Trinomiologia: o trinômio individualismo-coletivismo-egoísmo; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio separação-isolamento-acomodação; o trinômio introspecção-reflexão-escrita.
Antagonismologia: o antagonismo fraternismo / egoísmo; o antagonismo altruísmo
/ egocentrismo; o antagonismo autocontrole do ego / descontrole do ego; o antagonismo ego
maior do analista / ego menor do analisado; o antagonismo equipe / egão; o antagonismo auto-
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nomia / coleira social do ego; o antagonismo ego / alter ego; o antagonismo geoenergia / egoenergia.
Politicologia: a egopolítica pessoal; a crítica, em si, na condição de modalidade política;
a egocracia; a tecnocracia; a democracia; a lucidocracia; a eucracia; a subcerebrocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interprisão grupocármica.
Filiologia: a politicofilia; a egofilia; a criticofilia; a cogniciofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a intrafisicofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia.
Sindromologia: a sindrome do infantilismo; a síndrome de Asperger; a síndrome do estrangeiro.
Maniologia: a apriorismomania; a autassediomania; a egomania; a interiosemania;
a murismomania; a robexomania; a subcerebromania.
Mitologia: o mito do Narciso; o mito da onipotência pessoal.
Holotecologia: a egoteca; a politicoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a evolucioteca;
a recexoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Heterocriticologia; a Dissecciologia; a Egologia; a Egocarmologia; a Egoismologia; a Egocentrologia; a Egocentrismologia; a Subcerebrologia; a Psicossomatologia; a Comunicologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a consciência egocármica; a conscin analítica; a personalidade narcisista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o personalista; o egomaníaco; o analista;
o ph.Deus.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a personalista; a egomaníaca; a analista;
a ph.Deusa.
Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens egodefensivus; o Homo
sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens
rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens competitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: análise egológica inconsciente = a avaliação pessoal com atenuantes;
análise egológica consciente = a avaliação pessoal com agravantes.
Culturologia: a cultura patológica da egolatria.
Caracterologia. Entre múltiplas ocorrências, como exemplo óbvio de análise egológica
evitável, eis o caso pinçado com as seguintes características, dispostas em 7 observações técnicas,
na ordem funcional:
1. Analista: eminente professor, antologista, titular de universidade, no Brasil (ph.Deus).
2. Fonte bibliográfica: pequena antologia, de 88 páginas, em homenagem a intelectual
prestigiado internacionalmente e recentemente falecido.
3. Antologistas: 18 colaboradores ativistas políticos ou heterocríticos honrosos.
4. Idioma: Português direto, sem tradução.
5. Texto: 3 parágrafos ocupando apenas duas páginas.
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6. Expressões: foram empregadas 7 parasitas de linguagem egológica pelo professor
oportunista: eu (3 vezes), mim, minha, meu, sou.
7. Taxologia: categoria de análise egológica light, contudo expressiva para a análise
conscienciométrica ou da cosmovisão do universo pessoal do antologista.
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 análise egológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
03. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Análise tendenciosa: Cosmoeticologia; Nosográfico.
05. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Egocentrismo compulsório: Egologia; Neutro.
07. Elogio controvertível: Conviviologia; Neutro.
08. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.

A ANÁLISE EGOLÓGICA MAIS SIMPLES DO CONTEÚDO
DA ESCRITA PESSOAL APONTA POR SI MESMA, CLARAMENTE, A PROFUNDIDADE DA VITALIDADE DO EGOCENTRISMO NA IDADE ADULTA DO HOMEM E DA MULHER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda comete algum tipo de análise egológica?
Por qual razão?
Bibliografia Específica:
1. Bonaparte, Napoleão; Como Fazer a Guerra: Máximas e Pensamentos de Napoleão recolhidos por Honoré de Balzac (Maximes et Pensées de Napoléon); int. Voltaire Schilling; pref. Honoré de Balzac; trad. Paulo Neves; 118
p.; 5 caps.; 1 cronologia; 7 enus.; 3 microbiografias; 18 x 10,5 cm; br.; pocket; L & PM; Porto Alegre, RS; 2005; páginas
5 a 9.
2. Clenesha, Arlene; & Smaili, Soraya; orgs.; Edward Said: Trabalho Intelectual e Crítica Social; Antologia; revisor Mauro Feliciano; 88 p.; 17 caps.; 20 enus.; 18 microbiografias; 32 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Casa Amarela; São Paulo, SP; 2005; páginas 34 e 35.
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ANÁLISE TENDENCIOSA
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A análise tendenciosa é a interpretação (Argumentologia) desenvolvida
a partir de algum apriorismo (Apriorismologia), preconcepção ou segundo ideia preestabelecida
falseadora da realidade (Cosmovisiologia) dos fatos (Fatuística), parafatos (Parafatuística), fenômenos (Fenomenologia) ou parafenômenos (Parafenomenologia), mantendo intenção (Intencionologia) não explícita (Desviologia).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo análise vem do idioma Francês, analyse, derivado do idioma Latim, analysis, e este do idioma Grego, análysis, “dissolução; decomposição do todo nas partes
componentes; método de resolução; em oposição à síntese”, do verbo analyó, desligar; dissolver;
soltar; separar; libertar; analisar; examinar”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo tendencioso deriva do idioma Latim, tendentia, de tendere, “estender; prolongar; tender para; resistir; esticar”.
Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Análise falaciosa. 2. Conclusão antecipada. 3. Exame com pressupostos anticosmoéticos. 4. Generalização com intenção secreta. 5. Antilogismo. 6. Dogmatismo.
7. Paralogismo. 8. Sofística.
Neologia. As duas expressões compostas minianálise tendenciosa e maxianálise tendenciosa são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Análise honesta; pré-análise cosmoética. 2. Síntese honesta. 3. Intencionalidade explícita. 4. Sinceridade de propósito. 5. Síntese tendenciosa.
Analogologia. A análise tendenciosa tem como reação intelectual similar, clássica, o sofisma (Sofística).
Antagonismo. A postura mentalsomática, sadia, cosmoética e oposta à análise tendenciosa é a síntese honesta capaz de levar o pesquisador à pré-análise racional das coisas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cogniciologia.
Filosofia. A Filosofia típica da análise tendenciosa é a Apriorismologia.
II. Fatuística
Pensenologia: os dolopensenes; a dolopensenidade; os loxopensenes; a loxopensenidade; a amplitude autopensênica.
Fatologia: a análise tendenciosa; a tendencialidade pessoal; a tendência catagógica;
a definição tendenciosa; o percentual falacioso da tendenciosidade; as tendenciosidades provenientes do psicossoma empregado em bases míopes, facciosas, adrenalínicas e apaixonadas; as
tendenciosidades recentes, remotas, acumuladas e atuantes; a intenção oculta; a propensão irrevelada; o propósito sub-reptício; o viés trafarino; o pendor para o pior; a subavaliação lateral; o julgamento estereotipado; as estigmatizações da consciência; a abordagem fenomenológica; o absolutismo; o absurdo cosmoético; o acobertamento; a acuidade mentalsomática; a análise autocrítica; a argumentação ilógica; a artimanha filosófica; a autodissimulação intrafísica; os estigmas comunicativos; o lobismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a heterassedialidade.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da qualificação das manifestações
conscienciais; o princípio patológico da autassedialidade.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica do conscienciograma; as técnicas do cosmograma; as técnicas do
proexograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito nefasto das segundas intenções anticosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo doentio de erronias consecutivas.
Enumerologia: a análise da consciência; a análise da conscin; a análise da consciex;
a análise individual; a análise coletiva; a análise funcional específica (voluntário); a análise funcional institucional (voluntariado).
Crescendologia: o crescendo omissão deficitária–objeção de consciência; o crescendo
patológico, tácito, negligência-acumpliciamento.
Antagonismologia: o antagonismo banalidade do mal / raridade do bem.
Politicologia: a corporocracia; a teocracia; a clerocracia.
Legislogia: as leis absolutas; as leis arbitrárias; a lei do menor esforço.
Fobiologia: a neofobia; a autocriticofobia.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Intencionologia; a Coerenciologia; a Criteriologia; a Definologia; a Determinologia; a Ortopensenologia; a Autopesquisologia; a Refutaciologia; a Holofilosofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tendencioso; o lobista.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tendenciosa; a lobista.
Hominologia: o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens consréu; o Homo sapiens energivorus; o Homo sapiens pathologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minianálise tendenciosa = a propaganda enganosa de algum produto
industrial ou artesanal; maxianálise tendenciosa = os argumentos despudorados do presidente
estadunidense George Walker Bush (1946–) para invadir o Iraque, em 2002.
Culturologia: a cultura brasileira do jeitinho; a cultura do deixa-disso; a cultura da hipomnésia.
Intraconscienciologia. No contexto da Intencionologia, a análise tendenciosa evidentemente é sempre implícita ou subjetiva desde a origem, pois depende, antes de tudo, da intencionalidade doentia da pessoa.
Verbaciologia. Diante da Teaticologia, a análise tendenciosa vai frontalmente contra
o princípio teático da verbação teática, onde somente o ato anterior ratifica a fala ou a escrita.
Errologia. A partir da Comunicologia, a análise tendenciosa é erro de objetivo ou interesse quanto ao assunto da comunicação ou à essência da informação.
Incriminação. À vista da Conscienciometrologia, a análise tendenciosa incrimina irremediavelmente quem a propõe, ou seja, a conscin responsável.
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Demagogia. A demagogia é o embotamento consciencial quando consegue contagiar os
outros. A demagogia não existe isolada em determinada pessoa. O demagogo, homem ou mulher,
seja na Religião, na Politicologia ou em qualquer campo de atividade humana, é reflexo do obscurantismo da mediocridade local. A exclusão da demagogia exige o ônus do não estentórico.
A análise tendenciosa é a própria essência da demagogia.
Heterassediologia. Dentro da Consciencioterapia, a análise tendenciosa é manifestação
assediadora mentalsomática, a princípio light, com propensão para se tornar heavy, dependendo
das injunções e dos interesses corporativos.
Terapeuticologia. Na visão da Paraterapeuticologia, a cura da análise tendenciosa, por
parte da consciência, há de começar, racionalmente, pelo princípio do posicionamento pessoal
(PPP), ou seja, os 2 pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos.
Comunicação. Sob a ótica da Cosmanálise, o exame tendencioso condena, em definitivo, a matéria em pauta (artigo, reportagem).
Propagandologia. Segundo a Cosmoeticologia, a análise tendenciosa é praga onipresente na Socin, quando ainda patológica. Em determinados setores, torna-se profissional como se
observa nas áreas do trinômio propaganda-promoção-publicidade (marketing; merchandising),
seja a respeito de produto, artigo, mercadoria, obra, livro ou ideia rentável, dentro do holopensene
do capitalismo selvagem.
Consumismo. No estudo da Intrafisicologia, a análise tendenciosa objetiva incentivar
o consumo desenfreado da money society, da indústria e do comércio.
Antiobscurantismo. Mediante a Evoluciologia, na Terra há o revezamento constante do
dia e da noite. Quando vamos eliminar a noite no roteiro evolutivo? A consciência do leitor já aspira a viver sem a noite? Eliminar a análise tendenciosa é passo inicial, científico, nessa direção.
Etiologia. Do ponto de vista da Experimentologia, a análise tendenciosa demonstra obliquidade de julgamento e inferências opostas à verdade, a fim de obedecer às injunções em geral
do magister dixit, sendo o experimento prejudicado ab ovo.
Prejuízo. Através da Holomaturologia, na análise tendenciosa não importa o percentual
de falácia. Basta haver tendenciosidade para a análise estar prejudicada.
Paz. A paz interior não é período de tempo, nem forma de vida e nem mesmo efeito do
holopensene local, mas a conquista íntima da consciência, seja conscin ou consciex, derivada da
holomaturidade. A rigor, a holomaturidade não permite à conscin empregar a análise tendenciosa.
Mimeticologia. Em função da Holorressomatologia, a análise tendenciosa diagnostica
a automimese patológica, sendo o processo mais intenso quanto mais idosa seja a conscin.
Subcerebrologia. Com base na Mentalsomatologia, a análise tendenciosa é gerada sempre pelo subcérebro abdominal se atentarmos para a indefensável inutilidade intrínseca ao processo, seja qual for a natureza, à frente do autodiscernimento, da racionalidade e da retilinearidade da
Lógica.
Bases. Consoante a Parapedagogiologia, a análise tendenciosa apoia-se em 3 bases errôneas, nesta ordem analítica:
1. Intencionalidade. A falsidade da natureza ou da qualidade da intenção pessoal.
2. Antipedagogia. O antidiscernimento da postura anticientífica e antipedagógica.
3. Inconfiabilidade. O ato de tornar, por fim, a conscin evidentemente inconfiável.
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 análise tendenciosa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
03. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
Mateologística: Experimentologia; Nosográfico.
Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.

À LUZ DA AUTOPENSENOLOGIA, TODA ANÁLISE
TENDENCIOSA PARTE DE ALGUM PATOPENSENE, DA
AUTOCORRUPÇÃO, DO AUTASSÉDIO OU DA FALTA DE
AUTOCRÍTICA DO ANALISTA, SEJA HOMEM OU MULHER.
Questionologia. A análise tendenciosa ainda tenta, envolve ou seduz você? Em qual linha de conhecimento? Embasada em qual intenção?
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 406, 480, 524, 531 e 648.
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 60, 72, 153 e 326.
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 408 e 893.
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 118, 144, 148 e 648.
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ANCORAGEM AUTORRECICLOGÊNICA
(PARARREGENERACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ancoragem autorreciclogênica é o ato ou efeito de a conscin intermissivista parapsíquica autolúcida, homem ou mulher, fixar a autanciropensenidade sadia nas Centrais
Extrafísicas, promovendo recins cirúrgicas e mudança autotemperamental chanceladas pelo neocódigo pessoal de Cosmoética teático, instalando o ciclo autorregenerativo holossomático em
busca da autocura.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo âncora vem do idioma Latim, ancora, “qualquer instrumento de
ferro com ganchos dos 2 lados”, e este do idioma Grego, agkura, “âncora”. Surgiu no Século
XIII. A palavra ancoragem apareceu no Século XIV. O primeiro elemento de composição auto
procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo
provém do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kýklos, “círculo; roda; esfera”. Apareceu no Século XVIII. O segundo elemento de composição geno vem do idioma
Grego, genos, “raça; tronco; família”, de gignomai, “nascer; gerar; produzir”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Conexão autorreciclogênica. 2. Link de autorreciclogenia. 3. Vínculo de autorreciclagens. 4. Ligação autorreciclogênica. 5. União reciclogênica pessoal. 6. Fixação
autorreciclogênica.
Neologia. As 3 expressões compostas ancoragem autorreciclogênica, ancoragem autorreciclogênica mínima e ancoragem autorreciclogênica máxima são neologismos técnicos da Pararregeneraciologia.
Antonimologia: 1. Desconexão autorreciclogênica. 2. Desligamento da autorreciclogenia. 3. Desvinculação autorreciclogênica. 4. Inconexão reciclogênica pessoal.
Estrangeirismologia: os links com as Centrais Extrafísicas; o fato de sentir-se toujours
branché com o amparo; o timing preciso da autorreciclagem; a intraconsciencialidade always revisited; a autorrecin antivitimológica senza rigore; a autorregeneração holossomática, advinda
aparententemente do nada (creatio ex nihilo); o tour de force da autorreciclogenia gerando maximoréxis; o paramicrochip ativando potenciais macrossomáticos ocultos; a autorrecin profunda,
considerada agente autorregenerativo par excellence; o principium prioritarius.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao potencial autorreciclogênico.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Reciclogenia: autesforço convergente. Interassistência: dinâmica autorrecinológica. Temperamento: essência consciencial. Recins revelam méritos. Evolução: decantação paracerebral. Autocura: expurgação paragenética. Neotarefas exigem neorrecins.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreciclogenia; o holopensene pessoal recinológico; a autopensenidade reciclogênica; a autopensenização autorregeneradora; o materpensene autorrenovador; o tráfego autopensênico recinológico livre de congestionamentos; os genopensenes; a genopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os zimopensenes; a zimopensenidade; os ortopensenenes; a ortopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a autoconsciencioterapêutica pensenológica perene; a evocação paraprocedencial na condição de cais seguro
para atracação autopensênica.
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Fatologia: a utilização inteligente dos atributos intelectuais heurísticos mantenedores da
ancoragem com as Centrais Extrafísicas; a autorrecin terapêutica; a capacidade autovolitiva e autodecisória recinológica vigorosa; a autorrecin profilática; a saúde e remissão espontânea inexplicável de enfermidades apontando para a longevidade somática produtiva; a retrossenha recinológica autocurativa recuperada; os mecanismos de autorretificação somática notórios, em marcha;
o potencial autovolitivo da conscin produzindo autocuras diárias; as aptidões autocurativas inatas;
o fator pessoal de adesão aos tratamentos; a precisão autocomunicativa mental livre de ruídos favorecendo a autorremissão; o potencial pessoal de autocura; as remissões espontâneas jamais investigadas com profundidade pela Ciência; a anticonflitividade crescente; os recursos inatos do
sistema de autocura da conscin bem assistida; a autossuperação dos pertúrbios intelectuais, emocionais, energéticos e somáticos; a autocognição seletiva qualificada; os arsenais médico-terapêuticos inúteis quando empregados contra autassédios interconscienciais; a recidiva da enfermidade
fatal pela falta de autorrecin remissora; a crescente visão atrás do morro minimizando erros de
autabordagem; as minivariáveis antes desprezadas, hoje valorizadas fortalecendo acertos; a pacificação íntima autocurativa resultante das autorrecins; a autoconvicção teática da imortalidade;
o otimismo seriexológico na condição de mola propulsora da saúde; a aplicação dos 12 Megaconceitos Conscienciológicos autocurativos; a inteligência evolutiva (IE) analítica no exame do óbvio aparente antes de decisões cruciais; o hábito antievolutivo de viver à deriva; a evitação de autossacrifícios martirizantes promotores de dessomas prematuras; a postura de arqueador evolutivo
avaliando a tara da carga de assistidos exigindo neorrecins; o somatório diário dos resultados tarístico-assistenciais explicitados na produção gesconográfica ininterrupta; a docilidade parapsíquica autolúcida ativa pautando a autoconsciencioterapia perene; a palavra mental cosmoética,
forte, justa e sadia; a utilização do Conscienciograma na condição de diário de bordo multiexistencial; a paraneuroplasticidade vivenciada; o valor da recin na contagem de pontos da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); a coragem de ir até as últimas consequências em se tratando de autossuperação; o hábito natural de transformar intenções cosmoéticas em fatos auto e maxiproéxicos;
o moto perpétuo autorrecinológico; a ancoragem autorreciclogênica avançada através da Verbetografia.
Parafatologia: a ancoragem autorreciclogênica; a interassistência representando o vetor
da autopararregeneração holossomática; a prática veterana da tenepes na condição de fixadora da
ancoragem autorreciclogênica; o sistema autocurativo holossomático personalíssimo redescoberto
pelo autoparapsiquismo interassistencial; a autovivência regeneradora do estado vibracional (EV)
profilático; a gama de amplo espectro de técnicas e parafenômenos utilizados na Parafarmacologia pessoal; o arco voltaico craniochacral autodesencadeado pela vontade vigorosa; os estados
mentais e paracerebrais autocurativos; a conquista da autonomia assistencial parapsíquica progressiva; a mobilização básica de energias (MBE) produzindo autocura instantânea de minidoenças; o conceptáculo mentalsomático recinológico pró-saúde; o estágio evolutivo da autolibertação
acelerando as autorregenerações holossomáticas; a desenvoltura para recuperar a homeostase holossomática; a autodecantação paragenética desencadeada pelas autorrecins cirúrgicas; a neoequipex interassistencial conquistada pela autorreciclogenia autotemperamental; as potencialidades do
holossoma, ainda ignorado pela Ciência Oficial; a escolha e permanência no corredor de lucidez
do enfrentamento autoconsciente visando a Pré-Intermissiologia e o autorrevezamento vindouros;
a intimidade com os corpos conscienciais sutis desconhecidos da Medicina; a hipótese pessoal do
macrossoma autorregenerativo; as autorretrocognições sequenciadas na condição de caminho das
pedras levando à autodesperticidade; o autoparapsiquismo intelectual favorecendo as melhores
condutas recinológicas; as maximoréxis indubitáveis; a predominância de atividades maxiproexológicas; a senha numérica pessoal na condição de seta cosmoética segura, apontando ações afins
ao fluxo do Cosmos; as Dinâmicas Parapsíquicas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) na
condição de fixadores da ancoragem autoparapsíquica recinológica duradoura.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorrecuperações extraordinárias–macrossoma autorregenerativo; o sinergismo diagnóstico fatal–doente sugestionável; o sinergismo homeostase-automegaeuforização; o sinergismo do cosmoeticamente melhor; o sinergismo consciência centrípeta–consciência centrífuga; o sinergismo autoconfiança-autossuficiência; o sinergismo quantidade-qualidade.
Principiologia: o princípio da complementariedade; o princípio da harmonia holossomática; o princípio da continuidade; o princípio da autotransafetividade; o princípio da perenidade consciencial; os princípios autosseriexológicos; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código vigente; o código multidimensional; os códigos interassistenciais; o código de
conduta; o códego.
Teoriologia: a teoria conscienciológica da autorregeneração holossomática; a teoria
conscienciológica bioenergética; a teoria conscienciológica da autoconscienciometria; a teoria
conscienciológica da personalidade; a teoria evoluciológica da consciência; a teoria conscienciológica da recin; a teoria conscienciológica da recéxis.
Tecnologia: as técnicas autorregenerativas; a técnica da mudança autotemperamental;
a técnica dos 40 cursos Acoplamentarium; a técnica autopesquisística antonimológica; a técnica
da autorrecin cirúrgica; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do autabsolutismo
lúcido; a técnica do autajuste fino; as paratecnologias da saúde consciencial identificadas e aplicadas; a holomnemotécnica autopreservada na idade madura.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;
o labcon autorrecinogênico; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Parareurbanologia; o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível da Autorrevezamentologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível das
Consciexes Livres (CLs).
Efeitologia: o efeito da recin profunda; o efeito da recéxis superficial; o efeito da autorrenovação autoprogramada; o efeito da autopesquisa confrontatória; o efeito da mudança autotemperamental; o efeito da autoproéxis cumprida; o efeito do compléxis.
Neossinapsologia: as neossinapses estratégicas; as neossinapses articuladas; as neossinapses autorregenerativas; as neossinapses logísticas; as neossinapses interassistenciais; as neossinapses benignas; as neossinapses autocurativas.
Ciclologia: o ciclo ressomático; o ciclo autorregenerativo; o ciclo da vitalidade humana; o ciclo autorrecinogênico; o ciclo seriexológico; o ciclo autorrevezamental; o ciclo maxiproexológico; o critério da atividade dentro do ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a reciclogenia notória; a reciclogenia sutil; a reciclogenia consolidada;
a reciclogenia exitosa; a reciclogenia fracassada; a reciclogenia descontínua; a reciclogenia perene.
Binomiologia: o binômio reciclagem-processamento; o binômio autorregeneração temporária–autorregeneração permanente; o binômio Autoconscienciometrologia-Autoconsciencioterapia; o binômio volição autocurativa–autovolitação remissora; o binômio pensenidade-sanidade; o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio decisão-aplicação; o binômio mentalsoma-paracérebro.
Interaciologia: a interação Paranatomia-Parafisiologia; interação paracompetências–
–para-habilidades autevolutivas; a interação reciclogenia-maximoréxis; a interação pensenidade
reciclogênica–saúde consciencial; a interação loc interno–loc externo; a interação intraconsciencialidade-autoconsciencialidade; a interação renovação-inovação.
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Crescendologia: o crescendo recin-autocura; o crescendo terapia-profilaxia; o crescendo minimoréxis-maximoréxis; o crescendo saúde física–saúde consciencial; o crescendo soma-holossoma; o crescendo egoísmo-altruísmo.
Trinomiologia: o trinômio teática-verbação-autexemplarismo; o trinômio recinológico
sobrepairamento-equanimidade-imperturbabilidade; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio EV-tenepes-ofiex; o trinômio recin-invéxis-recéxis; o trinômio percepções-sensações-parapercepções; o trinômio vigília
física–transe parapsíquico–lucidez extrafísica.
Polinomiologia: o polinômio saúde física–saúde energética–saúde emocional–saúde
mental; o polinômio da multidotalidade; o polinômio holossomático; o polinômio egocarma-grupocarma-policarma-holocarma; o polinômio autassim-heterassim-assim-dessassim; o polinômio
proéxis-autoproéxis-heteroproéxis-maxiproéxis; o polinômio ego-identidade-personalidade-consciencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo porto seguro / mar de sargaços; o antagonismo esperança lógica / falsa esperança; o antagonismo saúde / doença; o antagonismo adoecimento
providencial / adoecimento fatal; o antagonismo demanda / doação; o antagonismo autonomia
/ heteronomia; o antagonismo ancoragem autorreciclogênica / ancoragem parasitária; o antagonismo Higiene Consciencial / poluição mental.
Paradoxologia: o paradoxo de a enfermidade de mau prognóstico apresentar remissão
inexplicável devido à autorrecin do paciente; o paradoxo de a aparente homeostase somática
nem sempre representar homeostase holossomática; o paradoxo de o energicista assistencial receber sempre mais energia; o paradoxo de o menos poder ser mais; o paradoxo de o expurgo paragenético remissivo poder ocorrer durante a doença; o paradoxo do macrossoma idiota.
Politicologia: as políticas paraprocedenciais; as políticas de saúde humana; as parapolíticas de saúde consciencial; a meritocracia.
Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido.
Filiologia: a recinofilia; a profilaxiofilia; a paraterapeuticofilia; a autocurofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a recinofobia; a profilaxiofobia; terapeuticofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da autovitimização;
a síndrome da autoculpa.
Maniologia: a mania comum da maledicência na condição de sério empecilho aos progressos autevolutivos reciclogênicos avançados.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a volicioteca; a interassistencioteca; a recinoteca; a recexoteca; a invexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Pararregeneraciologia; a Autorreciclologia; a Homeostaticologia;
a Projecioterapia; a Pensenologia; a Autocuroterapia; a Consciencioterapia; a Paraterapeuticologia; a Paraprofilaxiologia; a Holomnemonicologia; a Evoluciologia; a Autorrecinologia; a Neuroconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a eterna conscin-cobaia; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin hígida; a conscin ancorada; a conscin alternante; a personalidade holomemorialista; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o macrossômata; o comunicólogo; o parapedagogo; o polímata; o tenepessista; o ofiexista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o conscienciólogo; o intelectual; o autor; o verbetógrafo; o verbetólogo; o autopesquisador; o conscienciômetra; o agente retrocognitor; o parapsiquista; o energicista; o epicon lúcido.
Femininologia: a macrossômata; a comunicóloga; a parapedagoga; a polímata; a tenepessista; a ofiexista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a consciencióloga; a intelec-
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tual; a autora; a verbetógrafa; a verbetóloga; a autopesquisadora; a conscienciômetra; a agente retrocognitora; a parapsiquista; a energicista; a epicon lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens ancorator; o Homo sapiens fixator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens autolucidus;
o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens intrarticulator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens intraconscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ancoragem autorreciclogênica mínima = a fixação efêmera da autanciropensenidade nas Centrais Extrafísicas predispondo à recuperação de minidoenças e à minimoréxis, devido às autorrecins emergenciais; ancoragem autorreciclogênica máxima = a fixação duradoura da autanciropensenidade nas Centrais Extrafísicas predispondo à autorregeneração holossomática e à maximoréxis, devido ao circuito permanente de autorrecins cirúrgicas.
Culturologia: a cultura da autorreciclogenia; a cultura da autorrenovação; a cultura
autorrecexológica; a cultura mudancista; a cultura neofílica; a cultura do continuísmo; a cultura
do aprofundamento autopesquisístico.
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 ancoragem autorreciclogênica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interesasdos:
01. Ancoragem consciencial externa: Intrafisicologia; Neutro.
02. Ancoragem consciencial extrafísica: Ofiexologia; Homeostático.
03. Ancoragem consciencial íntima: Intraconscienciologia; Neutro.
04. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
05. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Autoparapsiquismo responsivo: Epicentrismologia; Homeostático.
08. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
09. Autoteste paraterapêutico: Autocuroterapia; Homeostático.
10. Conscienciocentragem: Parapercucienciologia; Homeostático.
11. Genopensene: Autopensenologia; Neutro.
12. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
13. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
14. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
15. Recin: Recexologia; Homeostático.

A AUTANCIROPENSENIDADE DA CONSCIN MAXIPROEXISTA AUTOLÚCIDA FIXADA NAS CENTRAIS EXTRAFÍSICAS
DESENCADEIA O CICLO AUTORREGENERATIVO HOLOSSOMÁTICO, PILAR DA ANCORAGEM AUTORRECICLOGÊNICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou fixar a autanciropensenidade
sadia nas Centrais Extrafísicas alimentando as autorrecins? Observou renovações holossomáticas
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sadias após essa implementação? Pretende compartilhar as autexperiências em debates, palestras,
artigo, curso, verbete ou livro?
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 Akaraki; pref. 4ª edição Allan Gurgel; revisor Marcelo
Bellini; 368 p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 68 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.;
2 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 16, 29, 32,
67, 78, 86, 153, 164, 165, 191 e 195.
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 14, 177 e 219.
3. Vieira, Waldo; 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 39, 40 e 760 a 767.
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 1.424 a 1.427.
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ANCORAGEM CONSCIENCIAL EXTERNA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ancoragem consciencial externa é a fixação intrafísica da consciência,
por meio do corpo humano, à existência nesta dimensão material, a fim de executar a autoprogramação existencial quando em nível intermissivista.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo âncora vem do idioma Latim, ancora, “qualquer instrumento de
ferro com ganchos dos 2 lados”, e este do idioma Grego, agkura, “âncora”. Surgiu no Século
XIII. A palavra ancoragem apareceu no Século XIV. 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”. Surgiu no
mesmo Século XIII. O termo externo procede igualmente do idioma Latim, externus, “exterior;
que é da parte de fora; extrínseco; estrangeiro; importado; exótico; de inimigos; hostil”. Surgiu no
Século XVII.
Sinonimologia: 1. Ancoragem consciencial material. 2. Fixação orgânica. 3. Fixação
somática. 4. Ancoragem consciencial intrafísica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo âncora: ancoração; ancorada; ancorado; ancoradoiro; ancoradouro; ancoragem; ancorar; ancoreta; ancorete; ancorote; desancorada; desancorado; desancorador; desancoradora; desancoragem;
desancorar; desancorável.
Neologia. As 3 expressões compostas ancoragem consciencial externa, ancoragem
consciencial externa curta e ancoragem consciencial externa prolongada são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Ancoragem consciencial íntima. 2. Ancoragem consciencial extrafísica.
Estrangeirismologia: o in loco; o in situ; o Tenepessarium; o Proexarium; o ato de situar-se no próprio timeline existencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE) no âmbito da Autoproexologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ancorar
é preciso.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade evolutiva; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os grafopensenes;
a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; a autopensenização contextualizada; a ancoragem autopensênica na vida diária.
Fatologia: a ancoragem consciencial externa; o soma pessoal; a fixação domiciliar; a base intrafísica constituindo a ancoragem externa da conscin; o bairrismo; a fixação do megafoco
interassistencial; a megafocagem da conscin; a ancoragem positiva ou negativa da vida pessoal da
conscin; a biofilia monopolizadora; a Mimeticologia; as pernas; o automóvel pessoal; a alienação;
a ancoragem consciencial no espaço-tempo; a ancoragem inteligente no presente-futuro; os pontos de ancoragem intrafísicos; os pontos fixadores físicos; a ocupação laboral; o círculo de amizades; a dupla evolutiva; as vinculações afetivas e intelectuais; a desancoragem intrafísica temporária a cada dessoma; a desancoragem planetária definitiva na passagem à CL.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a função do energossoma e do cordão de prata; a vida humana trancada; o autodomínio bioenergético facilitando a existência intrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo biofilia-conscienciofilia conciliadas na intraconsciencialidade; o sinergismo fixação consciencial–dinamismo evolutivo.
Principiologia: o princípio de manter os pés fincados na rocha e o mentalsoma expandido no Cosmos; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da seriéxis a partir de fixações temporárias.
Tecnologia: as técnicas de viver evolutiva e autoconscientemente.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: os efeitos otimizadores da parafenomenalidade na vida humana da conscin
lúcida; os efeitos atravancadores da assedialidade extrafísica na vida humana da conscin imprudente.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo ancoragem–desancoragem intrafísica;
o ciclo interconsciencial encontros-despedidas-reencontros.
Binomiologia: o binômio apego-desapego; o binômio amarração-desamarração.
Interaciologia: a interação estabilidade extraconsciencial–segurança intraconsciencial.
Trinomiologia: o trinômio ancoragem consciencial íntima–ancoragem consciencial externa–ancoragem consciencial extrafísica.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio corpo-casa-comida-condução-companhia-carreira-currículo.
Antagonismologia: o antagonismo ancoragem consciencial / ancoragem náutica; o antagonismo pontos de ancoragem universais / pontos de ancoragem específicos; o antagonismo
conscin ancorada / conscin dromomaníaca; o antagonismo viver ancorado / viver à deriva; o antagonismo ancoragem consciencial externa / alheamento consciencial; o antagonismo superfixação intrafísica (conscin trancada) / consciência contínua.
Paradoxologia: o paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida humana com autevolução consciencial marcante.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: as leis da sobrevivência humana; as leis da Fisiologia Humana; a lei do
maior esforço evolutivo intrafísico.
Filiologia: a fixação psicofisiológica escravizante do estado da biofilia monopolizadora.
Sindromologia: a ancoragem intrafísica rígida e nociva na síndrome da interiorose.
Maniologia: a dromomania.
Mitologia: o mito da quadridimensionalidade.
Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a recexoteca; a proexoteca; a gregarioteca; a parapsicoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Proexologia; a Grupocarmologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Assistenciologia; a Conscienciocentrologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a conscin ancorada; a isca humana inconsciente; a isca humana lú-
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cida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin multívola; a conscin trancada.
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 ancorator; o Homo sapiens conscius; o Homo sapiens
fixator; o Homo sapiens locator; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens epicentricus;
o Homo sapiens barrius; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens barathrosphericus;
o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens humanus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ancoragem consciencial externa curta = a fixação intrafísica efêmera da
consciência na condição de miniproéxis de quem dessoma no período infantil; ancoragem consciencial externa prolongada = a fixação intrafísica da consciência na condição da pessoa centenária.
Culturologia: a cultura da Intrafisicologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem natural, as
duas categorias básicas da ancoragem consciencial externa de acordo com o perfil da consciência:
1. Conscin ancorada evolutivamente: o domicílio fixado; a terceira idade; a fase executiva final da autoproéxis; o docente fixado; a construção da megagescon ou obra-prima.
2. Conscin dromomaníaca: a pessoa não ancorada evolutivamente; a perambulação;
a mudança incessante de domicílios; o jovem buscador-borboleta; a fase preparatória principiante
da autoproéxis; o docente ainda itinerante.
Tendenciologia. A tendência é toda conscin, dependendo da Proxêmica e da Cronêmica,
ou mais apropriadamente, da idade física e dos interesses pessoais do momento evolutivo, ser naturalmente, em certa fase, dromomaníaca, disposta a perambular, reconhecendo o mundo físico,
e, em outra fase mais madura e experiente, ancorar ou fixar a existência na base intrafísica energeticamente blindada ou o amparoporto.
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 ancoragem consciencial externa, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Ancoragem consciencial extrafísica: Ofiexologia; Homeostático.
04. Ancoragem consciencial íntima: Intraconscienciologia; Neutro.
05. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
06. Automóvel: Intrafisicologia; Neutro.
07. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
08. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
09. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
10. Fixação: Intrafisicologia; Neutro.
11. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
12. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
13. Parestação de trabalho: Extrafisicologia; Homeostático.
14. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
15. Teoria dos 7 cês: Intrafisicologia; Neutro.

A ANCORAGEM CONSCIENCIAL EXTERNA É A CONDIÇÃO
MAIS PRIMÁRIA EXISTENTE POR INTRODUZIR A CONSCIN
NA CONDIÇÃO DO CORPO HUMANO, O MAIS EVOLUÍDO
DOS CORPOS VIVOS, MAS AINDA MUITO ANIMALIZADO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ancora a própria consciência apenas na vida externa ou já emprega outra ancoragem consciencial? Qual?
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CONSCIENCIAL
(OFIEXOLOGIA)

EXTRAFÍSICA

I. Conformática
Definologia. A ancoragem consciencial extrafísica é a fixação da consciência, por meio
das projeções lúcidas pelo psicossoma, à existência temporária na dimensão extrafísica, a fim de
executar os trabalhos interassistenciais na oficina extrafísica (ofiex) pessoal, na condição de ofiexista.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo âncora vem do idioma Latim, ancora, “qualquer instrumento de
ferro com ganchos dos 2 lados”, e este do idioma Grego, agkura, “âncora”. Surgiu no Século
XIII. A palavra ancoragem apareceu no Século XIV. 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”. Surgiu no
Século XIII. O prefixo extra provém igualmente do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além
de”. O termo físico procede igualmente do idioma Latim, physicus, e esta do idioma Grego,
physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Ancoragem consciencial multidimensional. 2. Fixação psicossômica. 3. Fixação projetiva.
Neologia. As 3 expressões compostas ancoragem consciencial extrafísica, ancoragem
consciencial extrafísica esporádica e ancoragem consciencial extrafísica contínua são neologismos técnicos da Ofiexologia.
Antonimologia: 1. Ancoragem consciencial íntima. 2. Ancoragem consciencial externa. 3. Ancoragem consciencial efêmera.
Estrangeirismologia: o Projectarium; o fisiopodium; o link with the extraphysical hometown; o full time assistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a autopensenização cosmovisiológica multidimensional; a ancoragem autopensênica na autoparaprocedência
sadia.
Fatologia: a vivência interassistencial dupla da conscin lúcida na existência intrafísica
e nas dimensões conscienciais; a existência dedicada à interassistencialidade a conscins, consciexes e subumanos.
Parafatologia: a ancoragem consciencial extrafísica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a parestação de trabalho da
ofiex; a projetabilidade lúcida (PL); a autossuficiência evolutiva; o psicossoma pessoal; a cosmoconsciência; a instalação da ofiex pessoal ancorando a consciência na extrafisicalidade; o alicerce
fixador da conectividade continuada entre as dimensões intra e extrafísica; a fundamentação das
atuações envolvendo simultaneamente várias dimensões; a autopsicosfera firmada como central
desassediadora; o estabelecimento do círculo de paramizades sólidas; o sustentáculo interdimensional das assistências multidimensionais coletivas.

934

Enciclopédia da Conscienciologia

III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo vida humana–vida
projetiva.
Principiologia: o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da descrença.
Codigologia: a complexificação do código pessoal de Cosmoética (CPC) ao abranger as
automanifestações em múltiplas dimensões conscienciais.
Teoriologia: a teoria da evolução por meio da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente em qualquer dimensão; a Paratecnologia
Interdimensional; a técnica do tenepessismo. Segundo a Paratecnologia, a ofiex se inclui entre as
paratécnicas avançadas, ao modo de outros recursos evoluídos, por exemplo, estes 4: o Curso Intermissivo, o macrossoma, a cosmoconsciência e o conscienciês.
Voluntariologia: o paravoluntariado consolidado da conscin minipeça autolúcida do
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório extrafísico
(laborex) ou a ofiex pessoal; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parafenomenologistas; o Colégio Invisível dos
Ofiexólogos.
Efeitologia: os efeitos das raízes extrafísicas na autexpressão da conscin.
Neossinapsologia: as paraneossinapses hauridas por meio da tenepes e da ofiex
pessoal.
Ciclologia: o ciclo alternante estado intrafísico–estado projetado; o ciclo ofiexialidade-semiconsciexialidade.
Binomiologia: o binômio Tenepessologia-Ofiexologia.
Interaciologia: a interação Humanidade–Para-Humanidade; a interação práticas da tenepes–práticas da ofiex.
Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo parapsíquico através da assistência ofiexológica.
Trinomiologia: o trinômio ancoragem consciencial íntima–ancoragem consciencial externa–ancoragem consciencial extrafísica; a vivência autoconsciente do trinômio holossomaticidade-multidimensionalidade-seriexialidade; o manejo interassistencial e interdimensional do trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio estado vibracional–arco voltaico craniochacral–tenepes–
–ofiex pessoal.
Antagonismologia: o antagonismo ancoragem consciencial / ancoragem náutica; o antagonismo pontos de ancoragem universais / pontos de ancoragem específicos; o antagonismo
ancoragem consciencial extrafísica / fixação baratrosférica.
Paradoxologia: o paradoxo do estabelecimento da ancoragem consciencial extrafísica
alicerçar o autocompromisso com o aproveitamento máximo da existência intrafísica.
Politicologia: a democracia pura; a meritocracia.
Legislogia: as leis da Parafisiologia influindo na Fisiologia Humana; a lei do maior esforço evolutivo interassistencial.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a cogniciofilia; a proexofilia;
a parapsicofilia; o ofiexofilia.
Sindromologia: o apego consciencial à extrafisicalidade doentia na síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a recexoteca; a proexoteca; a gregarioteca; a parapsicoteca; a ofiexoteca.
Interdisciplinologia: a Ofiexologia; a Assistenciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Assistenciologia Extrafísica; a Despertologia; a Parageografologia; a Parageopoliticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Semiconsciexiologia.
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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 offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intrusivus officinalis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: ancoragem consciencial extrafísica esporádica = a fixação da consciência por meio de única projeção lúcida, durante a fase da adolescência; ancoragem consciencial extrafísica contínua = a fixação da consciência por meio de projeções lúcidas pelo psicossoma, consecutivas, em muitas oportunidades durante a vida humana.
Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia; a cultura da Megafenomenologia 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 ancoragem consciencial extrafísica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Ancoragem consciencial externa: Intrafisicologia; Neutro.
04. Ancoragem consciencial íntima: Intraconscienciologia; Neutro.
05. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
06. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
07. Automóvel: Intrafisicologia; Neutro.
08. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
Localização: Proxêmica; Neutro.
Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
Parestação de trabalho: Extrafisicologia; Homeostático.
Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.

A ANCORAGEM CONSCIENCIAL EXTRAFÍSICA É CONSIDERADA A MAIS DESENVOLVIDA POR FIXAR A CONSCIN
NA OFIEX PESSOAL, PREDISPONDO-A E PREPARANDO-A
À AUTOVIVÊNCIA AVANÇADA DA SEMICONSCIEXIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ancora a própria consciência na interassistencialidade da ofiex pessoal? Desde quando?
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ANCORAGEM CONSCIENCIAL ÍNTIMA
(INTRACONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ancoragem consciencial íntima é a fixação intrafísica da consciência, por
meio do mentalsoma, à existência nesta dimensão material, a fim de executar a autoprogramação
existencial quando em nível intermissivista.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo âncora vem do idioma Latim, ancora, “qualquer instrumento de
ferro com ganchos dos 2 lados”, e este do idioma Grego, agkura, “âncora”. Surgiu no Século
XIII. A palavra ancoragem apareceu no Século XIV. 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”. Surgiu no
mesmo Século XIII. O termo íntimo procede do mesmo idioma Latim, intimus, “o mais afastado;
o mais profundo; o mais recôndito; o mais interior; completamente interior; o âmago; o mais secreto”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Ancoragem interna. 2. Ancoragem intraconsciencial. 3. Ancoragem
consciencial psicofisiológica. 4. Fixação mental.
Neologia. As 3 expressões compostas ancoragem consciencial íntima, ancoragem consciencial íntima imatura e ancoragem consciencial íntima evoluída são neologismos técnicos da
Intraconscienciologia.
Antonimologia: 1. Ancoragem consciencial externa. 2. Ancoragem consciencial extrafísica.
Estrangeirismologia: o aparato sensorium; o Atributarium; o locus of control interno;
o strong profile autoconsciente.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; a autopensenização assentada no pen; a homeostasia a partir da
autopensenidade lúcida; a ancoragem autopensênica na autoconsciencialidade máxima.
Fatologia: a ancoragem consciencial íntima; a fixação psicofisiológica; o fato da eutimia
ter a ancoragem interna; os 2 hemisférios cerebrais; a abstração produtiva; a conscienciocentragem; a autexpressão ajustada à própria autoconsciencialidade; a primazia das auto-heranças multiexistenciais sobre as influências mesológicas; a desancoragem dos estados traumáticos do passado remoto; a autoimunidade aos pertúrbios exteriores de qualquer tempo; o autoconhecimento
mais profundo alicerçando a autossegurança; o estado íntimo firmado no melhor de si.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a pacificação íntima irradiando ECs harmonizadoras; a minipeça
autopotencializada engrenada eficazmente ao maximecanismo cosmoético.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciência-paracérebro-cérebro afinados.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da descrença;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
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Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a técnica do autodidatismo; a técnica da autodecisão lógica; a técnica de
viver em paz consigo mesmo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos da extensão e profundidade da bagagem autocognitiva útil na ancoragem consciencial íntima.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade; o binômio ancoragem consciencial
íntima–ancoradouro grupocármico.
Interaciologia: a interação eutimia-anonimato; a interação gigantismo intraconsciencial–holomaturidade; a interação fortalecimento intraconsciencial–imperturbabilidade; a interação cosmovisão intraconsciencial–cosmovisão extraconsciencial.
Crescendologia: o crescendo evolutivo ininterrupto de consolidação da ancoragem
consciencial íntima; o crescendo evolutivo de refinamento cosmoético da autoconsciencialidade.
Trinomiologia: o trinômio ancoragem consciencial íntima–ancoragem consciencial externa–ancoragem consciencial extrafísica; a fundamentação autofilosófica no trinômio universalismo-megafraternismo-Cosmoética; o assentamento consciencial no trinômio autovalores-autotrafores-autocosmoética; a automanifestação ancorada no trinômio autocontrole-autoconfiança-autossuficiência; a autossuperação íntima do trinômio patológico dor-medo-preocupação.
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autocosmoética-autoincorruptibilidade-autodesassédio.
Antagonismologia: o antagonismo comedimento / precipitação; o antagonismo eutimia
/ vegetalismo; o antagonismo ancoragem consciencial / ancoragem náutica; o antagonismo pontos de ancoragem universais / pontos de ancoragem específicos; o antagonismo ancoragem consciencial íntima / egocentrismo.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a independência intraconsciencial, maior
a conscientização quanto à interdependência evolutiva.
Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo nas recins consecutivas.
Filiologia: a raciocinofilia; a intencionofilia; a evoluciofilia; a intelectofilia; a conviviofilia; a autocogniciofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a consciencioteca; a experimentoteca; a analiticoteca; a proexoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Cerebrologia; a Evoluciologia; a Homeostaticologia; a Holomaturologia; a Serenologia; a Conscienciometrologia; a Ortopensenologia; a Equilibriologia; a Autodiscernimentologia; a Lucidologia; a Eumatiologia; a Ergonometrologia.
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; o ser autorganizado.
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-

Enciclopédia da Conscienciologia

939

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 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 euthymicus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens
orthopensenicus; o Homo sapiens intrarticulator; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens intraconscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ancoragem consciencial íntima imatura = a fixação intrafísica da consciência, por meio do mentalsoma, à existência nesta vida material, contudo ainda ignorando
a proéxis pessoal e a inteligência evolutiva; ancoragem consciencial íntima evoluída = a fixação
intrafísica da consciência, por meio do mentalsoma, à existência nesta vida material, dedicada
à consecução da autoproéxis e autolúcida quanto à inteligência evolutiva.
Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia.
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 ancoragem consciencial íntima, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Ancoragem consciencial externa: Intrafisicologia; Neutro.
04. Ancoragem consciencial extrafísica: Ofiexologia; Homeostático.
05. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
06. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
07. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
08. Conscienciocentragem: Parapercucienciologia; Homeostático.
09. Fixação: Intrafisicologia; Neutro.
10. Localização: Proxêmica; Neutro.
11. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
12. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
13. Parestação de trabalho: Extrafisicologia; Homeostático.
14. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
15. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
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O TIPO DA ANCORAGEM CONSCIENCIAL ÍNTIMA É A DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO MÁXIMA DA INTRACONSCIENCIALIDADE DA CONSCIN, DE ACORDO COM O MENTALSOMA, O PARACORPO DO AUTODISCERNIMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ancora a si mesmo(a) intraconsciencialmente em
qual atributo ou faculdade mental? Na imaginação? Na memória? No autojuízo crítico?

Enciclopédia da Conscienciologia

941

ANCORAGEM VERBETOGRÁFICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ancoragem verbetográfica é o ato ou o efeito de a conscin, homem ou
mulher, realizar medida de segurança proexológica a partir da escrita e defesa do verbete pessoal,
utilizando-o enquanto fixador da retomada do voluntariado conscienciológico e da proéxis grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo âncora vem do idioma Latim, ancora, “qualquer instrumento de
ferro com ganchos dos 2 lados”, e este do idioma Grego, agkura, “âncora”. Surgiu no Século
XIII. A palavra verbo deriva 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 terceiro elemento de composição grafia procede do idioma Grego, graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Ancoragem a partir da verbetografia. 2. Salvaguarda verbetográfica.
3. Fixador verbetográfico.
Neologia. As 3 expressões compostas ancoragem verbetográfica, ancoragem verbetográfica básica e ancoragem verbetográfica avançada são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Descomprometimento verbetográfico. 2. Escrita aleatória. 3. Ancoragem pela publicação eletronótica.
Estrangeirismologia: o striptease consciencial durante a defesa do verbete; o acid test
comunicológico do neoverbetógrafo acertando o passo; o background mentalsomático amparado;
o Recexarium; o Argumentarium; a verbação da glasnost interconsciencial; o modus vivendi pautado na interassistencialidade; o provérbio omnia tempus habent; o timing consciencial; o acesso
ao know-how grafopensênico do verbete.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à prioriozação da proéxis.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao assunto: – As autorrecins
libertam.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; o holopensene pessoal da autoproéxis; o holopensene pessoal da reciclagem existencial (recéxis); a autossuperação da autopatopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade.
Fatologia: a ancoragem verbetográfica; a opção pela autoinclusão verbetográfica; a autossegurança na retomada da proéxis após defesa do verbete; a colaboração na escrita da Enciclopédia da Conscienciologia; o senso de pertencimento grupal; a satisfação de reencontrar os compassageiros evolutivos; a necessidade de retribuir os aportes recebidos na intrafisicalidade; o acolhimento por parte da equipe de revisores; as atividades de orientação de pesquisas durante o período de revisão; o vínculo consciencial ratificado, exposto e materializado assumido antes, no
Curso Intermissivo (CI); a autocompreensão da relevância evolutiva prioritária no contexto da
Gruporrevezamentologia; a fixação do autoposicionamento no espaço-tempo gravada durante tertúlias e postadas na Internet; a coragem da autorretratação pública; a autorreflexão do conteúdo
trabalhado no verbete; a expressão pessoal da necessidade do autorado; a autexperiência indispensável; a vergonha do tempo perdido; o aparecimento público restaurador; a retratação da autoimagem interassistencial perante a equipe extrafísica de amparadores; o resgate da autestima com as
recordações dos fatos positivos da vida durante a tenepes; a reafirmação do comprometimento
com a proéxis; a avaliação do custo-benefício de cada escolha pessoal; a limpeza do passado;
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o vinco no vínculo; a manutenção do jardim junto ao quarto da tenepes como sendo substratum
ideativo para o verbete; a chamada televisiva conclamando os intermissivistas; as neointenções
amadurecidas culminando na autexposição durante a defesa do verbete.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações do
amparador extrafísico de função ocorridas durante o posfácio da tenepes; os parafatos indicando
atividade prévia correspondente ao assunto do verbete; o ato de escrever e defender o verbete
pensando no autorrevezamento multiexistencial; o entrosamento paracerebral ascendente possibilitando aprofundamentos autopesquisísticos quanto aos traços marcantes existentes no temperamento; o percentual de erro da conscin considerado compreensível pelo amparador extrafísico;
a suspensão do recesso projetivo; a retomada do parapsiquismo impressivo assistencial; a assistência tangível do amparador de função através da clarividência durante a megaeuforização;
a concausa extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo parapsiquismo-verbetografia; o sinergismo verbação–
–exemplo arrastante; o sinergismo autocorreção-autopacificação; o sinergismo exultação sadia–
êxito verbacional; o sinergismo autassistência-heterassistência; o sinergismo cognição-vivência;
o sinergismo autodecisão–amparo de função.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); os princípios pessoais hauridos no Curso Intermissivo resgatados na vida intrafísica; o princípio pessoal da autoimperdoabilidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de ética de comunicação
interassistencial aplicado à verbetografia.
Teoriologia: a teoria da serialidade existencial; a teoria da assistência interdimensional; a teoria das cláusulas pétreas da proéxis.
Tecnologia: a técnica da escrita de verbetes ensinada no curso Programa Verbetografia
da Associação Internacional da Enciclopediologia da Conscienciologia (ENCYCLOSSAPIENS);
a técnica do esclarecimento atacadista online; a técnica da reciclagem existencial; a técnica de
mais 1 ano de vida intrafísica.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico favorecendo as recins; o acolhimento fraterno dos compassageiros evolutivos do voluntariado conscienciológico nas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório
conscienciológico da vida cotidiana; as autorreflexões realizadas nos laboratórios conscienciológicos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível dos Verbetólogos da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito da verbetografia nas retrocognições; o efeito da tenepes na escrita;
o efeito da satisfação íntima gerando tranquilidade; o efeito da confiança mútua entre o verbetógrafo e os amparadores; o singular efeito de se sentir mais 1; os efeitos da crise de crescimento
na reformulação das autoconvicções; o efeito da experiência exitosa; o efeito da troca interassistencial entre verbetógrafo e revisor; o efeito da responsabilidade gerada pelas leituras do verbete durante os cursos conscienciológicos.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da substituição dos trafares pelos trafores
após crise moral.
Ciclologia: o ciclo da Dramatologia Pessoal; o ciclo das neoideias retificadoras.
Enumerologia: a ancoragem verbetográfica pela ideia; a ancoragem verbetográfica pela tares; a ancoragem verbetográfica pelas energias; a ancoragem verbetográfica pelo autenfren-
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tamento; a ancoragem verbetográfica pela conexão com amparo tarístico; a ancoragem verbetográfica pela escrita coletiva; a ancoragem verbetográfica pela proéxis grupal.
Binomiologia: o binômio paracompromisso autoimposto–obrigação cosmoética; o binômio autoperdão-autotraição; o binômio usufruto-retribuição.
Interaciologia: a interação verbetólogo-verbetógrafo-tertuliano-teletertuliano-paratertuliano; a interação autexibição-autevidência-autoconfrontação; a interação megadoação-megassistência; a interação autopensene-holopensene; a interação paradever-paraprazer.
Crescendologia: o crescendo sair da melin–entrar na euforin; o crescendo da qualidade
do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) refletindo-se no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);
o crescendo das neoestratégias evolutivas.
Trinomiologia: o trinômio falta de lucidez–procrastinação–melin; o trinômio autexperiência-autoproficiência-autocompetência; o trinômio patológico esgotamento-cansaço-afastamento.
Polinomiologia: o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística.
Antagonismologia: o antagonismo autoconflito / pacificação íntima; o antagonismo crise de pânico / pressão holopensênica.
Paradoxologia: o paradoxo de a mudança ser permanente.
Politicologia: a verbetocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a tecnocracia; a democracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço empregada na autevolução.
Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia; a decidofilia; a comunicofilia; a interassistenciofilia; a grafofilia; a recinofilia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança pessoal; a síndrome de burnout.
Holotecologia: a pensenoteca; a convivioteca; a epicentroteca; a cosmoeticoteca; a recinoteca; a biografoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Intermissiologia; a Recexologia; a Intrafisicologia; a Autopesquisologia; a Autodesassediologia; a Priorologia; a Vinculologia; a Despertologia;
a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin reciclante; a conscin minipeça do maximecanismo interassistencial.
Masculinologia: o autodecisor; o intermissivista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o retomador de tarefa.
Femininologia: a autodecisora; a intermissivista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a retomadora de tarefa.
Hominologia: o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo
sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo
sapiens recyclans; o Homo sapiens autocriticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: ancoragem verbetográfica básica = a verbetografia fixadora da proéxis
grupal; ancoragem verbetográfica avançada = o continuísmo verbetográfico fixador da proéxis
policármica.
Culturologia: a cultura verbetográfica; a cultura do esclarecimento interpares; a cultura da autexposição técnica.
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 ancoragem verbetográfica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
02. Autexclusão cosmoética: Cosmoeticologia; Nosográfico.
03. Autexperiência indispensável: Autexperienciologia; Neutro.
04. Autexposição recicladora: Autorrecexologia; Homeostático.
05. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autopesquisologia Verbetográfica: Enciclopediologia; Neutro.
07. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
08. Drama de consciência: Parapatologia; Nosográfico.
09. Garantia evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Interação revisor-verbetógrafo: Interaciologia; Neutro.
11. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
12. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.
14. Recin: Recexologia; Homeostático.
15. Reinclusão grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.

OS EFEITOS DA ESCRITA E DEFESA DE VERBETES
DA ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA SÃO FIXADORES DA TARES, DA RETOMADA DA MAXIPROÉXIS
GRUPAL E DO AUTORREVEZAMENTO MULTIEXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou nos benefícios da escrita do verbete
e da cápsula do tempo cinematoscópica ao retomar as tarefas da proéxis? Admite a verbetografia
sendo âncora autorrevezadora?
I. F.
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ANDAIME CONSCIENCIAL
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O andaime consciencial é a muleta psicológica ou fisiológica quando já
dispensável à evolução do princípio consciencial ou da consciência lúcida em evolução.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo andaime vem do idioma Árabe, ad-daHamâ, “pilar, coluna, esteio”. Surgiu no Século XIII. 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 também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Andaime egoico. 2. Canga psicológica. 3. Coleira do ego. 4. Muleta ritual. 5. Iniciação ritual. 6. Seita.
Neologia. As 3 expressões compostas andaime consciencial, miniandaime consciencial
e megandaime consciencial são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Autoconsciencialidade lúcida. 2. Extrapolacionismo enriquecedor.
3. Prática do tenepessismo. 4. Desperticidade consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os subpensenes; a subpensenidade.
Fatologia: o andaime consciencial; o andaime egoico; o andaime ambíguo; o andaime
dispensável; a canga psicológica; a coleira do ego; a muleta ritual; a muleta psicológica; a muleta
fisiológica; as tatuagens tribais; o galho do macaco; os bagulhos energéticos pessoais; os propulsores errados da vontade; os falsos coadjutores; a defesa da erronia; o tabagismo; o canabismo;
a bebida alcoólica para criar coragem; o fechadismo consciencial; a autoinsuficiência evolutiva;
a autoinsegurança; a autoincerteza; a timidez; a pusilanimidade; a covardia; o anacronismo; a escolha imatura; o fascínio de grupo; a repressão; a dependência psicológica; a genuflexão; a idolatria; o carolismo; a beataria; a santimônia; os flagícios; a lavagem subcerebral; o ponteiro consciencial desvairado; a acídia; a acrasia; o acriticismo; o passadismo; a extravagância; a superstição; a hipocondria.
Parafatologia: a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Principiologia: a necessidade do princípio da descrença.
Codigologia: o código de valores da Socin Patológica.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica da autodecisão lógica.
Voluntariologia: o voluntariado religioso já dispensável.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito nocebo.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses volitivas.
Ciclologia: o ciclo de desperdícios das autopotencialidades.
Interaciologia: a interação patológica crença-crédulo.
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Antagonismologia: o antagonismo raciocínio / fé (a impossibilidade da fé raciocinada);
o antagonismo incompatível Ciência / Religião; o antagonismo discurso genuíno / retórica filosófica; o antagonismo debate racional / fricção hermenêutica.
Politicologia: a teocracia; a clerocracia; a monarquia.
Legislogia: a legislação canônica fossilizante.
Fobiologia: a neofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a evolucioteca; a fisiologoteca; a psicoteca; a trafaroteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Mitologia; a Teomitologia; a Onirologia; a Marasmologia; a Mesmexologia; a Mimeticologia; a Acriticologia; a Autovitimologia; a Subcerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin medíocre.
Masculinologia: o apedeuta; o portador da robéxis; o interioropata.
Femininologia: a apedeuta; a portadora da robéxis; a interioropata; a maria-vai-com-asoutras.
Hominologia: o Homo sapiens masochista.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniandaime consciencial = o patuá pessoal; megandaime consciencial
= a seita de qualquer natureza.
Culturologia: a cultura patológica da autovitimização.
Engenharia. Dentro do universo da Intrafisicologia, e segundo os princípios da Engenharia Civil, os andaimes são recursos provisórios para serem usados somente durante a fase do
levantamento da construção, sendo eliminados completamente depois da construção pronta.
Racionalidade. De acordo com a Projeciologia, nenhuma conscin racional decide ficar
vivendo permanentemente sob andaimes, se já dispõe de casa ou residência pronta, construída
justamente para recebê-la, na condição de moradora, e na qual os andaimes foram empregados,
com esta finalidade, apenas de modo temporário.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, o emprego rotineiro ou excessivo de andaimes
conscienciais pela conscin ainda desprovida de autossuficiência quanto à pensenização lúcida,
a predispõe a ser vítima de condições doentias relativamente à evolução, por exemplo, estas 14,
dispostas na ordem alfabética:
01. Acidentes de percurso: parapsíquicos.
02. Amência consciencial: obnubilação mentalsomática intensa.
03. Assedialidade: interconsciencial, frequente.
04. Automimeses existenciais: dispensáveis.
05. Catatonia extrafísica: atuação extrafísica improdutiva.
06. Distúrbio aleatório: o inesperado.
07. Ectopias conscienciais: ectopismos diversos.
08. Existência trancada: sem projeções conscientes; o cascagrossismo parapsíquico.
09. Interprisão grupocármica: Interprisiologia.
10. Melancolia intrafísica: melin.
11. Porão consciencial: na idade adulta.
12. Robotização existencial: robéxis.
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13. Subcérebro abdominal: Subcerebrologia.
14. Varejismo consciencial: atuação consciencial primária.
Grupalidade. No âmbito da Parassociologia, os andaimes conscienciais podem surgir
de modo ambíguo, grupal ou coletivo, por exemplo, a comunidade no interior do Estado de São
Paulo, em Jaguariúna, chamada Vila Yamaguishi ou Vila da Felicidade, sede da sociedade do Yamaguishismo em terras brasileiras, organização procedente do Japão. Em maio de 2000, eram 52
os moradores da Vila, 40 adultos e 12 crianças criadas com a regra fundamental: “todos são filhos
de todos”, na procura confessa de bem-estar, harmonia e solidariedade.
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 andaime consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
2. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
3. Consciência podálica: Evoluciologia; Nosográfico.
4. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
5. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
6. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
7. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A SEITA OU A RELIGIÃO SÃO ANDAIMES CONSCIENCIAIS
DISPENSÁVEIS PARA A PESSOA ADULTA E LÚCIDA.
O AUTOPARAPSIQUISMO INTERASSISTENCIAL DO TENEPESSISMO DISPENSA TODA MODALIDADE DE RELIGIÃO.
Questionologia. Você ainda carece de andaimes conscienciais imperdíveis ou indispensáveis para viver melhor? Em quais linhas de atividade?
Bibliografia Específica:
1. Meireles, Clarisse; Odontologia: Dá Até para Dormir (Cadeira do Dentista & Óculos 3 D); IstoÉ; Revista;
Semanário; N. 1.597; Medicina & Bem estar; 1 ilus.; São Paulo, SP; 10.05.2000; página 60.
2. Vannuchi, Camilo; Terra da Felicidade (Sociedade Alternativa, Jaguariúna, SP, Brasil); IstoÉ; Revista;
Semanário; N. 1.598; Seção: Comportamento; 3 ilus.; São Paulo, SP; 17.05.2000; páginas 78 e 79.
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 96 e 104.
4. 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 660 e 802.
5. 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 120.
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; página 430.
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 265, 471, 482 e 540.
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ANESTESIA MIDIÁTICA
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A anestesia midiática é a suspensão do foco central da atenção na realidade
circundante, de modo voluntário e por tempo determinado, direcionando-o para atividade alienante, magnetizante, invariável na essência, carente de desafios intelectivos, geralmente improdutiva,
exercida através de meios de comunicação social.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo a deriva do idioma Grego, a, “negação; privação”. O elemento de
composição estesia provém do mesmo idioma Grego, aísthesis, “faculdade de percepção pelos
sentidos; sensação”. A palavra anestesia surgiu no Século XIX. O vocábulo midiático deriva provavelmente do idioma Francês, médiatique, “que diz respeito à mídia; que produz bom efeito nas
mídias, especialmente na televisão”. O termo mídia apareceu em 1960.
Sinonimologia: 1. Entorpecimento midiático. 2. Torpor midiático. 3. Obnubilação midiática. 4. Prostração intelectiva. 5. Apatia mental. 6. Alienação consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 44 cognatos derivados do vocábulo anestesia:
acroanestesia; anestesiabilidade; anestesiação; anestesiada; anestesiado; anestesiador; anestesiadora; anestesiamento; anestesiante; anestesiar; anestesiável; anestésica; anestésico; anestesimétrico; anestesímetro; anestesina; anestesínico; anestesióforo; anestesiogênico; anestesióloga;
Anestesiologia; anestesiológica; anestesiológico; anestesiologista; anestesiologístico; anestesiólogo; anestesiometria; anestesiômetro; anestesismo; anestesista; anestesístico; autanestesiamento; baranestesia; baranestésico; batianestesia; batianestésico; hemianestesia; paranestesia; pré-anestesia; pré-anestésico; raquianestesia; raquianestésico; topanestesia; topanestésico.
Neologia. As duas expressões compostas anestesia midiática atenuante e anestesia midiática agravante são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Autolucidez vivencial. 2. Perspicácia consciencial. 3. Atilamento
contextual. 4. Vigor intelectivo.
Estrangeirismologia: o fast food cultural; os habitués do universo digital; a vida online;
as estratégias de marketing digital; a enxurrada de merchandising; os sucessos instantâneos do
youtube; os adictos do facebook.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Priorologia Evolutiva.
Coloquiologia: a predileção pelo mais do mesmo; as horas passadas em brancas nuvens.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene midiático; o holopensene pessoal da imaginação; os oniropensenes; a oniropensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; a predominância do carregamento da pensenidade no sen; a cessão do direcionamento da autopensenização a terceiros; o recurso para a mudança de bloco pensênico; a requerida vigilância para a evitação de intoxicação holopensênica; o vício da primazia das ficcionalidades na autopensenização prenunciando a parapsicose pós-dessomática.
Fatologia: a anestesia midiática; a redução da atividade intelectual avançada; a improdutividade intelectual; a desconexão do ambiente presencial; a alienação escolhida conscientemente;
a vida emoldurada em displays digitais; a recepção de influências despercebidas; os perigos da
não seletividade nas apreensões cerebrais; os interesses irrevelados e disseminados pela indústria
midiática; as repercussões intraconscienciais dos estímulos aleatórios recebidos; a autossubmissão
acrítica às lavagens cerebrais; o anestésico não químico passível de causar danos à clareza intelectiva; os riscos dos descuidos com a própria lucidez; a autovitimização cognitiva.
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Parafatologia: a premência do estado vibracional (EV) profilático no antes, durante
e depois das atividades em geral; o autencapsulamento energético patológico no desligamento
emocional da realidade do entorno; a diminuição da acuidade das percepções sensoriais e parapsíquicas; a desatenção às sinaléticas energéticas e parapsíquicas; a evocação involuntária de consciexes; as interações energéticas onipresentes e ignoradas pela maioria; a companhia impressentida de conseneres na audiência conjunta de certas atividades midiáticas; a abertura incauta às intrusões de assediadores extrafísicos; a desproteção energética em pleno aconchego doméstico.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da equalização holopensênica; a necessária atenção ao princípio de o microfone, o papel e a tela aceitarem qualquer coisa; a importância intelectiva do
princípio da heterocrítica cosmoética; a vivência relevante do princípio da descrença; o primado
cosmoético do princípio do evolução interassistencial; a assunção incorrupta do princípio cosmoético de não acumpliciamento com o erro identificado; a requisição proexológica do princípio do
posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código de ética dos publicitários; o código de ética dos comunicadores;
o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a utilização do tempo existencial.
Tecnologia: a interconexão mundial patrocinada pelas Neotecnologias Comunicativas;
a técnica do cosmograma; a técnica da esnobação cosmoética; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica das prioridades conscienciológicas; a técnica da autorganização consciencial; a técnica da autodisciplina pensênica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Priorologistas Evolutivos; o Colégio Invisível da
Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Reeducadores Conscienciais.
Efeitologia: os efeitos persuasivos do poder midiático sobre a grande audiência; os
efeitos do medo da vida na escolha reiterada por entorpecimentos midiáticos; os efeitos antissociais dos olhos mantidos vidrados em telas, telinhas e telões; os efeitos emocionais na perda dos
contatos olhos nos olhos, poros a poros, chacras a chacras; os efeitos conflitivos da diminuição
do diálogo familiar; os efeitos dos excessos imaginativos falseadores das realidades confundindo
a automundividência; os efeitos antiproexológicos do excesso de minutos despendidos passivamente em frente à telinha.
Neossinapsologia: a ausência de estímulos à formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo comunicativo emissor-receptor; o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: os impérios e os monopólios midiáticos; os valores e os discursos mídiaticos; as campanhas e as tempestades midiáticas; as espetacularizações e as distorções midiáticas;
as manipulações e as coerções midiáticas; os escândalos e os acobertamentos midiáticos; os espaços e os registros midiáticos. A construção proposital de objetos de desejo; a criação premeditada
de demandas de consumo; a indução intencional de reações emocionais; a fabricação estudada de
personalidades-modelo; a indicação intencional de regras comportamentais; a divulgação inexplícita de apologias anticosmoéticas; a condução tendenciosa da opinião pública.
Binomiologia: o binômio Imagística-Imagética; o binômio mídias passivas–mídias interativas; o binômio olhar individual–olhar midiático; o binômio fato-versões; o binômio mensagens explícitas–mensagens subliminares; o binômio ideia feita–lugar comum; o binômio sensacionalismo-factoide; o binômio emocionalismo-sugestionabilidade.
Interaciologia: a interação letargia intelectiva–embotamento autocrítico; a interação
entorpecimento sensório–insensibilidade parapsíquica; a interação imaginação indomada–confusão mental; a interação alienação-passividade; a interação sedentarismo-obesidade; a interação gastrossoma-psicossoma; a interação anestesiamento midiático crônico–ignorância ignorada.
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Trinomiologia: o trinômio mídia local–mídia nacional–mídia internacional; o trinômio
cansaço físico–estafa psíquica–preguiça mental; o trinômio carência emocional–sedução midiática–consumo desmedido; o trinômio baratrosférico banalidade-vulgaridade-violência; o trinômio omissão-distorção-inverdade; o trinômio acriticismo-irracionalidade-autengano; o valor evolutivo na conquista do trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio rádio-televisão-computador-celular-tablet; o polinômio
capitalista audiência-propaganda-consumo-patrocinadores; o polinômio fascinante sons-formas-cores-movimentos-mensagens; o polinômio conflitivo gritos-empurrões-tapas-chutes-correrias-tiros-explosões; o polinômio hipercalórico snacks-pipocas-chocolates-refrigerantes; o polinômio ingenuidade-simploriedade-infantilidade-irracionalidade; o polinômio artefato da última
moda–equipamento de último tipo–programa de última versão–transmissão de última geração–
–informação de última hora–dispersividade de primeira ordem.
Antagonismologia: o antagonismo ator / espectador; o antagonismo espectador interativo / espectador passivo; o antagonismo observação pesquisística / observação acrítica; o antagonismo realidade / ficção; o antagonismo dualista bem (bom-mocismo) / mal (banditismo);
o antagonismo strong profile / perfil sugestionável; o antagonismo lixo intelectual / informação
pró-evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo de reuniões silenciosas em frente a TV; o paradoxo superconexão mundial–desconexão do ambiente ao derredor; o paradoxo das múltiplas desinformações em plena Era das Supercomunicações; o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais
doce ilusão.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a midiofilia.
Sindromologia: os zapeamentos ociosos e a síndrome da dispersão consciencial; os interesses banais e a síndrome da robotização existencial; as motivações apaixonadas e a síndrome
da ectopia afetiva (SEA).
Mitologia: a criação, propagação e perpetuação de mitos em geral; os mitos midiáticos.
Holotecologia: a midiateca; a comunicoteca; a fonoteca; a cinemateca; a infoteca; a hemeroteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Imagisticologia; a Lucidologia; a Etologia;
a Culturologia; a Autassediologia; a Priorologia; a Autoproexologia; a Perdologia; a Comunicologia; a Consciencioterapia; a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a massa humana impensante; a geração TV; a geração Internet.
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 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 tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o voluntário; o homem da mídia.
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 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 tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a voluntária; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens midiaticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: anestesia midiática atenuante = a realizada voluntariamente, de maneira
dosada, autocrítica e circunstancial, com objetivo bem definido; anestesia midiática agravante
= a realizada voluntariamente, de maneira impensada, acrítica e cronicificada, sem objetivo predeterminado.
Culturologia: a indústria cultural; a cultura do entretenimento; a cultura familiar da
babá eletrônica; a cultura inútil; a cultura capitalista; a globalização cultural de usos e costumes; o diagnóstico da maturidade de determinada cultura passível de ser obtido na análise de
programações com altos índices de audiência.
Motivaciologia. Sob a ótica da Psicossomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 3 motivações para a opção pelo autanestesiamento midiático:
1. Entorpecimento emocional: o apelo emocional da fuga à realidade; o paliativo nas
crises existenciais; o preenchimento do pensamento com enredos estéreis; a tentativa de atenuar,
aliviar ou suprimir alguma dor emocional; o auxílio aos doentes e incapacitados.
2. Entretenimento social: a sensação de cumplicidade no compartilhamento de cognições coletivas; as interlocuções sobre temáticas consensuais sem envolver a autopersonalidade;
a solução para a falta de assunto interpares; o tema quebra-gelo; o gancho didático conhecido.
3. Passatempo pessoal: o ato de matar o tempo; o parêntese imaginativo na rotina diária; a pausa nas problemáticas cotidianas; a busca, nem sempre exitosa, por relaxe mental; a tranquilidade do pseudocontrole situacional das mesmas atividades repetidas com novas roupagens.
Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 áreas do entretenimento passíveis
de serem utilizadas para o autanestesiamento mental:
1. Cinematográfica: o filme visto e revisto inúmeras vezes, sem objetivo pesquisístico.
2. Esportiva: a partida desportiva; a dicotomia nós-eles.
3. Humorística: as piadas recontadas de diferentes maneiras; os bordões cômicos.
4. Internauta: a navegação desorientada; o bate-papo e as mensagens frívolas.
5. Literária: o romance superficial lido e relido exaustivamente.
6. Lúdica: o jogo eletrônico estéril; as lutas e matanças virtuais em clima baratrosférico.
7. Musical: os versos melódicos ouvidos e cantarolados exaustivamente; a auto-hipnose
sonora.
8. Novelesca: as reprises, os remakes e as mesmas estruturas dramáticas recontadas continuamente; o enredamento no faz-de-conta.
Neotecnologias. A vida moderna é praticamente inviável sem a utilização de conteúdos
das mídias em geral. Entretanto, a extensão quantitativa e os níveis qualitativos diversificados
exigem a seleção criteriosa, notadamente devido ao crescente número de temáticas fúteis, infantilizantes, belicistas e anticosméticas, fato já esperado em plena Era das Consréus.
Pesquisologia. O uso inteligente dos recursos midiáticos, principalmente para ampliação
das investigações pessoais, tem como efeito a ativação dos atributos intelectivos, condição antípoda ao anestesiamento midiático.
Autodiscernimentologia. Portanto, a existência evolutivamente prolífica neste Século
XXI requer autodiscernimento aplicado à avaliação sincera e realista do aproveitamento cosmoético haurido nos momentos existenciais gastos em frente às mídias contemporâneas.
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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 anestesia midiática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autoficção: Autassediologia; Nosográfico.
04. Autofuga: Psicossomatologia; Nosográfico.
05. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
06. Besteirol: Comunicologia; Nosográfico.
07. Clorofórmio popular: Intrafisicologia; Neutro.
08. Espetacularização: Intrafisicologia; Neutro.
09. Estafa intelectual: Experimentologia; Nosográfico.
10. Holopensene midiático: Holopensenologia; Neutro.
11. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
12. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
13. Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
14. Radiotismo musical: Parapatologia; Nosográfico.
15. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.

A CONDIÇÃO DE ANESTESIAMENTO MIDIÁTICO IMPORTA
AO INTERMISSIVISTA POR DEMANDAR ESCLARECIMENTO,
ALERTAR SOBRE DISPERSÕES NAS PRIORIDADES EVOLUTIVAS E MENSURAR O APREÇO PELA AUTOLUCIDEZ.
Questionologia. Você, leitor e leitora, vivencia a condição do autanestesiamento midiático? Por qual razão?
Bibliografia Específica:
1. Bourdieu, Pierre; Sobre a Televisão: Seguido de A Influência do Jornalismo e Os Jogos Olímpicos (Sur
la Televisión: Suivi de L‟emprise du Journalisme); trad. Maria Lúcia Machado; 144 p.; 2 caps.; 12 refs.; 18 x 12 cm; br.;
Jorge Zahar Editores; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 15 a 54.
2. Contrera, Malena Segura; Mídia e Pânico: Saturação da Informação, Violência e Crise Cultural na Mídia; apres. Vicente Romano; 126 p.; 6 caps.; 9 fotos; 7 ilus.; 150 refs.; 21 x 14 cm; br.; Annablume: Fapesp; São Paulo,
SP; 2002; páginas 57 a 69.
3. Jenkins, Henry; Cultura da Convergência (Convergence Culture); pref. Faris Yakob; revisoras Hebe Ester
Lucas; & Luciane Gomide; revisor técnico Érico Assis; trad. Susana Alexandria; 428 p.; 6 caps.; ono.; 23 x 16 cm; br.;
2ª Ed.; Aleph; São Paulo, SP; 2009; páginas 27 a 53.
4. Vieira, Waldo; 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 286, 290,
298 e 500.
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ANGLICISMO
(ESTRANGEIRISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O anglicismo é a palavra, termo, vocábulo, expressão composta, sintagma,
locução ou construção sintática originária do idioma Inglês, utilizada pelos usuários da Língua
Portuguesa com adaptações fonéticas e / ou morfológicas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra ânglico provém do idioma Latim medieval, anglicus, “relativo
aos anglos; aos saxões estabelecidos na Inglaterra; ingleses”. Surgiu em 1623. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político
ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”.
Sinonimologia: 1. Inglesismo. 2. Americanismo. 3. Anglicanismo linguístico. 4. Peregrinismo inglês. 5. Xenismo anglo-saxão. 6. Exotismo proveniente da Língua Inglesa. 7. Lexema originário do idioma Inglês.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo anglicismo:
anglicanismo; anglicanista; anglicanístico; anglicano; anglicida; anglicídio; anglicista; anglicístico; anglicização; anglicizante; anglicizar; ânglico; anglização; anglizar; anglo; anglofalante; anglofilia; anglófilo; anglofobia; anglofóbico; anglófobo; anglofonia; anglófono; anglomania; anglomaníaco; anglômano; angloparlante; afora outras expressões compostas.
Neologia. As duas expressões compostas anglicismo convencional e anglicismo conscienciológico são neologismos técnicos da Estrangeirismologia.
Antonimologia: 1. Vocábulo vernacular. 2. Locução nativa. 3. Sintaxe castiça. 4. Brasileirismo; lusismo. 5. Espanholismo; galicismo; germanismo; italianismo. 6. Barbarismo.
Estrangeirismologia: os foreignisms; a loan word; o borrowing; o loan-shift; o loan-translation; os faux amis; a tournure inglesa; os insights extrafísicos tecnicamente babélicos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente quanto ao emprego
do polineuroléxico pessoal.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Anglicismo:
anglofilia lexical.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal lexicológico; o holopensene pessoal poliglótico;
o holopensene pessoal filológico; o holopensene pessoal anglófilo; o holopensene pessoal americanófilo; os lexicopensenes anglicísticos; a lexicopensenidade anglicística; os orismopensenes anglicizados; a orismopensenidade anglicizada; os poliglotopensenes; a poliglotopensenidade; os
traduciopensenes anglizados; a traduciopensenidade ânglica; o holopensene do anglicismo verponológico esclarecedor.
Fatologia: o anglicismo; a colonização praticada pelos ingleses favorecendo a expansão
do idioma; a globalização propiciando a condição de língua franca ao Inglês (Ano-base: 2013); os
americanismos onipresentes no início do Século XXI denotando forte influência cultural, nem
sempre positiva, dos Estados Unidos da América; a ausência de fronteiras políticas para o vocabulário internacional; os eruditismos (cultismos) de origem latina resgatados pelo Inglês e exportados para o Português; as palavras de origem inglesa recebidas via idioma Francês; os vocábulos
de idiomas do mundo inteiro chegando à Língua Portuguesa por meio da Língua de Shakespeare;
os americanismos adotados no Brasil e não em Portugal; as expressões idiomáticas popularizadas
(no problem); os anglicismos sem correspondentes culturais nos outros idiomas; a vogal de apoio
(paragoge; epítese); os critérios discordantes e hesitantes dos dicionários no registro de lexemas
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anglo-saxões; a forma gráfica aportuguesada concorrendo com a forma gráfica inglesa; o emprego frequente do inglesismo constituindo critério para ser considerado componente do acervo lexical português; a assimilação dos anglicanismos sendo mais difícil em comparação aos galicismos
devido às diferenças marcantes entre os sistemas fonéticos, ortográficos e morfológicos; os erros
no uso de exotismos ingleses; o estudo dos anglicismos sendo capaz de explicar parcialmente as
relações socioculturais entre os países lusófonos e anglófonos; os decalques; o domínio da língua
materna pelos tradutores possibilitando-os enriquecer o idioma nacional por meio de soluções tradutórias adequadas; a importação de confor estrangeiro, no domínio das Ciências, ocorrendo principalmente por meio da língua escrita; a denominação de realidade ou pararrealidade anteriormente sem designação na língua receptora; o poder retrocognitivo das unidades lexicais originárias do
idioma Inglês; a Estilística Conscienciológica estimulando o uso de estrangeirismos; a estrangeirismometria do próprio texto ao modo de verificação do índice de xenofilia pessoal; a Terminologia Conscienciológica empregando anglicismos; a Seção Estrangeirismologia da Enciclopédia da
Conscienciologia; o Dicionário de Neologismos da Conscienciologia (DINEO).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e depois das pesquisas teáticas em Lexicologia; o rapport energético com idioma específico; as inspirações extrafísicas em idioma Inglês; a familiaridade com lexemas ânglicos capaz de facultar a telepatia com consciexes de retrocultura anglofônica; a comunicação extrafísica paramulticultural.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo análise intralinguística–análise extralinguística; o sinergismo língua-cultura-pensene; o sinergismo sincronia-diacronia; o sinergismo bilinguismo–interferência linguística; o sinergismo forma-conteúdo; o sinergismo forma gráfica–forma fônica;
o sinergismo léxico (unidades significativas)–gramática (regras combinatórias).
Principiologia: o princípio do contato linguístico conduzindo à existência de estrangeirismos; o princípio da renovação do léxico; o princípio da criatividade idiomática; o princípio
do usus; o princípio da dupla articulação; o princípio da intercomunicação; o princípio da evolução linguística.
Codigologia: a interseção dos códigos linguísticos; o código pessoal de Cosmoética
(CPC) do agente retrocognitor conscienciológico orientando o uso tarístico de anglicismos.
Teoriologia: as diversas teorias da Linguística levando à existência de babel terminológica na área da linguagem, em geral, e na área dos empréstimos linguísticos, em particular.
Tecnologia: as técnicas de pesquisa de anglicismos; a técnica da escansão aplicada aos
peregrinismos ingleses; a técnica de uso dos estrangeirismos.
Voluntariologia: o voluntariado docente; o voluntariado gesconográfico.
Laboratoriologia: o trio de laboratórios de desassédio mentalsomático (Tertuliarium,
Holociclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico da grafopensenidade; o laboratório conscienciológico da Parapedagogia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível dos Poliglotas.
Efeitologia: os efeitos estilísticos dos inglesismos; o efeito das mudanças socioculturais
sobre a absorção de estrangeirismos; o efeito do modismo na obsolescência de americanismos;
o efeito apelativo dos anglicanismos; o efeito da mídia especializada na divulgação de anglicismos técnicos; o efeito da grande mídia na difusão de anglicismos em geral; os efeitos da alienação linguística.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do uso da língua materna com achegas
poliglóticas.
Ciclologia: o ciclo neológico.
Enumerologia: o anglicismo arcaístico; o anglicismo composto; o anglicismo neológico; o anglicismo siglonímico; o anglicismo simples; o anglicismo sintático; o anglicismo terminológico. O anglicismo completo; o anglicismo de prestígio; o anglicismo efêmero; o anglicismo
falso; o anglicismo híbrido; o anglicismo hipocorístico; o anglicismo semântico.
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Binomiologia: o suposto binômio modernidade-eficiência veiculado pelos americanismos; o binômio afetação-esnobismo condicionando o uso ectópico de anglicanismos; o binômio
subserviência mental–subserviência linguística; o binômio transferência de tecnologia–transferência de terminologia; o binômio língua-poder; o binômio língua geral–línguas especiais; o binômio palavra gramatical (gramema)–palavra lexical (lexema); o binômio da lexicogenia criação vernacular–adoção de estrangeirismos.
Interaciologia: a interação língua doadora (idioma exportador)–língua receptora (idioma importador); a interação inglesismo adotado–consolidado; a interação anglicanismo rejeitado–substituído; a interação anglicismo denotativo–anglicismo conotativo; os primeiros anglicismos na Língua Portuguesa resultantes da interação Portugal–Grã Bretanha; os anglicismos contemporâneos provenientes da interação Brasil–EUA; a interação língua franca–holocarma das
nações.
Crescendologia: o crescendo palavra estrangeira–interferência linguística–estrangeirismo–empréstimo–xenismo; o crescendo aportuguesamento fonológico–aportuguesamento gráfico–aportuguesamento integral; o crescendo integração-radicação do anglicismo; o crescendo
americanismo giriesco–americanismo erudito; o crescendo monoglotismo-poliglotismo; o crescendo idioleto-tecnoleto; a inexistência de riscos para a Língua Portuguesa do crescendo absorção-pidginização-extinção pela Língua Inglesa.
Trinomiologia: o trinômio inglesismo antroponímico–zoonímico–toponímico; o trinômio palavra certa–contexto adequado–esclarecimento eficaz; o trinômio originalidade-imagística-erudição embasando a eficácia no emprego de anglicismos; o trinômio etimologia popular–
–etimologia cruzada–falsa etimologia; o trinômio substrato-superestrato-adstrato; o trinômio
sistemas linguísticos homogêneos–sistemas linguísticos heterogêneos–sistemas linguísticos amalgamados; o trinômio poder bélico–poder econômico–poder político impulsionando as línguas
francas.
Polinomiologia: o anglicismo impactando no polinômio estrutura fônica–morfológica–
–sintática–semântica–retórica da língua de acolhimento; o polinômio Sociolinguística–Política
Linguística–Linguística Aplicada–Poliglotismologia.
Antagonismologia: o antagonismo empréstimo unilateral / empréstimo bilateral; o antagonismo enriquecimento linguístico / empobrecimento linguístico; o antagonismo fronteira linguística / interseção interlinguística; o antagonismo mudança da classe gramatical / manutenção
da classe gramatical; o antagonismo flexão de gênero / flexão de número; o antagonismo letra
maiúscula / letra minúscula; o antagonismo pronúncia afetada / pronúncia profissional.
Paradoxologia: o paradoxo de a vernaculania ser intrinsecamente multilíngue.
Politicologia: a poliglotocracia; a democracia linguística.
Legislogia: a insciência linguística do Projeto de Lei N. 1.676 de 1999.
Filiologia: a anglofilia; a americanofilia; a americofilia; a xenofilia lexical.
Fobiologia: a anglofobia; a americanofobia; a americofobia.
Maniologia: a anglomania; a americanomania.
Mitologia: o mito do idioma puro.
Holotecologia: a lexicoteca; a idiomatoteca; a gramaticoteca; a linguisticoteca; a traducioteca; a poliglototeca; a culturoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Estrangeirismologia; a Linguisticologia; a Traduciologia; a Comunicologia; a Filologia; a Terminologia; a Mentalsomaticologia; a Gesconologia; a Redaciologia; a Didaticologia; a Parapedagogiologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o anglicista; o tradutor; o revisor; o paremiógrafo; o articulista; o verbetógrafo; o escritor; o gramaticista; o purista; o estilista do idioma; o linguista; o lexicólogo;
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o etimologista; o lexicógrafo; o filólogo; o professor de Conscienciologia; o autor de Conscienciologia; o intelectual pesquisador independente; o comunicador tarístico.
Femininologia: a anglicista; a tradutora; a revisora; a paremiógrafa; a articulista; a verbetógrafa; a escritora; a gramaticista; a purista; a estilista do idioma; a linguista; a lexicóloga;
a etimologista; a lexicógrafa; a filóloga; a professora de Conscienciologia; a autora de Conscienciologia; a intelectual pesquisadora independente; a comunicadora tarística.
Hominologia: o Homo sapiens linguista; o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens
communicator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: anglicismo convencional = o inglesismo utilizado no âmbito do paradigma newtoniano-cartesiano; anglicismo conscienciológico = o inglesismo utilizado no âmbito do
paradigma consciencial.
Culturologia: o depauperamento da cultura americanizada; a cultura estadunidense;
a cultura inglesa; a cultura linguística; a cultura lexicológica; a cultura poliglótica; a cultura filológica; a cultura universalista.
Anglicismo. Sob a ótica da Semântica, o termo anglicismo pode designar duas realidades
distintas, dispostas em ordem funcional:
1. Estrangeirismos: as palavras ou expressões ainda não abrasileiradas, aclimatadas,
acomodadas, adaptadas, aportuguesadas ou lusificadas. Quando pronunciados por lusófonos, os
anglicismos estrangeirísticos acabam, não raro, sofrendo adaptação fonética, ou seja, a pronúncia
vem com sotaque brasileiro ou português.
2. Aportuguesamentos: as palavras ou expressões já lusificadas, lusitanizadas, nacionalizadas, nativizadas ou naturalizadas. A acomodação do anglicismo ao Português ocorre por
meio de adaptação fonética (fala) – sempre ocorre –, e de adaptação morfológica (escrita) – esta
nem sempre ocorre.
Lexicologia. De acordo com a Morfossintaxe, o anglicismo integra-se de fato à Língua
Portuguesa (aportuguesamento) quando funciona ao modo de radical vernáculo formando vocábulos derivados e expressões compostas. É o caso dos subverbetes derivados de verbetes. Por
exemplo, o verbete Strong profile forma os subverbetes Strong profile feminino e Strong profile
masculino.
Terminologia. Segundo a Orismologia, a Enciclopédia da Conscienciologia apresenta
os seguintes 13 anglicismos terminológicos estrangeirísticos (Ano-Base: 2013), utilizados ao modo de títulos de verbetes, expostos em ordem alfabética:
01. Brainwashington (Parassociologia).
02. Checkup holossomático (Paraprofilaxiologia).
03. Checkup somático (Profilaxiologia).
04. Gap teático (Incoerenciologia).
05. Kit técnico (Intrafisicologia).
06. Know-how evolutivo (Evoluciologia).
07. ParaDNA (Parageneticologia).
08. Paramicrochip (Paratecnologia).
09. Show antiparapsíquico (Parapatologia).
10. Sprint proexológico (Cronoproexologia).
11. Strong profile (Perfilologia).
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12. Whole pack conscienciológico (Autodiscernimentologia).
13. Workaholism (Parapatologia).
Orismologia. Na análise da Terminologia, a Enciclopédia da Conscienciologia também
apresenta anglicismos aportuguesados fonética e morfologicamente na condição de títulos de verbetes, ao modo dos 3 seguintes elencados alfabeticamente:
1. Hackerismo (Parapatologia).
2. Macarthismo (Politicologia).
3. Zum mnemônico (Autorretrocogniciologia).
Taristicologia. No âmbito da Verponografologia, nem todo anglicismo conscienciológico precisa ser título de verbete ou fazer parte da terminologia técnica. Os seguintes 20 anglicismos, por exemplo, enumerados em ordem alfabética, são utilizados rotineiramente com viés tarístico:
01. Approach.
02. Awareness.
03. Background.
04. Brainstorming.
05. Breakthrough.
06. Bunker.
07. Checklist.
08. Coffee break.
09. Feedback.
10. Feeling.
11. Hobby.
12. Hollow profile.
13. Insight.
14. Laptop.
15. Link.
16. Mood.
17. Talk show.
18. Timing.
19. Update.
20. Upgrade.
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 anglicismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Babelismo técnico: Poliglotismologia; Neutro.
02. Conformática: Comunicologia; Neutro.
03. Conscienciologês: Orismologia; Neutro.
04. Estrangeirismo: Estrangeirismologia; Neutro.
05. Expressão pseudoterminológica: Neologismologia; Neutro.
06. Falso cognato: Lexicologia; Neutro.
07. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
08. Latinismo: Poliglotismologia; Neutro.
09. Língua materna: Comunicologia; Neutro.
10. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
11. Monoglotismo: Neurolexicologia; Neutro.
12. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
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13. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Thesaurus cerebral: Polineurolexicologia; Homeostático.
15. Xenofobia: Parapatologia; Nosográfico.

O USO DE ANGLICISMOS É FENÔMENO LINGUÍSTICO
NATURAL. NA CONSCIENCIOLOGIA, PODE SER O CONFOR MAIS ADEQUADO PARA REVESTIR A TRANSVERPON
E CONTRIBUIR PARA A TAREFA DO ESCLARECIMENTO.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala de 1 a 5, qual o saldo do uso
tarístico de anglicismos pelo leitor ou leitora? Pode melhorar?
Bibliografia Específica:
1. Alves, Ieda Maria; Neologismo: Criação Lexical; 94 p.; 12 enus.; glos. 23 termos; 10 refs.; 18 x 12 cm; br.;
2a Ed.; 2a imp.; br.; Ática; São Paulo, SP; 2002; páginas 72 a 85.
2. Camara Jr.; Joaquim Mattoso; Dicionário de Lingüística e Gramática; apres. Hamilton Elia; posf. Francisco Gomes de Mattos; 262 p.; glos. 2.000 termos; 308 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; 16 a Ed.; Vozes; Petrópolis, RJ; 1992; páginas 52, 57 e 111.
3. Carvalho, Nelly; Empréstimos Linguísticos na Língua Portuguesa; apres. Ieda Maria Alves; & Maria
Auxiliadora Bezerra; 96 p.; 3 caps.; 8 citações; 34 enus.; 1 tab.; 25 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Cortez Editora; São Paulo,
SP; 2009; páginas 1 a 96.
4. Cuq, Jean-Pierre (org.); Dictionnaire de Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde; 341 refs.;
glos. 3.300 termos; CLE International; Paris, França; 2003; página 81.
5. Mendonça, Otto; A Importância do Autopolineuroléxico para o Professorando em Conscienciologia; Revista de Parapedagogia; Ano 2; N. 3; 3 enus.; 2 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2012; páginas 81 a 86.
6. Nader, Rosa (org.); Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou;
revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araujo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichários; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21 cm;
br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 92 a 94.
7. Santos, Agenor Soares dos; Dicionário de Anglicismos: e de Palavras Inglesas Correntes em Português;
pref. Heloisa Gonçalves Barbosa; XXVIII + 390 p.; 4 caps.; 65 citações; 53 enus.; 127 refs.; ono.; 24 x 17 cm; br.; Editora
Campus; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas V a 87.
8. Tosi, Renzo; Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas (Dizionario delle Sentenze Latine e Greche); revisoras Andréa Stahel M. da Silva; & Lilian Jenkino; trad. Ivone Castilho Benedetti; XXVI + 904 p.; 10.000 citações;
1 E-mail; 24 enus.; 1.180 frases gregas; 3.220 frases latinas; glos. 1.841 termos; 56 ilus.; 1 website; 130 refs.; 20,5 x 13,5
x 4,5 cm; enc.; 3a Ed.; Editora WMF Martins Fontes; São Paulo, SP; 2010; páginas 181 e 182.
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ANGÚSTIA HUMANA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A angústia humana é o conjunto de diversos estados emocionais negativos,
perturbadores ou desagradáveis, tais como melancolia, vazio existencial, carência afetiva, depressão, medo, tristeza, solidão, entre outros, experimentados pelas conscins, homens e mulheres, em
variados momentos da existência intrafísica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra angústia deriva do idioma Latim, angustia, “aperto; sufocação;
estritamento.” Surgiu no século XIV. O vocábulo humano procede igualmente do idioma Latim,
humanus, “humano; próprio do Homem; que convém à Humanidade; afetuoso; bondoso; erudito;
civilizado; instruído nas humanidades”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Aflição humana. 2. Afligimento humano. 3. Agonia humana.
4. Ansiedade humana. 5. Desassossego humano. 6. Desespero humano. 7. Inquietude humana.
Neologia. As 3 expressões compostas angústia humana leve, angústia humana moderada e angústia humana grave são neologismos técnicos da Parapatologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo angústia:
angustiação; angustiada; angustiado; angustiador; angustiadora; angustiamento; angustiante;
angustiar; angustiável; angustiosa; angustioso; desangustiada; desangustiado; desangustiar.
Antonimologia: 01. Satisfação. 02. Serenidade. 03. Imperturbabilidade. 04. Acalmia.
05. Contentamento. 06. Conforto. 07. Esperança. 08. Pacificação íntima. 09. Tranquilidade.
10. Alegria.
Estrangeirismologia: o existenzangst; o rapport patológico com o assédio extrafísico;
os excessos na happy hour após o expediente de trabalho; o workaholism cronificado; os transtornos urbanos na hora do rush.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopacificação.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Angústias
preenchem vazios. Nenhuma aflição constrói. Alegria artificial: tristeza. Carência: deficit afetivo. Inquietação: angústia light. Melin: pena autoimposta. Busquemos pacificação íntima.
Coloquiologia. Eis 12 expressões populares, encontradas na cultura brasileira, enfatizando as angústias da Humanidade e as tentativas espúrias de fuga: afogar as mágoas; aperto no coração; aperto no peito; chorar sob o leite derramado; coração na mão; coração partido; coração ferido; de copo sempre cheio e coração vazio; chegar ao fundo do poço; dor de cotovelo; estar na fossa; nó na garanta.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal angustiado; o holopensene pessoal da psicossomaticidade; a holopensenidade ansiosa; os egopensenes; a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; o holopensene pessoal intrafísico; os ociopensenes; a ociopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a ausência da ortopensenidade; a falta de acalmia pensênica; o holopensene pessoal melancólico; o holopensene depressivo;
a pressão holopensênica das consciexes carentes; a contribuição da conscin tenepessista para aliviar a pressão holopensênica assediadora no horário da angústia humana.
Fatologia: a angústia humana; a melancolia; a preocupação; o sofrimento; o desalento;
a apreensão; a autorrejeição; a carência afetivo-sexual; a falta de reflexão; o autassédio; as automimeses dispensáveis; os traumas não superados; os dados da Organização Mundial da Saúde
(OMS) sobre a depressão atingindo percentual da população mundial; o desgosto com a própria
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vida de modo geral; a insatisfação com a carreira profissional; as pseudofugas psicológicas;
a predominância do loc externo; a falta de loc interno; a melancolia indefinida de domingo à noite; o desânimo de segunda-feira; a estranha melancolia em épocas de festejos natalinos e outras
comemorações tradicionais; as influências patológicas da mesologia sobre as conscins; a violência urbana; o subnível evolutivo; a riscomania; as tragédias e dessomas coletivas; a Ciência Eletronótica reducionista, ignorando a realidade consciencial; a obsessão em manter o status na Socin; a manipulação religiosa sobre as conscins carentes; os arrependimentos; as repressões emocionais e sexuais; os elevados índices de suicídio nas capitais brasileiras e estrangeiras; a busca
alucinógena através do uso de drogas lícitas e ilícitas; a alta procura de ansiolíticos e antidepressivos nas farmácias, cada vez mais eficazes em “calar a angústia”; o autabandono; a necessidade de
“extravasar” nas sexta-feiras e sábados; a deseducação emocional e as lavagens subcerebrais disseminadas; a insegurança social; a autoculpa; as paranoias sociais; os transtornos de ansiedade; os
tradicionalismos e preconceitos repressores de consciências; os desconfortos intraconscienciais
abafados pelas máscaras sociais autoincorporadas; o perfeccionismo e a desvalorização de si mesmo; a busca da felicidade garantida como direito inalienável aos cidadãos estadunidenses, expressa na Constituição dos Estados Unidos da América; a rejeição social dos indivíduos considerados
diferentes dos padrões de normalidade previamente estabelecidos; as autocorrupções; a autopesquisa sendo ato autassistencial.
Parafatologia: a ausência de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os assediadores extrafísicos promovendo a evocação de memórias tristes nas conscins; o sofrimento
das consciexes habitantes da Baratrosfera; o acoplamento energético com consciexes angustiadas,
tristes e carentes; a melex; a lástima das consciexes ingressantes na Baratrosfera por meio do suicídio; a paracomatose; a parapsicose pós-dessomática; o assédio entre consciexes; os satélites de
assediadores; as consciexes revoltadas com a própria dessoma; a assistências às consciexes angustiadas na tenepes; as extrapolações de bem-estar, promovidas pelos amparadores extrafísicos,
visando motivar a conquista de autossuperações da conscin predisposta à autopesquisa.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo carência afetiva–adesão aos valores da Socin; o sinergismo autassédio-heterassédio; o sinergismo autopatopensenização-Baratrosfera; a ausência do
sinergismo autobservação-autopesquisa; a falta do sinergismo autafeição-autoconvivência; a necessidade de apreensão do sinergismo autocorreção-autopacificação; a busca pelo sinergismo
autorreflexão-autenfrentamento.
Principiologia: o princípio da frivolidade; o princípio da profilaxia das ilusões intrafísicas; o princípio “os afins se atraem”; a ausência do princípio do autodiscernimento evolutivo;
a ignorância quanto ao princípio da autoconvivência sadia; o princípio patológico da busca pelo
prazer a qualquer custo; o princípio “isso também passa”; a adesão inquestionável aos princípios de vida doentios da Socin.
Codigologia: o desconhecimento do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos
grupais de vitimizações coletivas; os códigos de conduta sociosa; a necessária atualização contínua do código de valores pessoais.
Teoriologia: a teoria da angústia humana; as teorias psicológicas, psicanalíticas e psiquiátricas sobre a angústia; as teorias sobre a felicidade; a teoria do ciclo melin-melex; a teoria
de todo heterassédio assentar-se no autassédio; a teoria da reurbex; a teoria da robéxis; a teoria
da paz intraconsciencial.
Tecnologia: a aplicação da técnica assistencial da tenepes durante o horário da angústia
humana; a ausência da técnica do autenfrentamento; a aplicação da técnica da inversão existencial (invéxis) sendo profilaxia da melin e da melex; a técnica da reciclagem existencial (recéxis)
promovendo renovações pessoais; as técnicas de autopesquisa; a aplicação da técnica do Conscienciograma; as técnicas autoconsciencioterápicas.
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Voluntariologia: a Socin priorizando o ócio remunerado em detrimento do voluntariado
evolutivo e da satisfação íntima; o voluntariado enquanto laborterapia anuladora dos sofrimentos egoicos; o voluntariado favorecendo a percepção das dificuldades humanas; o voluntariado
ao modo de ferramenta de autossuperação do egocentrismo e profilaxia dos sentimentos depressivos; o voluntariado na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) impulsionando a autoconsciencioterapia do evoluciente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; a autorreflexão profunda nos laboratórios conscienciológicos; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório consciencológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível
da Desassediologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito do embrutecimento humano nas megalópoles; os efeitos da instabilidade de lucidez; os efeitos do desvio da proéxis pessoal; os efeitos das reurbanizações extrafísicas; os efeitos angustiantes sobre familiares e amigos de dependentes químicos; os efeitos negativos das rotinas inúteis; o efeito homeostático da autorreflexão na reciclagem intraconsciencial.
Neossinapsologia: a alienação social impedindo o surgimento de neossinapses; a criação de neossinapses a partir dos atendimentos consciencioterápicos; a reciclagem das retrossinapses estagnadoras abrindo espaço às neossinapses; as neossinapses adquiridas com a renovação pensênica; as neossinapses adquiridas na autopesquisa e na reeducação emocional; a substituição de sinapses de autassédio por neossinapses de autamparo.
Ciclologia: o ciclo vicioso apatia-alienação; o ciclo patológico ausência de autopesquisas–ausência de reciclagens; o ciclo pensamentos desnorteados–emoções aflitivas; o ciclo patológico ansiedade-compulsão-culpa; o ciclo patológico sentimento de vazio–inclinação para desistir–propensão ao sofrimento; o ciclo diário patológico trabalho-solidão-televisão; o ciclo pacificação íntima–pacificação grupal.
Enumerologia: as situações angustiantes; as situações desmotivadoras; as situações
opressoras; as situações de insegurança; as situações deprimentes; as situações de ansiedade; as
situações autoconflitivas. Os ambientes hospitalares; os ambientes de sanatórios; os ambientes
carcerários; os ambientes de guerra; os ambientes fúnebres; os ambientes religiosos; os ambientes
extrafísicos baratrosféricos.
Binomiologia: o binômio inibição comunicativa–angústia; o binômio carências afetivas–compensações impulsivas; o binômio zona de conforto–zona de desconforto; o binômio parapatológico autassédio-heterassédio; o binômio carência energética–vampirismo energético;
o binômio patológico hábitos doentios–rotinas prejudiciais.
Interaciologia: a interação crepúsculo–angústia humana; a interação violência urbana–angústia humana; a interação Baratrosfera–dimensão intrafísica; a interação consciências
carentes–manipulação religiosa; a interação egocentrismo-ansiedade-autassédio; a interação
consciências melancólicas–conscin tenepessista.
Crescendologia: o crescendo ansiedade-angústia; o crescendo patológico carência afetiva–heterassédio; o crescendo vida trancada–parapsicose pós-dessomática; o crescendo Patologia Pessoal–Sociopatologia; o crescendo solidão patológica–autodesempenho assistencial cosmoético; o crescendo egoísmo–egocídio–assistencialidade.
Trinomiologia: o trinômio ansiedade-depressão-somatização; o trinômio conscins angustiadas–templos religiosos–arrecadação monetária; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem
cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio materialismo–vazio existencial–parapsicose pós-dessomática; a ausência do trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio insatisfação-trabalho-solidão; o trinômio vida íntima vazia–vida social fútil–melin; o trinômio vida inútil–melin–melex.
Polinomiologia: a superação do polinômio melancolia-apatia-angústia-depressão; a superação do polinômio ansiedade-impulsividade-precipitação-frustração; o polinômio autaceitação-autoinvestigação-autodiagnóstico-autoconsciencioterapia; o polinômio insatisfação-auto-
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pesquisa-recin-recex; o polinômio mudança-renovação-aprendizagens-evolução; o polinômio fim
da autovitimização–começo do autenfrentamento–superação de trafares–reciclagens permanentes; o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo inversão existencial / robotização existencial; o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo insatisfação pessoal / satisfação pessoal; o antagonismo alegria / tristeza; o antagonismo alegria passageira / alegria permanente; o antagonismo aparência social / realidade íntima; o antagonismo conflituosidade íntima / pacificação íntima; o antagonismo estagnação / pacificação.
Paradoxologia: o paradoxo de o tempo livre após o trabalho ser denominado hora da
angústia humana; o paradoxo de as tristezas humanas “alegrarem” a indústria farmacêutica;
o paradoxo de reclamar ao não ser ouvido pelos outros, porém não ouvir os próprios anseios;
o paradoxo de a zona de conforto se tornar desconfortável; o paradoxo de sentir-se sozinho em
meio à multidão; o paradoxo de sentir-se sozinho junto aos outros e não suportar ficar sozinho
consigo mesmo; o paradoxo de preferir a companhia dos outros ao invés da própria companhia;
o paradoxo de a insatisfação íntima poder impulsionar a autevolução.
Politicologia: a cardiocracia; a ditadura do psicossoma.
Legislogia: a lei da afinidade pensênica patológica; a lei do menor esforço na Marasmologia; as leis de ação e reação influenciando os estados emocionais; as leis da Psicossomática; a lei do maior esforço evolutivo na superação da insatisfação íntima.
Filiologia: a autassediofilia; a ausência de neofilia; a egofilia; a baratrosferofilia; a intrafisicofilia; a hedonismofilia.
Fobiologia: as fobias sociais; as fobias em geral.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da autovitimização;
a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do ostracismo; a síndrome de burnout; a síndrome
da fadiga crônica; a síndrome da subestimação; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a egomania; as manias em geral.
Mitologia: o mito da felicidade eterna; o mito do sofrimento eterno; os mitos religiosos
enganando o povão carente; o mito de conquistar a felicidade plena e a pacificação íntima através do uso de drogas ilícitas; o mito de fumar ou beber sozinho; a superação do mito da evolução
pessoal sem autesforço; o mito de a pacificação íntima ser apenas a ausência de conflitos internos.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a socioteca; a patopensenoteca; a nosoteca; a psicologoteca; a recexoteca; a reurbanoteca; a terapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Assediologia; a Psicossomatologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Autoconsciencioterapia; a Assistenciologia; a Tenepessologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Harmoniologia; a Proexologia; a Invexologia; a Recexologia; a Reurbexologia; a Sociologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin angustiada; a conscin deprimida; a conscin ansiosa; a conscin carente; a conscin melancólica; a consciex parapsicótica; a conscin autassediada; a conscin tímida;
a conscin insegura; a conscin solitária; a conscin reprimida; a conscin traumatizada; a conscin
pré-suicida; a conscin suicida; a isca humana inconsciente; a conscin fronteiriça; a conscin trafarista; a conscin toxicômana.
Masculinologia: o psicólogo; o psiquiatra; o parapatologista; o psicossômata; o intermissivista; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista;
o assistenciólogo.
Femininologia: a psicóloga; a psiquiatra; a parapatologista; a psicossômata; a intermissivista; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexista;

Enciclopédia da Conscienciologia

963

a proexóloga; a reeducadora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista;
a assistencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens pathologicus; o Homo
sapiens acriticus; o Homo sapiens urbanus; o Homo sapiens ebriosus; o Homo sapiens phobicus;
o Homo sapiens futilis; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: angústia humana leve = o desconforto emocional vivenciado pela jovem
conscin ao ser reprovada na entrevista para o primeiro emprego; angústia humana moderada
= o desconforto emocional vivenciado pela conscin madura antes de receber o diagnóstico médico; angústia humana grave = o desconforto emocional vivenciado pela conscin depressiva, necessitando ser encaminhada para tratamento pontual.
Culturologia: a cultura da psicossomática; a cultura da irreflexão; a cultura da lamentação e da queixa; a cultura da autovitimização; a cultura boêmia; a cultura dos excessos; a cultura de viver apenas para trabalhar; os idiotismos culturais.
Taxologia. Eis, listadas na ordem alfabética, 10 personalidades de grande influência da
Ciência Convencional e da Filosofia, refletindo sobre a angústia humana e a eterna busca pela
felicidade:
01. André Comte-Sponville (1952–): filósofo francês materialista. Afirma ser a felicidade plenamente conquistada pela quebra do vínculo existente entre a própria e a esperança, além
do desejo sobre acontecimentos futuros. Na felicidade esperada, segundo ele, há sofrimento no
início e, depois, tédio, tão logo o desejo é finalmente satisfeito.
02. Arthur Schopenhauer (1788–1860): filósofo alemão precursor do Existencialismo.
Dizia ser a vida verdadeiro pêndulo oscilante, movimentando-se da direita para a esquerda, do sofrimento ao tédio. A felicidade, para ele, só poderia ser alcançada pela renúncia e pela compaixão,
em estado de despojamento semelhante ao Nirvana budista.
03. Carl Gustav Jung (1875–1961): psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Crítico da ciência materialista, Jung enfatizava encontrar algum ponto de equilíbrio, exposto na seguinte frase:
– “A felicidade perderia o significado se ela não fosse equilibrada pela tristeza”.
04. Diógenes de Sinope (404–323 a.e.c.): filósofo grego. Apontava o caminho para ser
feliz na vida natural, fora das grandes cidades, aparentemente livre das injunções sociais
e de vícios como a luxúria, o orgulho e a maldade. Enquanto isso, os filósofos estoicos viam
na disciplina intelectual e na aceitação do inevitável a única maneira de o homem viver bem.
05. Epicuro (340–270 a.e.c.): filósofo grego inspirador do Hedonismo. Via a relação
de custo / benefício: o prazer deveria ser evitado quando dele resultassem efeitos muito
desagradáveis e o sofrimento acolhido se, após a dor, adviesse prazer maior. O prazer seria “a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma”.
06. Jean-Paul Sartre (1905–1980): filósofo francês existencialista. Dizia ocorrer o surgimento da angústia no exato momento de percepção do homem quanto à condenação inevitável
à liberdade.
07. Pascal Bruckner (1948–): filósofo e romancista francês. Faz críticas à banalização
da felicidade, pois esta ganha a conotação de obrigatoriedade na sociedade hedonista e de falsas
aparências, causando sentimentos de exclusão e fracasso em outros indivíduos.
08. Platão (428–347 a.e.c.): filósofo grego. Fazia diferença da chamada “felicidade
verdadeira” dos prazeres triviais, à qual se teria acesso pela adoção de critérios objetivos para se
conquistar a “vida reta”, base da harmonia espiritual.
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09. Sigmund Freud (1856–1939): médico neurologista austríaco, criador da Psicanálise. Considerava a angústia verdadeiro sinalizador, para o sujeito, de perigo para o “eu”, contendo
sentimentos de desamparo subjetivo.
10. Sócrates (470–399 a.e.c.): filósofo grego. Postulou não existir relação da felicidade
com somente a satisfação dos desejos e necessidades do corpo. Seria necessário buscar a satisfação da alma. Felicidade seria o bem da alma, através da conduta justa e virtuosa.
Terapeuticologia. Sob o enfoque da Autoconsciencioterapia, a partir da análise minuciosa dos traços-força e também dos traços-fardos pessoais, a conscin pode alcançar a remissão ou
alívio da angústia humana pelo emprego lúcido do ciclo autoconsciencioterápico, demarcado, por
exemplo, pelas 4 etapas, dispostas em ordem funcional:
1. Autoinvestigação: concentrar atenção na direção de si próprio, visando observar detalhes da manifestação pessoal, autoconhecendo-se mais.
2. Autodiagnóstico: examinar, detalhar e autavaliar a maturidade consciencial através da
identificação de trafores, trafares e trafais para então promover a introspecção, avaliando possíveis ganhos secundários, desvantagens da manutenção do trafar e não assunção de trafores.
3. Autenfrentamento: iniciar a prática do autenfrentamento com ações aplicadas à superação do trafar e aquisição de trafais.
4. Autossuperação: utilizar-se de situações inusitadas para verificar o anulamento do
traço-fardo e a recuperação de cons mais acentuada, marcando o início da autossuperação, vivenciando a alegria íntima de superação do trafar.
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 angústia humana, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aborrecimento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Autotortura: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
04. Boemia: Parapatologia; Nosográfico.
05. Carência insatisfeita: Autoproexologia; Neutro.
06. Desdramatização: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Fauna humana noturna: Conviviologia; Neutro.
09. Melancolia acadêmica: Desviologia; Nosográfico.
10. Melex anunciada: Autorrealismologia; Nosográfico.
11. Melin: Parapatologia; Nosográfico.
12. Propósito ansiolítico: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Síndrome da pressa: Parapatologia; Nosográfico.
14. Tédio: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vazio existencial: Proexologia; Nosográfico.

A ANGÚSTIA HUMANA DEMONSTRA À CONSCIN A URGÊNCIA DA PROMOÇÃO DE RECICLAGENS EXISTENCIAIS
PROFUNDAS, POR MEIO DO ABANDONO DAS ILUSÕES
ALIENANTES E DO AUTOCONHECIMENTO PACIFICADOR.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, ao passar por situações angustiantes, ainda apela
para fugas psicológicas, deixando-se manipular pelos exploradores da fé? Ou prefere mergulhar
na autopesquisa, a fim de promover a autopacificação íntima?
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01. Bauman, Zygmunt; O Mal-Estar da Pós-Modernidade (Postmodernety and its Discontents); apres. New
Statesman And Society; & Anthony Giddens; revisor Luís Carlos Fridman; trad. Mauro Gama; & Cláudia Martinelli
Gama; 272 p.; 14 caps.; 1 citação; 109 refs.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 27, 28
e 49.
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13. Morais, Jomar; Você é Feliz e não Sabia; Reportagem; Superinteressante; Revista; Mensário; Ed. Extra
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ANIMADOR CONSCIENCIAL
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O animador consciencial é a conscin, homem ou mulher, lúcida, sempre
disposta, antes de tudo, invariavelmente, a exemplificar a vida interassistencial por meio de atos
capazes de erguer os ânimos, levantar a motivação positiva e soerguer as pessoas, sob todas as
abordagens, vieses e ângulos das experiências intrafísicas, cosmoéticas, multifacetadas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo animador deriva do idioma Latim, animator, “o que anima; o que
dá a vida; criador”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo consciência procede 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: 01. Estimulador consciencial; reanimador consciencial. 02. Dinamizador consciencial; incentivador consciencial. 03. Motivador evolutivo. 04. Conscin-motor evolutivo. 05. Amparador interconsciencial. 06. Heterodesassediador consciencial. 07. Catalisador recorrente. 08. Inspirador consciencial; propositor evolutivo. 09. Determinador consciencial; ortodispositor pessoal. 10. Ativista evolutivo.
Neologia. As 4 expressões compostas animador consciencial, animador consciencial ginossômico, animador consciencial androssômico e animador consciencial parapsíquico são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Desanimador consciencial; desencorajador consciencial. 02. Desestimulador consciencial; desmotivador consciencial. 03. Depressor consciencial. 04. Desmoralizador consciencial; humilhador consciencial. 05. Hesitador consciencial. 06. Indecisor evolutivo. 07. Desviador consciencial. 08. Heterassediador consciencial. 09. Subjugador consciencial.
10. Semipossessor consciencial.
Estrangeirismologia: a joie de vivre; o quizmaster; o ringmaster da vida evolutiva;
o showman interassistencial; a cheerleader interassistencial; o promoter consciencial; o personal
training evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Animador:
interassistente profissional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da automotivação cosmoética; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
a grafopensenidade da Verbaciologia.
Fatologia: a grandeza do ânimo; o ânimo renovado; o ânimo pronto e renovador; o ânimo magnânimo; a ampliação do ânimo; o ponto de mutação recorrente; a catarse recorrente;
o propósito pessoal; a automotivação habitual da conscin lúcida; o dinamismo pessoal; a autodisposição permanente; a reperspectivação constante; a autodeliberação; a autoconcentração no megafoco evolutivo; o ponteiro consciencial ativo; a animação pessoal; a eumatia; as baterias carregadas; o arrojo do acrescentamento evolutivo; a ortodisposição evolutiva permanente; a extroversão construtiva; a autodisponibilidade para o melhor; a iniciativa dinâmica sucessiva; a vida como
sendo o alento ininterrupto; a sociabilidade aberta para a desperticidade; a desenvoltura consciencial; a seletividade do melhor; o primado da autolucidez; a atenção prioritária à cognição evolutiva; o megafoco no positivo sem descarte do negativo; o detalhismo aplicado à interassistenciali-
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dade; a intervenção profissional; a colheita intrafísica decorrente da exatidão no uso das palavras;
a força dos dicionários cerebrais na interassistencialidade; o poder das palavras animadoras; os
pensamentos positivos; a escolha das palavras nos coloquialismos; a conversação otimista sem
perder o realismo; a palavra de correção na hora certa; os histrionismos calculados; a sinceridade
serena angariando confiança dos compassageiros evolutivos; o companheirismo esclarecedor nos
momentos de crise; a Impactoterapia com erguimento dos ânimos; a sincera intenção de ajudar
sempre sem dogmatismos nem estrelismos; a autodisponibilidade interassistencial autalimentadora; o polo atrator de desabafos; o acolhimento técnico das solicitações assistenciais; a cosmovisão
traforista; os exemplos capazes de levantar os ânimos; a mediação na pacificação interconsciencial; as conciliações dos interesses; o encorajamento das ações renovadoras do bem-estar social;
a melhoria da qualidade de vida da Humanidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o estoque pessoal
de energias conscienciais (ECs); a autossustentação das energias fraternas; a intenção cosmoética
impressa nas ECs derrubando defesas e favorecendo a reflexão quanto ao esclarecimento prioritário; o acolhimento energético favorecendo as refutações, debates e consensos; a extrapolação parapsíquica; o esforço extrafísico do amparador de função; a força do laringochacra na liderança
evolutiva; o aval evidente e marcante dos amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica conscienciológica das 50 vezes mais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do EV.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito do exemplo do dinamismo pessoal.
Ciclologia: o ciclo ritmado das energias conscienciais renovadas e renováveis.
Enumerologia: o ânimo; a volição; a segurança; a coragem; a ousadia; a decisão; a determinação.
Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio motivação pessoal–motivação
grupal; o binômio dinamismo-manutenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio (dupla) orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio heteromotivação-automotivação.
Interaciologia: a interação estímulo-resposta; a interação severidade-amorosidade.
Crescendologia: o crescendo pequeno êxito–êxito maior.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio reconfortar-esclarecer-encorajar; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio recexológico impactar-tranquilizar-soerguer-motivar.
Antagonismologia: o antagonismo animação / depressão; o antagonismo bom-ânimo /
desânimo; o antagonismo motivação / desmotivação; o antagonismo vontade inquebrantável /
vontade débil; o antagonismo linguagem cuidada / linguagem descuidada; o antagonismo tares
balsâmica / edulcoração melíflua; o antagonismo animador da tares / animador da tacon; o antagonismo animador generalista / animador especialista.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin franzina de consciência vigorosa.
Politicologia: a democracia direta; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da coexistência pacífica da megafraternidade.
Filiologia: a conviviofilia; a decidofilia; a energofilia; a ergasiofilia; a ergofilia; a biofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a convivioteca; a potencioteca; a comunicoteca; a epicentroteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a prioroteca.
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Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Voliciologia; a Decidologia; a Determinologia;
a Evoluciologia; a Comunicologia; a Energossomatologia; a Experimentologia; a Somatologia;
a Presenciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a pessoa confiável; o amigo sincero; o ser desperto; o ser interassistencial; a pessoa-locomotiva; a personalidade incitadora de recins traforistas; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o animador consciencial; 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 mestre-de-cerimônias evolutivo; o alimentador das esperanças; o animador socioeducativo generalista.
Femininologia: a animadora consciencial; 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 mestra-de-cerimônias evolutiva; a alimentadora das esperanças; a animadora socioeducativa generalista.
Hominologia: o Homo sapiens animator; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens animoplus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens activus.
V. Argumentologia
Exemplologia: animador consciencial ginossômico = o ser humano – mulher – soerguedor dos ânimos conscienciais por meio da potencialização da feminilidade; animador consciencial
androssômico = o ser humano – homem – soerguedor dos ânimos conscienciais por meio da potencialização da masculinidade; animador consciencial parapsíquico = a conscin – mulher ou homem – soerguedora dos ânimos conscienciais por meio da potencialização da autoparaperceptibilidade interassistencial, a mais evoluída.
Culturologia: a cultura da convivialidade fraterna.
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 animador consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Ânimo extra: Autorrecexologia; Homeostático.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
Automotivação: Psicossomatologia; Homeostático.
Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.

SEGUNDO A ANÁLISE DA ESCALA EVOLUTIVA DAS
CONSCIÊNCIAS, OS FATOS EVIDENCIAM A CONDIÇÃO
DO ANIMADOR CONSCIENCIAL COMEÇANDO A ATUAR
VIGOROSAMENTE A PARTIR DA CONSCIN TENEPESSISTA.
Questionologia. Como convive você com a condição do animador consciencial evolutivo? Tal disposição pessoal envolve você de algum modo?
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ANIMAL HUMANO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O animal humano é a conscin, homem ou mulher, rendida regressiva e perigosamente aos primórdios da própria evolução consciencial, permitindo reações violentas do cérebro protorreptiliano – incrustrado na Genética e anulando a Paragenética –, temporariamente
dominadoras do atual autodiscernimento ou maturidade evolutiva, podendo ultrapassar todos os
requintes instintivos dos animais subumanos em função do planejamento minucioso da intencionalidade criminosa.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo animal deriva do idioma Latim, animal, “tudo que tem vida, que
é animado”. Surgiu no Século XIV. 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. Homem-animal. 2. Bicho homem. 3. Fera pensante. 4. Animal de
duas patas. 5. Homem irracional. 6. Homem-primata. 7. Sub-bicho. 8. Andróptero.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo animal: animalaço; animalada; animalão; animálculo; animalejo; animalesco; animália; animalicida; animalicídio; animalidade; animalismo; animalista; animalística; animalístico; animalito; animalização; animalizada; animalizado; animalizante; animalizar.
Neologia. As 3 expressões compostas animal humano, minianimal humano e meganimal
humano são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Homo sapiens despertus. 2. Ser desperto. 3. Homo sapiens evolutiologus. 4. Evolucióloga; evoluciólogo. 5. Orientadora evolutiva; orientador evolutivo; orientóloga; orientólogo. 6. Homo sapiens serenissimus.
Estrangeirismologia: o regnum hominis.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à sexualidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há crenças
genocidas.
Coloquiologia. No coloquialismo, em geral o animal humano, violento e ignorante,
é chamado de monstro, maníaco ou aborto da Natureza.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sexualidade; os antipensenes; a antipensenidade; a autopatopensenidade; a paleopensenidade; a retropensenidade; o holopensene pessoal mórbido.
Fatologia: o amor errado; os canibalismos; as mil contradições da conscin; as múltiplas
contravenções anticosmoéticas; os estigmas conscienciais; os estigmas somáticos; o pânico; a piromania; o satanismo; as violências em geral; os surtos de autorregressismo; o porão consciencial
permanente; os autassédios; as autocontradições; o acriticismo pessoal; as automanifestações esquipáticas; as distorções; as injustiças; os dolos; os excessos; as omissões deficitárias; os esbanjamentos; os travões; os conflitos; os pertúrbios; as interprisões grupocármicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio consciencial subumano.
Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da assedialidade interconsciencial.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da zooconvivialidade para as autoconstatações de similitude na
evolução consciencial.
Enumerologia: as retrobiografias; as retrovidas; os retrocérebros; os retropensenes; os
retrotrafares; os retrodistúrbios; as retrossocins. A inteligência de se evitar, hoje, os atos baratrosféricos: ter o ataque; botar para quebrar; baixar o cacete; mandar brasa; pegar na veia; sentar a pua; cortar o nó górdio. O animal racional; o bicho homem; o homem Neandertal; o abominável homem das neves; o homem da capa preta; o homem de baixa extração; o homem de duas
caras.
Interaciologia: a interação homem-monstro; a interação subcérebro-músculo; a interação instinto–energia gravitante.
Politicologia: a autocracia; a egocracia; a eucracia; a asnocracia; a mafiocracia.
Legislogia: a contravenção contra todas as leis.
Fobiologia: a neofobia; a parapsicofobia.
Maniologia: a fracassomania.
Mitologia: os megamitos; as mitografias seculares.
Holotecologia: a criminoteca; a belicosoteca; a conflitoteca; a psicopatoteca; a trafaroteca; a nosoteca; a geneticoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Criminologia; a Parapatologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Instintologia;
a Sociopatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o animal humano; a pré-consciência; a consciênçula; a consciência imatura; a miniconsciência; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin microcéfala; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o agente possessor; o varejista consciencial; o compassageiro evolutivo; o assassino em série; o homicida serial (serial killer); o atirador de elite (sniper); o genocida.
Femininologia: a agente possessora; a varejista consciencial; a compassageira evolutiva.
Hominologia: o Homo animalis; 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: minianimal humano = a pessoa invariavelmente truculenta; meganimal
humano = o assassino em série.
Culturologia: a cultura dos monstros-heróis; a cultura do boxe; a cultura do belicismo
pela Pentagonia.
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Realidade. Com todo realismo, consciente ou inconscientemente, dispostos na ordem
alfabético, eis 10 perfis básicos do Homem-Animal, em geral:
01. Antropológico.
02. Bioenergético.
03. Cosmoeticológico.
04. Efemerológico.
05. Holopensênico.
06. Parapsíquico.
07. Político.
08. Sexológico.
09. Sociológico.
10. Tetrassomático.
Analogismo. Há duas analogias clássicas relativas ao animal humano:
1. Subumano. O predador subumano, por exemplo: o tigre ante a presa.
2. Humano. O predador humano (caçador anti-humano), por exemplo: o matador de
elefantes na África (safári).
Gênero. Importa observar poder ser o animal subumano tanto homem (androssoma),
o enfermeiro matador de dezenas de internados na UTI, quanto mulher (ginossoma), a enfermeira
matadora também de dezenas de pacientes no hospital.
Ambiguidade. A ambiguidade do animal humano ou a conduta-exceção patológica aparece com toda força na dissimulação do serial killer capaz de matar pessoas, através do tempo,
não raro, décadas, sem ser descoberto pelas autoridades incompetentes.
Surpreendenciologia. As aberrações e os fatos insólitos são frequentes em relação ao
animal humano. Basta consultar a imprensa diária para recolhermos dezenas de fatos em poucos
dias de trabalho com o cosmograma, neste Século XXI.
Recorde. O recorde superestarrecedor e hediondo de animal humano é o do maníaco, colombiano, vendedor ambulante, Luis Alfredo Garavito Cubillos, de 42 anos de idade, de olhos
verdes e fala macia. Disfarçado de monge, torturou, violentou e degolou 140 meninos de 7 anos
de idade, no período de 7 anos (de 1992 a 1999), em 59 cidades espalhadas pela Colômbia. Garavito foi preso em Villavicencio, a 115 quilômetros a sudeste da capital Bogotá, em novembro de
1999. Logo de início, a polícia encontrou 116 corpos dos meninos enterrados.
Fatuística. A fatuística copiosa em todo o mundo sobre o animal humano existe em função da incidência devastadora das imaturidades humanas, ainda extremamente comuns, por toda
parte.
Autoconscienciologia. Pela Consciencioterapia, a conscin, quando vítima da condição
de animal humano, há de buscar a autocura, reciclando em profundidade a própria vida, por meio
de concessões inteligentes, maximizando o estado da autoconsciencialidade cosmoética.
Trafarologia. Dentro da Conscienciometrologia, as desestabilizações do animal humano
denunciam a patologia no emprego das potencialidades da conscin, com a ação dos megatrafares
majoritários dominando completamente os minitrafores incipientes.
Autocracia. Na Conviviologia, as imaturidades trágicas do animal humano reduzem ainda mais a visão curta da conscin, ou seja: a autocracia predomina completamente sobre a autocrítica.
Subumanidade. Conforme a Egocarmologia, os erros do animal humano exibem a assunção da subumanidade pessoal, neste caso o umbigão dominando inteiramente o cérebro.
Involuciologia. Em concordância com a Evoluciologia, as reações anticosmoéticas do
homem animal atravancam a evolução da conscin, e, assim, a regressão evolutiva (involução)
predomina sobre a inteligência evolutiva (evolução).
Regressiologia. No universo da Grupocarmologia, as regressões do animal humano,
quando líder, são as responsáveis pelas piores interprisões grupocármicas, quando o superincompléxis predomina sobre a minimoréxis, ou a miniproéxis substitui a maxiproéxis, grupal. As re-
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gressões patológicas do animal humano mantêm a conscin com a energosfera ou a aura confusa,
a pré-kundalini monopolizando o coronochacra.
Autoinlucidez. Segundo a Holomaturologia, as manifestações do animal humano evidenciam a ocorrência do mínimo de recuperação das unidades de lucidez da conscin na condição
na qual os anticons predominam sobre os cons.
Instintologia. A partir da Holossomatologia, nas manifestações do animal humano predominam as reações instintivas do soma sobre o mentalsoma.
Porão. Através da Intrafisicologia, a condição do animal humano está entre as piores
manifestações do período intrafísico da conscin, pois o porão consciencial no adulto predomina
sobre a autoconscientização.
Segundos. De acordo com a Paracronologia, os atos infelizes do animal humano desperdiçam energias conscienciais, oportunidades, companhias evolutivas e o tempo pessoais, resultando no fato deplorável de somente alguns segundos de loucura infectarem completamente séculos da vida consciencial à frente.
Registro. Quanto mais antiga (milenar, secular) seja a última loucura trágica da consciência, registrada nos refolhos da própria holomemória e, às vezes, relembrada através das autorretrocognições, melhor a motivação para o abertismo consciencial na condição de conscin.
Cerebelologia. Do ponto de vista da Parafisiologia, as diatribes do animal humano são
os cúmulos das manifestações incoerentes da conscin, quando o cerebelo, o minicérebro, domina
completamente o paracérebro, a base da realidade consciencial maior, anulando o cérebro ou
a consciência restringida e, temporariamente, acanhada.
Raízes. Frente à Parageneticologia, qualquer manifestação patológica do animal humano significa rendição franca da Paragenética pessoal às raízes podres da Genética da própria
árvore genealógica, e aí os genes (Genética) dominam os paragenes (Paragenética).
Barbarologia. Pelo prisma da Para-Historiologia, há centenas de registros dos efeitos
maléficos das reações de apenas 1 animal humano sobre Socins e coletividades, através do tempo,
resultando em genocídios, guerras, torturas, terrorismos, barbáries e sadismos de todas as naturezas.
Interprisiologia. Na análise da Parapatologia, a condição do animal humano é a responsável direta por toda a série de tragédias, raptus e loucuras momentâneas das pessoas, sejam
crianças, adolescentes ou adultos, incluindo aí as possessões e semipossessões interconscienciais
críticas, levando-as às interprisões grupocármicas através do perpassar de séculos e da série de vidas intrafísicas de recomposição dos desvios anticosmoéticos nos ciclos multiexistenciais.
Atavismos. Sob a ótica da Parapercepciologia, as involuções do animal humano fazem
a conscin, prisioneira dos sentidos grosseiros do soma, repetir ações antigas com as automimeses
atávicas, ou do Cro-magnon, predominando completamente sobre o Pré-serenão.
Prevenciologia. No âmbito da Paraprofilaxiologia, os melhores processos de prevenção
das regressões características do animal humano são 3, nesta ordem lógica:
1. Energossomatologia. A conscin busca vivenciar o domínio do estado vibracional autodefensivo.
2. Discernimentologia. A conquista do autodiscernimento maior no dia a dia.
3. Lucidez. A maturidade possível aplicada disciplinadamente nas manifestações pessoais.
Zoopensenologia. Quanto à Pensenologia, os excessos do animal humano evidenciam
o quadro da autopensenidade da conscin, no qual os patopensenes dominam inteiramente os ortopensenes, fazendo do zoopensene, o materpensene pessoal.
Consequências. Em Psicossomatologia, as manifestações do animal humano acarretam
longa série de consequências negativas traduzidas em arrependimentos nesta vida, na próxima intermissão e na vida humana próxima, com melins e melexes dominando euforins e euforexes.
Miologia. Tendo em vista a Somatologia, atuam nas manifestações doentias do homem
animal, além do subcérebro abdominal, o cerebelo, o sistema nervoso autônomo, a massa muscular da pessoa beligerante (belicismo), ou as fibras musculares dominando os paraneurônios.
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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 animal humano, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
02. Assedin: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
05. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
06. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
07. Conscin-trafar: Grupocarmologia; Nosográfico.
08. Desequilíbrio mental: Parapatologia; Nosográfico.
09. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
10. Sucumbência: Parapatologia; Nosográfico.

AO NÍVEL DE COMPANHEIRO EVOLUTIVO, O ANIMAL
HUMANO EXIGE PACIÊNCIA E COMPREENSÃO FRATERNA, PESSOAL E GRUPAL A FIM DE SER ASSISTIDO
COM EFICÁCIA NO CAMINHO DA AUTOSSUPERAÇÃO.
Questionologia. Você entende teaticamente a condição do companheirismo de toda
conscin nesta vida humana? Você convive bem com o animal humano?
Filmografia Específica:
1. Zodíaco. Título Original: Zodiac. País: EUA. Data: 2007. Duração: 158 min. Gênero: Suspense. Idade
(censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: David Fincher.
Elenco: Jake Gyllenhaal; Mark Ruffalo; Anthony Edwards; Robert Downey Jr.; Brian Cox; & John Carroll Lynch. Produção: Ceán Chaffin; Brad Fischer; Mike Medavoy; Arnold Messer; & James Vanderbilt. Desenho de Produção: Donald
Graham Burt. Direção de Arte: Keith P. Cunningham. Roteiro: James Vanderbilt, baseado no livro de Robert Graysmith.
Fotografia: Harris Savides. Música: David Shire. Montagem: Angus Wall. Cenografia: Victor J. Zolfo. Efeitos Especiais: Digital Domain; Mar Vista Ventures; Matte World Digital; & Ollin Studio. Companhia: Paramount Pictures; Warner Bros. Pictures; Phoenix Pictures; & Road Rebel. Outros dados: Filme baseado em fatos. Sinopse: Em São Francisco,
nos Estados Unidos da América, no final da década de 60, serial killer comete crimes e envia mensagens enigmáticas
à polícia.
Bibliografia Específica:
1. Augusto, Sérgio; Os Macacos Certos e os Macacos Errados (As Origens da Violência Humana); O Estado
de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: 2; 4 ilus.; São Paulo, SP; 12.06.99; página D 9.
2. Época; Redação; Recorde Macabro (Matador de Crianças); Revista; Semanário; Ano II; N. 77; 4 ilus.; Rio
de Janeiro, RJ; 08.11.99; página 147.
3. Klinkenborg, Verlyn; We are Still Only Human (For Better and Worse, Human Nature remains Constant); The New York Times Magazine; Revista; Semanário; New York, NY; 29.09.96; página 166.
4. Pugsley, Joel; O “Bicho” Homem, eis o Perigo (Moralidade Humana & Perplexidade); Gazeta do Povo;
Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.738; Seção: Opinião; Curitiba, PR; 08.04.2000; página 12.
5. Silveira, Abel Ignácio da; O Pior Animal do Planeta (Homem: Terra & Poluição); Jornal VHS; Diário;
Ano XLII; N. 6.435; Seção: Opinião; São Leopoldo, RS; Brasil; 20.11.99; página 4.
6. 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 523, 528 e 678.
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 95, 372, 414, 415 e 809.
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ÂNIMO EXTRA
(AUTORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ânimo extra é a autodisposição decisiva e valorosa da conscin lúcida, determinada diante da vida, na diuturnidade multidimensional, evidenciando vontade inquebrantável, coragem racional e intenção sadia.
Tematologia. Tema cental homeostático.
Etimologia. O termo ânimo deriva do idioma Latim, animus, “princípio espiritual da vida intelectual e moral do homem; vida; alma; princípio vital; espírito; razão; bom senso; senso comum; pensamento; intenção; disposição; vontade; inclinação; qualquer movimento impetuoso da
alma; paixão; desejo”. Surgiu no Século XV. A palavra extra procede também do idioma Latim,
extra, “parte de fora; além de; por exceção”.
Sinonimologia: 1. Coragem pessoal. 2. Decisão firme. 3. Vontade discernidora. 4. Intencionalidade renovada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos do vocábulo ânimo: animação;
animada; animado; animador; animadora; animante; animar; animável; animosa; animosidade;
animoso; desanimação; desanimada; desanimado; desanimador; desanimadora; desanimar; desânimo; reanimador.
Neologia. As 3 expressões compostas ânimo extra, ânimo extra pessoal e ânimo extra
grupal são neologismos técnicos da Autorrecexologia.
Antonimologia: 1. Desânimo. 2. Covardia intelectual. 3. Decidofobia. 4. Pusilanimidade.
Estrangeirismologia: a happy hour; o upgrade; o plus; a joie de vivre.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento emocional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da construtividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: o ânimo extra; a autorreserva de animação pessoal; o desafio da renovação;
o arrojo do acrescentamento; a sensatez da coragem; a ortodisposição; a desinibição do autenfrentamento; o descarte da autovitimização; a extroversão; a autodisponibilidade; a iniciativa dinâmica; a fortaleza pessoal; a coragem antes, durante e depois da ação; a vida como sendo o alento
ininterrupto; a sociabilidade; a desenvoltura consciencial; a maior força à mão; a aplicação da inteligência; a seletividade do melhor; a ultrapassagem da imaturidade; a eliminação do surto comocional; o primado da autolucidez; a atenção à autocognição evolutiva; a volta por cima; a euforin;
a extrapolação providencial; a extrapauta a maior; a surpreendência da hiperacuidade; o extracon.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o estoque pessoal
de energia consciencial (EC).
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito Hulk.
Enumerologia: o bom ânimo; o ânimo firme; o ânimo pronto; o ânimo renovado; a ampliação do ânimo; a grandeza do ânimo; o ânimo vital.
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Binomiologia: o binômio vontade-decisão.
Trinomiologia: o trinômio destemor-firmeza-ousadia; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo conscin-trator / conscin-trafar; o antagonismo bom-ânimo / desânimo.
Filiologia: a decidofilia; a evoluciofilia; a energofilia.
Sindromologia: a síndrome do medo.
Holotecologia: a potencioteca; a epicentroteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Decidologia; a Determinologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Autocogniciologia.
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 personalidade forte; 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 animoplus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ânimo extra pessoal = a autodisposição catalítica objetivando a própria
pessoa; ânimo extra grupal = a autodisposição catalítica contagiando positivamente a equipe de
trabalho.
Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
posicionamentos eficazes para qualquer conscin obter o ânimo extra:
01. Atividade: o exercício físico adequado significa saúde com a Natureza.
02. Autocomunicação: dar presentes é reexperimentar a fraternidade vivida.
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03. Autoconfiança: o melhor é ter na vontade a megaforça mais eficaz.
04. Autofocalização: ninguém perde por objetivar o lado melhor das realidades.
05. Autorganização: a inteligência busca o bom hábito e a rotina útil; a aclimatação
à regularidade.
06. Autorreciclagem: o relevante é ser mais assertivo nas inovações lúcidas.
07. Autorreflexão: importa, acima de tudo, definir os objetivos de cada dia.
08. Cosmovisão: vale mais pensar grande em todo momento evolutivo.
09. Leitura: é sempre enriquecedor diminuir dúvidas, incertezas, impasses e dilemas
pela pesquisa.
10. Otimismo: o bom humor rejuvenesce as consciências e o Cosmos.
11. Sorriso: a alegria cura com plenitude ao modo de panaceia real.
12. Voluntariado: o ideal é sempre potencializar o aproveitamento melhor do tempo.
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 ânimo extra, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Automotivação: Psicossomatologia; Homeostático.
3. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
4. Euforin: Psicossomatologia; Neutro.
5. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
6. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
7. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.

NO CURSO DA AUTEVOLUÇÃO LÚCIDA, A REAÇÃO
DE SOERGUIMENTO INCESSANTE É O APANÁGIO DAS
CONSCINS BEM-SUCEDIDAS E MAIS FELIZES CONSIGO
PRÓPRIAS, EM QUALQUER MOMENTO E LUGAR.
Questionologia. Como reage você no desenvolvimento natural das construções da vida
intrafísica? Com ânimo renovado ou com desânimo? Com otimismo ou com pessimismo?

Enciclopédia da Conscienciologia

979

ANO-BASE: 2010
(PARACRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O Ano-base: 2010 é a retrospectiva ou o registro histórico direto, neste espaço, das ocorrências fundamentais da vida intrafísica, de interesse evolutivo fundamental, objetivando contribuir para o estabelecimento da consciencialidade na posteridade, ao modo de cápsula
do tempo, a fim de sustentar as diretrizes do autorrevezamento multiexistencial, pessoal, da próxima existência humana da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra ano vem do idioma Latim, annus, “círculo de duração no tempo;
tempo de órbita da Terra ao redor do Sol; ano”. Apareceu no Século XI. O termo base deriva do
mesmo idioma Latim, basis, “base; raiz; sustentação; pedestal; peanha de estátua; base de coluna;
base de triângulo”, e este do idioma Grego, básis, “pedestal; base”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo dois procede também do idioma Latim, duo, “dois; duas”. Apareceu no Século XIII.
A palavra mil provém igualmente do idioma Latim, mille, “mil; milhar; milhares”. O termo dez
vem do mesmo idioma Latim, decem, “dez”. Surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Retrospectiva geral. 2. Atualidade terrestre. 3. Contemporaneidade.
Neologia. As duas expressões compostas Ano-base: 2010 passado e Ano-base: 2010 futuro são neologismos técnicos da Paracronologia.
Antonimologia: 1. Antiguidade. 2. Futuro.
Estrangeirismologia: o déjà-vu; o Retrocognitarium; a notitia innata; o shibboleth evolutivo pessoal; o codex subtilissimus pessoal; a panoramic view; a sincronia do timeline da fatuística historiográfica; o new breakthrough mentalsomático; o Mentalsomarium; o Recexarium;
o redirecionamento dos spots; o personal organizer; o curriculum vitae multiexistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Paracronologia específica de determinada época.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da organização cronológica; os cronopensenes;
a cronopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os
nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autossustentação da retilinearidade autopensênica.
Fatologia: o Ano-base: 2010; a retrospectiva desta vida intrafísica; a ajuda à memória
básica da consciência ressomada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a cápsula do tempo pessoal; o autorrevezamento multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holomemória–memória cerebral.
Principiologia: o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio
de tornar cada dia relevante à autevolução; o princípio da autopesquisa.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: as técnicas de autorganização; as técnicas de registro.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas.
Efeitologia: os efeitos dos calendários das retroculturas na existência atual.
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses.
Ciclologia: o ciclo do aniversário.
Binomiologia: o binômio tempo-espaço; o binômio Fatuística-Parafatuística.
Interaciologia: a interação data relevante–dia matemático.
Crescendologia: o crescendo dias-meses-anos; o crescendo decenário-cinquentenário-centenário-milenário.
Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio holobiografia–holocarma– Ficha Evolutiva Pessoal.
Polinomiologia: o polinômio calendário chinês–calendário gregoriano–calendário judaico–calendário muçulmano; o polinômio cronológico eventos-datas-nomes-números.
Antagonismologia: o antagonismo dia / noite; o antagonismo harmonia / desarmonia;
o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo dia cheio / dia morto; o antagonismo data relevante / data estéril; o antagonismo data relevante particular / data relevante coletiva; o antagonismo data do êxito / data do erro.
Paradoxologia: o paradoxo da autoconsciencialidade do Universalismo.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do retorno; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a cronofilia; a autopesquisofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a recexofilia.
Holotecologia: a cronoteca; a superlativoteca; a belicosoteca; a nosoteca; a trafaroteca;
a biologicoteca; a sincronoteca.
Interdisciplinologia: a Paracronologia; a Paracronometria; a Cronêmica; a Sincronologia; a Historiologia; a Holobiografologia; a Autevoluciologia; a Memoriologia; a Autopriorologia; a Metodologia; 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.
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Hominologia: o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens mnemopotentor; o Homo
sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens experimentalis; o Homo sapiens progressivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Ano-base: 2010 passado = a monovisão do pretérito, a nostomania; Ano-base: 2010 futuro = a cosmovisão do futuro, a neofilia.
Culturologia: a cultura da Paracronologia.
Taxologia. Sob a ótica da Paracronologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100
eventos, sinais, características da época, coisas boas, coisas ruins, descobertas, conquistas científicas, pestes, desastres, exacerbação de certos erros, enfim, a retrospectiva técnica da época ou do
Zeitgeist, aqui listados como registros do Ano-base: 2010, para servir como indicadores da composição do autorrevezamento multiexistencial da próxima vida intrafísica à conscin lúcida:
01. Acelerador de partículas (LHC).
02. Acoplamentarium.
03. Agrotóxicos.
04. Aids indomada.
05. Amizade raríssima.
06. Antimaternidade cosmoética.
07. Apagões.
08. Aquecimento global.
09. Arsenais nucleares (Vários países).
10. Assaltos (insegurança antissocial).
11. Astronáutica.
12. Autorado holocármico.
13. Autorrevezamentologia.
14. Bilionários (Vários países).
15. Blogs (Orkut).
16. Casamentos de gays.
17. Centrais Extrafísicas.
18. Ciclones indomados.
19. Cipriene.
20. Circuncisão.
21. Cocaína (Toxicomania).
22. Computação.
23. Conflitos armados (Múltiplos).
24. Consréus ressomadas.
25. Contrabandos internacionais.
26. Crises econômicas (Bolhas).
27. Democracia direta (Primórdios).
28. Depressão psicopática.
29. Desemprego mundial.
30. Despertologia.
31. Dieta frutariana.
32. Ditaduras.
33. DNA (Projeto Genoma).
34. DVDs.
35. Educação paupérrima.
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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.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Energia solar.
Era da CCCI.
Era da Conscienciologia.
Era da Cosmoética.
Era das Cognópolis.
Era dos Serenões.
Estado vibracional (EV).
Evoluciólogos.
Extinções de subumanos.
Globalização.
Google.
Governos paralelos (Narcotraficantes).
Grades residenciais (Prisões das vítimas).
Homicidas seriais (Vários países).
Identidade extra.
Ilhas artificiais.
Impressoras cancerígenas (Toner).
Infibulação (Dezenas de países).
Internet.
Invexologia.
Irrompimento do psicossoma.
Kindle (Ipad; Iphone).
Lâmpadas fluorescentas cancerígenas (UV).
Laptop (Notebook).
Macrossomatologia.
Magistratura criminosa.
Megacorrupções (Políticas econômicas).
Megaexposições pessoais.
Megatransatlânticos (Bidês flutuantes; promiscuidades).
Mensalão do PT (Alto nível de corrupção brasileira).
Monarquia medievalesca (Vários países).
Monstros sexuais.
Nanotecnologia.
Neonazismos (Vários países).
Obesidade mundial.
Ofiexologia.
Parabionicologia (Parageneticologia).
Pedofilia internacional (Religião; Internet).
Personalidade consecutiva.
Plásticos onipresentes.
Poluição terrestre.
Populismo despudorado (Demagogia; poujadisme).
Primener.
Proexologia (Proexograma).
Raios laser (Terapêuticos).
Raios ultravioletas (Patológicos).
Raves (Toxicologia musical).
Realidades virtuais.
Representatividade popular esgotada.
Semiconsciexiologia.
Shopping centers.
Tabagismo passivo.
Teleguiado autocrítico.
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Televisão.
Tenepessologia.
Teoterrorismos globalizados.
Terremotos indomados.
Tertuliarium.
Tinta e papel digitais.
Tragédias aéreas.
Tragédias terrestres.
Turismo sexual.
União Europeia (Abertura do Universalismo).
Verponologia.
Vírus H1N1 (Pandemia Gripe A).
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 Ano-base: 2010, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
03. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
04. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
05. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
06. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
07. Data relevante: Paracronologia; Neutro.
08. Década: Paracronologia; Neutro.
09. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
10. Interitemização: Autorrevezamentologia; Homeostático.
11. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
12. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
13. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
14. Prova pós-dessomática: Autorrevezamentologia; Neutro.
15. Subintrância cronêmica: Paracronologia; Neutro.

O CONFRONTO DAS REALIDADES DA ATUAL EXISTÊNCIA
NA TERRA SERÁ INEVITÁVEL PARA A CONSCIN LÚCIDA,
NAS PRÓXIMAS VIDAS INTRAFÍSICAS, A FIM DE DISCERNIR AS DIRETRIZES DO FUTURO PESSOAL IMEDIATO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece o valor das perspectivas existenciais
explicitadas aqui? Você já prevê o próprio revezamento existencial?
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ANO INVEXOLÓGICO
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ano invexológico é o período de 12 meses no qual a conscin inversora,
homem ou mulher, dedica esforços holossomáticos, pensênicos, evolutivos e cosmoéticos objetivando cumprir as etapas das metas prioritárias da inversão existencial (invéxis).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra ano provém do idioma Latim, annus, “círculo de duração no tempo; tempo de órbita da Terra ao redor do Sol”. Surgiu no Século XI. O vocábulo inversão procede
do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu no
Século XIX. O termo existencial deriva do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu também no Século XIX. O elemento de composição logia
vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de
1 tema”.
Sinonimologia: 1. Ano do maxiplanejamento invexológico. 2. Ano da inversão existencial. 3. Organização invexológica em 52 semanas. 4. Plano invexológico em 365 dias.
Neologia. As 3 expressões compostas ano invexológico, ano invexológico jejuno e ano
invexológico veterano são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Ano recexológico. 2. Balanço anual. 3. Plano dos eventos diários.
4. Reciclagem existencial.
Estrangeirismologia: a utilização do laptop pessoal; o deadline invexológico; o upgrade inversivo planejado; o turning point da invéxis; o post-mortem do inversor; o modus operandi
pessoal; a melhoria da performance da invéxis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades autoinvexológicas e autoproexológicas advindas do Curso Intermissivo
(CI).
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Enquanto estamos adiando, a vida passa
correndo (Sêneca, 4 a.e.c.–65 e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a retilinearidade autopensênica desde a adolescência.
Fatologia: o ano invexológico; o maxiplanejamento invexológico em 1 ano; o autenfrentamento do medo da morte biológica pelo inversor; o ensaio lúcido da autodessoma precoce; o encaminhamento das autopendências desde cedo; o desenvolvimento das ações pró-autorganização
de possível dessoma prematura; a adequação do planejamento e da experimentação às características do temperamento pessoal; o adiantamento do aparecimento das questões mal resolvidas do
passado recente ou distante; o predomínio do Curso Intermissivo pré-ressomático frente ao porão
consciencial; a autorresponsabilidade evolutiva na opção pela invéxis; a autopesquisa estruturadora do maxiplanejamento invexológico; as planilhas pessoais do inversor; a autoconfiança calcada
no megatrafor; as crises de crescimento ainda na adolescência originadas pelo atraso proéxico; as
crises de crescimento geradas na realização do ano invexológico; as recins necessárias aos desafios da autoproéxis; o invexograma pessoal; a procrastinação do prioritário na inversão existencial;
o atraso invexológico; a queima de etapas na inversão existencial; a atualização das recins do
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inversor; a autorreflexão sobre as áreas da vida a serem atualizadas; a identificação de trafores,
trafares, trafais e megatrafares compostos; o aumento das sincronicidades pró-completismo do
ano invexológico; a importância do inversor estar atento aos fatos e parafatos para a melhor definição dos rumos na vida humana; a eficácia no gerenciamento dos recursos conscienciais visando
executar metas invexológicas prioritárias; a autoprofilaxia evolutiva; a consecução linear das
cláusulas da autoproéxis desde tenra idade; o completismo existencial (compléxis) programado;
o objetivo de atingir o compléxis; a utilização da disciplina; a eliminação de áreas problemáticas;
a identificação de metas do maxiplanejamento invexológico; o planejamento da proéxis; o trabalho com a maxifraternidade imberbe; o autenfrentamento rumo à autossuperação; a avaliação pessoal da capacidade de manutenção dos projetos libertários; a compreensão da necessidade de planejamento de vida; a necessidade de se adaptar a mudanças; a execução do planejamento pelo jovem; a capacidade de resiliência do inversor; as extrapolações da invéxis; o investimento no compléxis desde cedo; a obtenção de moratória existencial (moréxis) pelo inversor; o saldo da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP) da conscin inversora evidenciando crédito ou o débito no balanço existencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento
precoce da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a invéxis possibilitando a realização integral dos mandatos do Curso Intermissivo; a recuperação, ainda na adolescência, dos cons magnos; o ano invexológico simulando o impacto da experiência de quase morte (EQM) sobre a vida
da conscin; a atuação do amparador extrafísico pessoal, de função, na aplicação do ano invexológico; o despertamento parapsíquico saudável na mocidade; as projeções conscienciais ampliadoras da cosmovisão do jovem; as autorretrocognições sadias; a antecipação da tenepes; a antecipação da desperticidade; as consciexes atuantes nos acidentes de percurso; a condição de conscin-cobaia para os atuais alunos dos Cursos Intermissivos; a compreensão da dinâmica dos autorrevezamentos multiexistenciais possibilitada pela experimentação sucessiva do ano invexológico;
a depuração da Paragenética pessoal; as extrapolações parapsíquicas; a megaeuforização autopromovida; o antes e o depois do ano invexológico na holobiografia pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–autexperimentação; o sinergismo
Autexperimentologia-Invexologia; o sinergismo planejamento–antecipação da proéxis.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código de prioridades pessoais (CPP); o código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código do exemplarismo pessoal (CEP).
Teoriologia: a teoria de a vida humana atual valer 15 vidas pretéritas; a teoria da personalidade consecutiva; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da reciclagem existencial; a teoria da reciclagem intraconsciencial; a teoria da autodisciplina evolutiva; a teoria do
compléxis; a teoria da moréxis; a teoria da maximoréxis; a teoria da colheita intermissiva; a teoria da autossuperação evolutiva.
Tecnologia: a banana technique; a técnica do EV; as técnicas projetivas; as técnicas
retrocognitivas; a técnica da madrugada; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); as técnicas
de clarividência; a técnica do arco voltaico craniochacral no desbloqueio cortical; a técnica da
tenepes enquanto agente de acertos grupocármicos e de assistência policármica.
Voluntariologia: o voluntariado da Associação Internacional de Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS); o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs);
o voluntariado enquanto agente de acertos grupocármicos; o voluntariado conscienciológico
sendo arrimo dos amparadores de proéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório consci-
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enciológico Tertuliarium; o laboratório radical da Heurística (Serenarium); o laboratório consciencial (labcon).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Intrafisicologia;
o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Despertos.
Efeitologia: o efeito na vida humana da aplicação da técnica da invéxis; o efeito da autoridade moral fornecida pela teática das recins ainda na juventude; o efeito da virada evolutiva;
o efeito da autoconfiança no enfrentamento e superação dos contrafluxos da proéxis; o efeito do
monitoramento dos amparadores de função no ano invexológico; o efeito do êxito inversivo na
seriéxis.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela rotina útil ainda na juventude; as neossinapses geradas pelas recins no contexto da invéxis; as neossinapses geradas pela aceleração
da História Pessoal; as neossinapses geradas pelas autopriorizações evolutivas; as neossinapses
geradas pelo acoplamento amparador-amparando.
Ciclologia: o ciclo período intermissivo–período intrafísico; o ciclo dessoma-ressoma;
o ciclo autoconsciencioterápico; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a precocidade; a antecipação; o adiantamento; a prevenção; a profilaxia;
a antecedência; a concretização.
Binomiologia: o binômio iniciativa-acabativa; o binômio autesforço-autevolução; o binômio autopesquisa-recéxis.
Interaciologia: a interação gerenciamento da vida–gerenciamento da proéxis; a interação autexperimentador–amparador extrafísico de função; a interação planejamento-realização.
Crescendologia: o crescendo autopesquisa-recéxis; o crescendo recéxis-recin; o crescendo autexperimentação-autoconhecimento; o crescendo inversão existencial–desperticidade;
o crescendo autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o crescendo
recin-compléxis; o crescendo intermissivista-inversor-completista; o crescendo evolutivo cronológico; o crescendo completismos diários–completismo existencial.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio interesses-metas-evolução; o trinômio aqui-agora-já; o trinômio planejamento-consecução-resultados.
Polinomiologia: o polinômio cronológico etário infância–adolescência–meia-idade–
–maturidade; o polinômio temporal manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-inverno.
Antagonismologia: o antagonismo sono da robéxis / vigília da lucidez; o antagonismo
prioridade teática / prioridade teórica; o antagonismo prioridade atendida / prioridade esquecida; o antagonismo autoprioridade realística / autoprioridade fantasiosa; o antagonismo autovivência das prioridades / autofrustração consciencial; o antagonismo tarefa de alta prioridade
/ tarefa de baixa prioridade.
Paradoxologia: o paradoxo invexopensênico de estar à frente de si mesmo; o paradoxo
da maturidade imberbe.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a assistenciocracia; a parapsicocracia; a projeciocracia; a invexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada desde a juventude; a lei do retorno;
a lei da ação e reação.
Filiologia: a invexofilia; a experimentofilia; a neofilia; a reciclofilia; a tecnofilia; a paratecnofilia; a autopesquisofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a decidofobia; a autopesquisofobia; a invexofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a evitação da síndrome do estrangeiro; a evitação da síndrome do ansiosismo; a profilaxia da síndrome da robotização existencial; a síndrome da impontualidade.
Maniologia: a autorrevisão da mania de deixar para amanhã o realizável hoje; a prevenção da mania de empurrar com a barriga o autenfrentamento das necessidades evolutivas.
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Mitologia: o mito da falta de tempo; a anulação do mito do jovem necessariamente inexperiente desconsiderando a holobiografia; a superação dos mitos da juventude.
Holotecologia: a metodoteca; a cronoteca; a invexoteca; a proexoteca; a evolucioteca;
a experimentoteca; a convivioteca; a recicloteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Autorganizaciologia; a Experimentologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Dessomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin inversora.
Masculinologia: o inversor existencial; o invexólogo; o agente retrocognitor inato; o intermissivista; o proexólogo; o exemplarista; o conscienciólogo; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o ofiexista; o completista; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o jovem de ação.
Femininologia: a inversora existencial; a invexóloga; a agente retrocognitora inata; a intermissivista; a proexóloga; a exemplarista; a consciencióloga; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a ofiexista; a completista; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a jovem de ação.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens prospectivus; o Homo
sapiens interassistentialis; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens invexologus; o Homo
sapiens completista; o Homo sapiens intermissivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: ano invexológico jejuno = aquele a ser realizado pela conscin inversora
inexperiente; ano invexológico veterano = aquele a ser repetido pela conscin inversora experiente.
Culturologia: a cultura da intelectualidade precoce; a cultura das autopriorizações
evolutivas; a cultura da autopesquisa; a cultura da Proexologia; a cultura da megagescon; a cultura invexológica; a cultura da valorização e aplicação dos aportes proexológicos.
Maxiplanejamento. Pela Autorganizaciologia, através do maxiplanejamento invexológico, a conscin candidata à aplicação da invéxis, pode planificar a vida tecnicamente, com metas
factíveis de curto, médio e longo prazo objetivando cumprir a programação existencial de modo
retilíneo, dinamizando o autorrendimento consciencial em curto prazo.
Taxologia. Segundo a Autexperimentologia, eis, na ordem alfabética, 7 fatores relativos
à união otimizadora entre a técnica da inversão existencial e a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica, na aplicação do ano invexológico:
1. Adiantamento: a antecipação de etapas evolutivas, comuns às duas técnicas.
2. Autenfrentamento: a defrontação com os padrões pessoais impróprios de comportamento antecipando crises de crescimento.
3. Constância: a manutenção de atos libertários da proéxis.
4. Planejamento: a elaboração de planos de vida, com definição clara das prioridades
pessoais e adaptação a mudanças.
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5. Reciclagens: a criação de neossinapses através da realização de reciclagens intraconscienciais.
6. Resiliência: a capacidade de se recompor após passar por pressões mesológicas, resistindo aos contrafluxos e aprendendo a ser versátil.
7. Sincronicidade: o aproveitamento das sincronicidades indicativas do desenvolvimento pessoal pró-evolutivo.
Oportunidade. O ano invexológico é a oportunidade da conscin inversora existencial
realizar, em 12 meses, o equivalente a anos do maxiplanejamento invexológico.
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 ano invexológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
05. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
06. Indisciplina: Parapatologia; Nosográfico.
07. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
08. Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
09. Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
10. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
11. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
13. Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
14. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica: Autexperimentologia; Neutro.

O ANO INVEXOLÓGICO PROPORCIONA MATERIALIZAÇÃO
DAS METAS DO CURSO INTERMISSIVO A TODA CONSCIN
INVERSORA E AUTEMPENHADA EM NÃO DESPERDIÇAR
QUAISQUER OPORTUNIDADES DA VIDA HUMANA ATUAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de inversor ou inversora existencial,
já aplicou a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica visando concluir as metas do Curso Intermissivo “como se não houvesse amanhã”? Já refletiu sobre a possibilidade de vivenciar o ano invexológico?
Bibliografia Específica:
1. Jacob, Mariane Kaczmarek; Aplicação da Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica: Ferramenta para
a Autopesquisa Consciencial; Artigo; Anais da V Jornada de Autopesquisa Conscienciológica, I Congresso Internacional de Autopesquisologia: Ciência Aplicada à Evolução Pessoal; Rio de Janeiro, RJ; 13-15.11.10; Conscientia;
Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 117 a 129.
2. Idem; Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica: Otimizadora do Maxiplanejamento Invexológico;
Artigo; Anais da VIII Semana da Invéxis; X Congresso Internacional de Inversão Conscientia; Foz do Iguaçu, PR; 1619.07.12; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 3; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2011; páginas 400 a 409.
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3. 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 22, 178 e 179.
4. Nonato, Alexandre; Invexograma: Auto-avaliação da Invéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 11; N. 2; S-2; 1 cronologia; 1 enu.; 1 questionário; 1 tab; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2007; páginas 77 a 81.
5. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Kátia Arakaki; 176
p.; 40 caps.; 34 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 11 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 4ª Ed.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu; PR; 2005; página 55.
6. Idem; O que é Conscienciologia; revisores Flávia Vianna; & Helena Araújo; 184 p.; 100 caps.; 20 E-mails;
1 foto; 1 microbiografia; 15 técnicas; 11 testes; 17 websites; glos. 280 termos; 86 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 4ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu; PR; 2012; páginas 23, 111, 144 e 170.
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.; glos. 280 termos; 300 testes; 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 607.

M. K. J.
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ANOMALIA
(PARAFENOMENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A anomalia é o estado ou qualidade do desvio acentuado do padrão normal
de alguma realidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo anomalia vem do idioma Francês, anomalie, derivado do idioma
Latim, anomalia, e este do idioma Grego, anomalía, “anormalidade, irregularidade”. Surgiu em
1563.
Sinonimologia: 1. Aberração; anormalidade. 2. Desigualdade; irregularidade; monstruosidade. 3. Exceção; singularidade.
Neologia. Os 2 vocábulos minianomalia e maxianomalia são neologismos técnicos da
Parafenomenologia.
Antonimologia: 1. Normalidade. 2. Regularidade. 3. Regra.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à homeostática somática e mental.
Coloquiologia. Dentro do coloquialismo, eis a expressão mais empregada para anomalia: “condição atípica”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da homeostase; os criptopensenes; a criptopensenidade.
Fatologia: a anomalia; a anormalidade; a irregularidade; a atipicidade; a particularidade; a singularidade; a excentricidade; a absurdidade; a eventualidade; a ocasionalidade; a imprevisibilidade; a traumaticidade; a impropriedade; o anômalo; a aleatoriedade; o inabitual; a extravagância; a surpreendência; a utopia; o deslocamento (Proxêmica); a ação fora de lugar; a extemporaneidade (Cronêmica); o dia atípico; o dia estressante; o procedimento irregular; o defeito;
o equívoco; a escorregadela; a hipomnésia; a anticosmoética; a prerrogativa; o privilégio; a bestialidade; o aborto da Natureza; a exceção; a conduta-exceção; o conteúdo do fenômeno; o percepto da percepção; a multimoréxis.
Parafatologia: o acidente de percurso parapsíquico; o pseudoparapsiquismo; a ofiex
pessoal; a agendex da ofiex.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da plasticidade do psicossoma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito desconcertante da aberração humana.
Neossinapsologia: o branco mental da carência de neossinapses frente ao inusitado.
Enumerologia: o marajaísmo; o nepotismo; o arcaísmo; o anacronismo; o nicotinismo;
o autoritarismo; o cinismo; o sardonismo; o apedeutismo; o autismo; o fechadismo consciencial;
o homossexualismo; o antifisiologismo; o fanatismo.
Interaciologia: a interação circo de horrores–plateia delirante.
Crescendologia: o crescendo desvio-padrão–exceção da regra.
Fobiologia: a xenofobia.
Maniologia: a riscomania; a cleptomania.
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Holotecologia: a fenomenoteca; a infortunioteca.
Interdisciplinologia: a Parafenomenologia; a Parapatologia; a Nosologia; o Desviacionismo; a Desviologia; a Teratologia; a Mitologia; a Mateologística; o Extrapolacionismo; a Acidentologia; a Infortunística; a Perdologia; a Macrossomatologia; a Ofiexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin excêntrica; a pessoa singular; a consciênçula; a consréu transmigrada.
Masculinologia: o sábio-idiota (savantismo).
Femininologia: a sábia-idiota.
Hominologia: o Homo sapiens consreu.
V. Argumentologia
Exemplologia: minianomalia homeostática = a condição da genialidade construtiva;
maxianomalia homeostática = a condição da serenidade do Serenão com macrossoma idiota.
Linhas. Dentro da Intrafisicologia, há anomalias de todas as naturezas nas linhas de conhecimento e atividades humanas, parapatológicas, homeostáticas e até políticas.
Neoparadigma. Sob a ótica da Parafenomenologia, a anomalia aparece na maioria dos
fenômenos conhecidos do Cosmos, sendo enfática no universo dos fenômenos parapsíquicos por
envolver diretamente a consciência complexa, ou seja, a condição holossomática e multidimensional de cada conscin. Daí nasce a dificuldade para se implantar o neoparadigma consciencial
e a aceitação mais generalizada dos fenômenos parapsíquicos na Socin ainda patológica.
Efeitos. No universo da Parapercepciologia, questiona-se até qual limite a energia consciencial (EC) do próprio experimentador ou experimentadora (fonte desconhecida de erro) é a responsável pelos surpreendentes e inexplicáveis efeitos aparentes (ou ocultos) no laboratório, podendo talvez reproduzir-se por algum tempo (resultados anômalos ou simples coincidências isoladas, sincronicidades), e ao final desaparecem sem deixar traços, resíduos ou vestígios? Tais fatos
têm relação com os sheep-goat effects e experimenter effects.
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 anomalia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
2. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
3. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
4. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
5. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
6. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
7. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
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ELEVADO PERCENTUAL DAS OCORRÊNCIAS OU FENÔMENOS INCLUÍDOS SOB A EPÍGRAFE ANOMALIA SE DEVE EXCLUSIVAMENTE AO NÍVEL DA IGNORÂNCIA TERRESTRE, ATUAL, QUANTO À INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você já estudou algum tipo de anomalia na vida dia a dia? Em qual linha de atividade humana?
Bibliografia Específica:
1. C.L.V.; Pseudônimo; Anomalia Magnética dá Dor de Cabeça à Nasa; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário;
Seção: Ciência; 1 ilus.; 1 mapa; São Paulo, SP; 22.06.90; página G – 3.
2. Diário Catarinense; Redação; Inpe divulga Fenômeno da Alta Atmosfera (Anomalia entre Primavera
& Verão); Tabloide; Ano XV; N. 5.146; Seção: Pesquisa; Florianópolis, SC; 14.05.2000; página 32.
3. Gazeta do Povo; Redação; Aberração da História (Escravidão & Peso do Passado); Jornal; Diário; Ano
82; N. 25.773; Caderno: Gazetinha; Ano 27; N. 1.298; 2 ilus.; Curitiba, PR; 13.05.2000; página 2.
4. International Herald Tribune; Editorial; Austrian Anomaly (Jörg Haider: Xenofobia); Jornal; Diário; New
York, NY; 31.01.2000; página 10.
5. O Globo; Redação; Fertilização Artificial traz Risco de Anomalia (Bebê com Defeito Congênito); Jornal;
Diário; Ano LXXIV; N. 23.953; Seção: Ciência e Vida; Rio de Janeiro, RJ; 30.03.99; página 43.
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; página 62.
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 584.
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ANOMIA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A anomia é o estado de caos ou ruptura característico dos períodos de dissolução das normas, leis e regras sociais na Socin, ainda patológica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo anomia vem do idioma Grego, anomía, “violação da lei; ilegalidade; ausência de leis; anarquia, desordem”, derivado de ánomos, “sem lei; ilegítimo; ímpio;
criminal”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão sinonímica da anomia, dispostas na ordem alfabética de
10 especialidades da Conscienciologia:
01. Conviviologia: macrodistúrbios sociais consecutivos.
02. Cosmoeticologia: ausência de normas sociais; desregramento do sistema social;
ruptura das regras sociais.
03. Evoluciologia: anarquia; megadesorganização coletiva; regime político da desordem
e retrocesso.
04. Grupocarmologia: caos social; interdependências grupocármicas anárquicas.
05. Intrafisicologia: alienação geral; arrastões; desorientações grupais cronicificadas.
06. Mentalsomatologia: distúrbios mentaissomáticos grupais; perda da bússola social.
07. Parafisiologia: reações parafisiológicas, doentias, patológicas e coletivas.
08. Parapatologia: predomínio da anarquia coletiva.
09. Parassociologia: desregramentos parassociológicos.
10. Pensenologia: domínio social da patopensenidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do vocábulo anomia:
anomial; anomiano; anômico; anominata; anomiopso; anomista; anomístico; anomita; anomite;
anomito; anomóbrio; anomocardiostenia; anomocardiostênico; anomocárpio; anomocarpo; anomocefalia; anomocefálico; anomocéfalo; anomocelo; anomocloa; anomócloa; anomocromático;
anomocromia; anomocrômico; anomocromo; anomodonte; anomósporo; anomostéfio; anomoteca; anomuro.
Neologia. Os 2 vocábulos minianomia e maxianomia são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos
significados do amplo universo da progressão antonímica da anomia, dispostas na ordem
alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Conviviologia: organização social pacífica.
02. Cosmoeticologia: conexão dos valores sociais; predomínio das regras sociais.
03. Evoluciologia: ordem social; organização coletiva razoável; regime político da
ordem.
04. Grupocarmologia: interrelações coletivas evoluídas.
05. Intrafisicologia: orientações grupais naturais.
06. Mentalsomatologia: valorização das ideias fraternas.
07. Parafisiologia: reações parafisiológicas médias sadias.
08. Parapatologia: predomínio da harmonia coletiva.
09. Parassociologia: padrões comportamentais sociais harmônicos; regime político da
legalidade.
10. Pensenologia: domínio social da ortopensenidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao equilíbrio consciencial.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio existencial; os patopensenes; o domínio da patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: a anomia; a desorganização; a anarquia; a desordem; o caos; a ilegalidade;
a negação do princípio da autoridade; a falta crítica da governabilidade; a instabilidade paroxística da estrutura política, social e econômica; a marginalidade; o aumento da criminalidade; a insegurança; o desrespeito aos princípios sociais; a ausência de leis fíxas; o desregramento das condutas pessoais e grupais; a desarrumação do Estado; a desorientação das massas humanas; os conflitos sociais; os quebra-quebras; os vandalismos; a alucinação coletiva; os linchamentos; as revoltas; os motins; os tumultos; a ausência de liderança; o babelismo; as condições extrúxulas da
guerra.
Parafatologia: o arrastex.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da Cosmoética Destrutiva.
Codigologia: a necessidade do código de conduta social.
Voluntariologia: a Federação das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e Crescente
Vermelho.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito nocivo da falência do Estado; o efeito nocivo do Estado autocrático; o efeito patológico da guerra civil.
Ciclologia: o ciclo da depressão econômico-social.
Enumerologia: os civis; o capelão; a Cruz Vermelha; o correspondente de guerra; o soldado desconhecido; o irmão de armas; o fogo amigo.
Interaciologia: a crise abrangente da interação executivo-legislativo-judiciário.
Politicologia: a oclocracia.
Legislogia: as leis bandidas; as leis da contravenção; as leis do tráfico toxicomaníaco.
Holotecologia: a socioteca; a juridicoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a politicoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Parassociologia; a Politicologia; a Parapatologia; a Acidentologia; a Autodesviologia; a Autassediologia; a Trafarologia; a Autorregressiologia; a Subcerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin anômica; a pessoa amotinada.
Masculinologia: os aproveitadores; os oportunistas; o desordeiro; o revoltado; os marginais; os vândalos; os anarquistas; os linchadores.
Femininologia: as aproveitadoras; as oportunistas; a desordeira; a revoltada; as marginais; as vândalas; as anarquistas; as linchadoras.
Hominologia: o Homo sapiens anarchista.
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V. Argumentologia
Exemplologia: minianomia circunscrita = a sublevação na penitenciária; maxianomia
abrangente = a guerra civil.
Culturologia: a cultura do caos; a cultura do governo paralelo; a cultura da inconstitucionalidade.
Destruição. O período do pós-guerra pode ser mais destrutivo quando comparado com
o período da guerra devastadora propriamente dita. Basta ver o ocorrido com a invasão do Iraque
pelo senhor da guerra George W. Bush (1946–).
Anomia. O editorial da Gazeta do Paraná, de 17 de janeiro de 2002, página 2, trazia
o seguinte título: Uma Argentina Anômica?, ao tecer comentários sobre a crise naquele país de
economia e povo esgotados. Poderíamos também perguntar: – Já existe a Colômbia anômica?
Falência. O failed state é o estado desestruturado, colapsado ou falido, caracterizado pela desordem política e extrema pobreza, onde a guerra civil se torna o modo de vida dos nativos
e aventureiros.
Sociopatologias. O Afeganistão, em 2001, era o exemplo moderno do Estado falido ou
desestruturado, a partir de 5 realidades sociopatológicas, listadas nesta ordem lógica:
1. Saúde. Foco de múltiplas epidemias.
2. Farmacologia. Fornecedor internacional de drogas pesadas.
3. Criminologia. Porto para quadrilhas de criminosos multifacetados.
4. Teoterrorismo. Teoterrorismo articulado e consolidado.
5. Terrorismo. O megacrime técnico clandestino, inclusive com o auxílio e orientação
de eminentes líderes religiosos.
Locais. Sob a análise da Intrafisicologia, eis, como exemplos, em ordem alfabética, 25
locais ou ambientes humanos desestruturados onde vigoram mais as reações do belicismo, as raízes de toda anomia:
01. Bairros degradados.
02. Becos dos aflitos.
03. Bocas de fumo.
04. Bocas-de-lobo.
05. Bolsões de miséria.
06. Brenhas absconsas.
07. Buracos quentes.
08. Cemitérios de carcaças.
09. Centrais do narcotráfico.
10. Cinturões de pobreza.
11. Condomínios tóxicos.
12. Cortiços urbanos.
13. Covis de víboras.
14. Favelas esquecidas.
15. Focos de desertificação.
16. Guetos da fome.
17. Ilhas do mal.
18. Lixões periféricos.
19. Locais de desovas de cadáveres.
20. Parques de sucata.
21. Quarteirões decadentes.
22. Regiões de ruínas.
23. Socavões remotos.
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24. Vazadouros em deterioração.
25. Vielas perdidas.
Paroxismo. A anomia paroxística pode alcançar o ápice da loucura por intermédio de
3 atos patológicos entrosados dos cidadãos desvairados, na desagregação do tecido social do país,
dispostos nesta ordem funcional:
1. Matar: desativar, primeiro, o corpo humano vivo de outra pessoa.
2. Rematar: buscar matar de novo, pela segunda vez, não a antiga lucidez física da
conscin vítima, mas o cadáver remanescente do assassinato.
3. Contramatar: matar, pela terceira vez, através da profanação e deformação do corpo
humano inerte.
Filosofia. A filosofia política própria da anomia é o Anarquismo.
Hipomnésia. Pelos conceitos da Comunicologia, a anomia, por exemplo, dentro da patologia somática é a incapacidade de lembrar nomes de objetos, fazendo pensar ser a falta de comunicabilidade entre as conscins o primeiro passo para a instalação da incompreensão, da anarquia
e do caos.
Ocorrências. Sob a ótica da Parapatologia, o estado de anomia nas Socins modernas,
fragmentadas, apresenta, no mínimo, 4 ocorrências simultâneas, características, aqui dispostas na
ordem das ocorrências:
1. Perda da autoridade governamental: sociopatia paroxística.
2. Relaxamento das obrigações morais: anticosmoética generalizada.
3. Produção de desejos ilimitados: Desviacionismo.
4. Aumento das taxas de suicídio: Parapatologia Coletiva.
Autorganização. Na análise da Paraprofilaxiologia, a autorganização da conscin é ponto de segurança em qualquer Socin, a começar pela manutenção do holopensene pessoal sadio
capaz de conduzir a personalidade à condição do epicentrismo consciencial entre as dimensões da
existência. Tal atitude ou vivência continuada faz a profilaxia da anomia.
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 anomia, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alienação: Intrafisicologia.
2. Amoralidade: Parapatologia.
3. Antidireito: Parapatologia.
4. Autocorrupção: Parapatologia.
5. Heterassédio: Parapatologia.
6. Sujismundismo: Parapatologia.
7. Tirania: Parapatologia.

O FRACASSO DAS INSTITUIÇÕES GERA LOUCURAS COLETIVAS. O PODER JUDICIÁRIO, QUANDO NÃO MANTÉM
O CUMPRIMENTO DAS LEIS, ESTÁ ENTRE OS PRIMEIROS
RESPONSÁVEIS PELAS INSTABILIDADES SOCIAIS.
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Questionologia. Você já participou de algum contexto social anômico? Saiu do episódio
com alguma responsabilidade grupocármica ou interprisiológica?
Bibliografia Específica:
1. Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda; Novo Aurélio Século XXI: O Dicionário da Língua Portuguesa;
pref. e coord. Margarida dos Anjos & Marina Baird Ferreira; XXXII + 2.128 p.; 1.400 autores; 110.000 etimologias;
54.000 exemplos; glos. 435.000 termos; 2.400 refs.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. revisada e ampliada; Editora Nova
Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 146.
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ANOMIA IMAGÍSTICA
(IMAGISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A anomia imagística é o estado de caos ou ruptura característico da pessoa
dominada pela própria imaginação, não raro, exacerbada, em geral até laboriosa nos próprios afazeres, contudo sem alcançar maiores êxitos quanto às prioridades evolutivas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo anomia vem do idioma Grego, anomía, “violação da lei; ilegalidade; ausência de leis; anarquia; desordem”, de ánomos, “sem lei; ilegítimo; ímpio; criminal”.
Apareceu no Século XVIII. O termo imagística deriva do idioma Inglês, imagistic, “imagística”,
de image, “imagem”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Anomia artística. 2. Anarquia imagística. 3. Anarquia artística.
4. Imaginação desregrada. 5. Caos criativo.
Neologia. As 3 expressões compostas anomia imagística, anomia imagística inconsciente e anomia imagística autoconsciente são neologismos técnicos da Imagisticologia.
Antonimologia: 1. Organização imagística. 2. Ordem criativa. 3. Imagística racional.
Estrangeirismologia: os apriorismos pessoais ad nauseam; a fairyland; a intelligentsia
enferma; o breakthrough imaginativo terapêutico; o nonsense; o stress psíquico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da psicossomaticidade por meio da Mentalsomatologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imaginação; os patopensenes; a patopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; a autopensenização irracional; os fixopensenes; a fixopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os pensenes descarrilhados; a indeterminação autopensênica; a autopensenidade errática; a autopensenização desenfreada; o holopensene pessoal anárquico.
Fatologia: a anomia imagística; a condição intraconsciencial enganosa; os devaneios;
a desorganização da imaginação; a anarquia imaginativa; a desordem pensênica; a falta crítica da
governabilidade da imaginação; a insegurança irracional; a ausência de princípios fixos de racionalidade; o desregramento das condutas pessoais; a desarrumação da própria vida humana; a alucinação mansa; a indisciplina intelectiva; o monopólio da imaginação; a mente de rédea solta; as
fantasias sexuais; as ilusões; os castelos no ar; o descompromisso com a realidade; as associações
ideativas incoerentes; o falseamento dos fatos; o preenchimento fantasioso das lacunas mnemônicas; o ato de edulcorar ou enegrecer a realidade; a perda do senso de realismo; a autossucumbência aos caprichos imaginativos; o caos intraconsciencial.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a multidimensionalidade da consciência; as ideias
inatas avançadas; as autorretrocognições; as autoprecognições; a imaginação holoparapsíquica;
a paraimaginação; a Paraimagística; a Baratrosfera.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pensene racional–ação correta; o sinergismo autodiscernimento-autevolução; o sinergismo patológico irracionalidade-ilogicidade-antidiscernimento.
Principiologia: a ausência do princípio da descrença.
Codigologia: o código da priorização evolutiva; o código da pesquisa pessoal.
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Teoriologia: a teoria da retilinearidade da autopensenização; a teoria e a prática da
autorganização prioritária.
Tecnologia: a técnica dos autopensenes a partir da predominância no pen; a técnica da
autodisciplina pensênica; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da recin; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: o efeito drástico da imaginação desvairada sobre a vida humana; os efeitos
nefastos da anomia mentalsomática.
Neossinapsologia: as neossinapses das reciclagens intraconscienciais; a estagnação sináptica mantida pelos oniropensenes.
Ciclologia: o ciclo autassédio-heterassédio-desassédio; o ciclo da pesquisa racional;
o ciclo de realimentação dos vícios da imaginação; o ciclo alternante felicidade fictícia–sofrimento forjado.
Enumerologia: a anarquia imagística; a anarquia imagética; a anarquia artística;
a anarquia criativa; a anarquia inventiva; a anarquia psicossomática; a anarquia infantil. A divagação vã; a especulação absurda; a afetividade ectópica; o medo injustificado; a interpretação fantasiosa; a convicção delirante; a criatividade insana.
Binomiologia: o binômio devaneio-alienação; o binômio patológico instintividade-imaginação; o binômio Imagística-Imagética; o binômio imaginação-memória; o binômio imaginação-dedução; o binômio imaginação–juízo autocrítico; o binômio imaginação-evocação; o binômio imaginação-verpon; o binômio ansiedade-medo; o binômio emocionalismo-sugestionabilidade; o binômio egão-orgulho.
Interaciologia: a interação patológica alienação–estacionamento evolutivo; a interação
fundamental Imagística-Imagética; a interação anomia intraconsciencial–anomia existencial.
Crescendologia: o crescendo patológico imaginação-devaneio; o crescendo patológico
displicência autopensênica–descontrole imagístico–desequilíbrio mental.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-logicidade-prioridade; o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio negócio-indústria-comércio; o trinômio intraconsciencialidade-intrafisicalidade-extrafisicalidade; o trinômio achismo-palpitologia-chutação; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio pensamentos confusos–ideias desconexas–conceitos vazios; o trinômio fantasiação do passado–alienação do presente–utopização do futuro.
Polinomiologia: o polinômio distorções perceptivas–distorções cognitivas–distorções
mnemônicas–distorções parapsíquicas.
Antagonismologia: o antagonismo imaginação sadia / imaginação doentia; o antagonismo irracionalidade / Prospectiva; o antagonismo maturidade física / imaturidade mental;
o antagonismo coerência / incoerência; o antagonismo detalhismo / cosmovisão; o antagonismo
informação / sonegação; o antagonismo progressão / regressão; o antagonismo anomia / autocontrole; o antagonismo imaginação criativa / anomia imagística.
Paradoxologia: o paradoxo da liberdade pensênica anárquica aprisionar a consciência
à própria desorganização íntima.
Politicologia: a lucidocracia; a recexocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia;
a evoluciocracia; a meritocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço inventivo.
Filiologia: a cogniciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a raciocinofilia; a logicofilia; a pesquisofilia; a cienciofilia.
Fobiologia: a logicofobia; a priorofobia; a fobia à autexposição.
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Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome do estrangeiro; as síndromes
delirantes; a síndrome da prospectiva trágica; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a apriorismomania; a autassediomania; a egomania; a interiosemania;
a murismomania; a megalomania; a subcerebromania.
Mitologia: os mitos em geral; o mito lírico da anarquia criativa; o mito hedonista da indisciplina significar liberdade consciencial; a Antimitologia Racional.
Holotecologia: a imagisticoteca; a abstratoteca; a folcloroteca; a artisticoteca; a oniroteca; a prioroteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Imagisticologia; a Imaginologia; a Psicossomatologia; a Imageticologia; a Parapatologia; a Acidentologia; a Autodesviologia; a Autassediologia; a Trafarologia;
a Autorregressiologia; a Parageneticologia; a Subcerebrologia.
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 imagisticus; o Homo sapiens anarchista; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens
analyticus; o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens pangraphicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: anomia imagística inconsciente = a condição da pessoa vulgar, desorganizada e inteiramente dispersiva quanto à própria imaginação; anomia imagística autoconsciente
= a condição da pessoa artística, deliberadamente caótica quanto à autopensenização, assumindo
erroneamente tal estado como sendo o único e ideal para inspirar a criatividade.
Culturologia: a cultura da Imagisticologia; a cultura da Psicossomatologia; a cultura
da desordem.
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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 anomia imagística, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
04. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
06. Anomia: Intrafisicologia; Nosográfico.
07. Antevisão imaginativa: Imagisticologia; Neutro.
08. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
09. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
11. Imagística: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
13. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
14. Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
15. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA ANOMIA IMAGÍSTICA, A RIGOR, NADA
ACRESCENTA EVOLUTIVAMENTE DE MELHOR À CONSCIN, HOMEM OU MULHER, SEJA INTRA OU EXTRAFISICAMENTE, SENDO, ASSIM, EVITÁVEL E DESCARTÁVEL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vitimiza-se com a anomia imagística? Apresenta
alguma razão lógica, evolutiva, prioritária, para tal estado intraconsciencial?
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ANOREXIA DECISÓRIA
(DECIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A anorexia decisória é a condição de inapetência decidofílica da conscin,
homem ou mulher, ao procrastinar ou retroceder perante as situações existenciais evolutivas, devido ao temor frente às consequências das próprias escolhas e decisões, levando ao comprometimento proéxico.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo anorexia vem do idioma Grego, anóreksis, “tendência para; desejo
de; apetite”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo decisão provém do idioma Francês, décision,
“ação de decidir; resultado dessa ação”, derivado do idioma Latim, decisio, “decrescimento; diminuição; transação; acordo; ajuste; acomodação; ação de resolver alguma questão debatida”,
e este de decidere, “cair; perecer; morrer; decair; afastar-se; sucumbir; sair de”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Inapetência decisória. 2. Hesitação decisória. 3. Apositia decisória.
4. Pusilanimidade nas decisões.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo anorexia:
anoréctica; anoréctico; anorética; anorético; anoréxica; anoréxico; anorexígeno; maxianorexia;
meganorexia; minianorexia.
Neologia. As 4 expressões compostas anorexia decisória, minianorexia decisória, maxianorexia decisória e meganorexia decisória são neologismos técnicos da Decidologia.
Antonimologia: 1. Convicção decisória. 2. Posicionamento evolutivo. 3 Firmeza decisória. 4. Orexia decisória.
Estrangeirismologia: o turning point; o upgrade do autodiscernimento; o acid test da
autexposição cosmoética; a neoperfomance; a awareness evolutiva; o striptease consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às decisões evolutivas.
Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – Se pensa que pode ou pensa
que não pode, você tem toda razão. Quem decide pode errar, quem não decide já errou.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Decidologia; a fôrma holopensênica da indecisão; os criptopensenes, a criptopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os autopensenes
destrutivos; os antipensenes; a antipensenidade; os circumpensenes fóbicos; a circumpensenidade;
o circunlóquio pensênico; os patopensenes; a patopensenidade; o holopensene da antirreciclagem;
o monopensene circundante; os retropensenes; a retropensenidade; os heteropensenes; a heteropensenidade.
Fatologia: a anorexia decisória; a apatia perante as decisões; o medo da originalidade;
o encolhimento consciencial; os medos provocando as irresoluções; a falta de posicionamento;
o receio de não dar conta dos compromissos assumidos; a apreensão de não corresponder às expectativas alheias; a ação do autencantoamento; a omissão deficitária na interlocução; o arrependimento pós-omissões deficitárias; o retrocesso existencial; o temor às heterocríticas; a antecipação do medo imaginário; as oportunidades desperdiçadas; a postergação evolutiva; o megafoco
obscurecido pela tibieza; a lente telescópica autorrestritiva; as indecisões existenciais; as autevocações recorrentes; a condição de relutância perante as escolhas evolutivas; a pseudevolutividade;
as autonegligências; as elucubrações; as inadequações evolutivas; o descompasso evolutivo; a cobardice; a introspecção pela apreensão da autexposição; o estado da incerteza relativo às consequências das hesitações; as automimeses dispensáveis; a ação do subcérebro protorreptiliano;
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o estado consciencial de permanecer na retranca; a condição de ser autorrefém; a existência humana trancada; o megafoco evolutivo distorcido; a autossabotagem; a morosidade decisória;
o medo consciente ou inconsciente de errar; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); a autovitimização; a autocamuflagem; a autodepreciação consciencial; as autoinquietações; a tendência de
arrolar as decisões; a bússola consciencial desajustada; a ausência de autodiscernimento prático
nos investimentos conscienciais; as inapetências autovivenciadas pelas inseguranças; a ação retroalimentadora dos acanhamentos; a manutenção do conservadorismo; as imaturidades mantidas
em função do processo decisório indelével; a heureca contrapondo o estado consciencial decidofóbico; o autenfrentamento consciencial; a conversão gradativa, pontual e sistemática da neofobia
em neofilia; a melhoria da interassistencialidade; a autossuperação da anorexia decisória.
Parafatologia: a não vivência do estado vibracional (EV) profilático; as instabilidades
psicossomáticas extremas; o autassédio em detrimento da desassedialidade interconsciencial;
a ineficácia das desassimilações simpáticas (desassins); a autassedialidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos acertos; o sinergismo processo decisório–assertividade; o sinergismo autocognição-ortodecisão; o sinergismo patológico da autopensenidade doentia; o sinergismo autodesassedialidade–homeostase holossomática; o sinergismo omissão deficitária–incompletismo existencial; o sinergismo decisão-mudança; o sinergismo código pessoal
de Cosmoética (CPC)–saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Principiologia: o princípio “não vou dar conta”; o princípio da comparação imprecisa;
o princípio do “isso não é para mim”; o princípio pessoal decidofóbico “estou em dúvida”;
o princípio “o outro faria melhor”; o princípio da ponderação extremada nas atitudes.
Codigologia: a autovigilância do código pessoal de Cosmoética na eliminação das indecisões; a autorrevisão do código de priorioridades evolutivas.
Teoriologia: a teoria do monoideísmo; a teoria da priorização do megafoco evolutivo;
a teoria da recéxis; a teoria da inversão existencial (invéxis); a teoria dos gargalos evolutivos;
a teoria do vácuo evolutivo; a teoria do holopensene.
Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica do circuito fronto-coronochacral; a técnica da grafopensenidade; a técnica da autassistência imediata; a técnica
da Autoconsciencioterapia; a técnica da correção holopensênica; a técnica da desassimilação
simpática; a técnica do autenfrentamento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia;
o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível
da Parapedagogia.
Efeitologia: o efeito da anorexia proexológica; o efeito do fechar a boca e engolir as
palavras; o efeito nocivo da indecisão; o efeito da robéxis; o efeito do afunilamento consciencial;
o efeito bola de neve da procrastinação das obrigações pessoais; os efeitos nosográficos da anorexia decisória.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses para mudança do padrão pensênico;
a autossuperação do medo iminente produzindo neossinapses; as neossinapses advindas da coragem autodecisória; as neossinapases geradas pela identificação do descompasso evolutivo;
a autocognição promotora de neossinapses e paraneossinapses; a autopesquisa auxiliando na
aquisição de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo do incompléxis; o ciclo vicioso do autesbanjamento das oportunidades; o ciclo patológico da inapetência existencial; o ciclo retroalimentador do holopensene da
autodesvalia; o ciclo consciencial evolutivo.
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Enumerologia: os medos; as indecisões; os titubeios; os retrocessos; as indefinições; as
irresoluções; as perdas das oportunidades. O receio de não concluir a tarefa; o receio de não corresponder a contento; o receio do autoposicionamento; o receio da heterocrítica; o receio da
interlocução; o receio da convivência; o receio da mudança.
Binomiologia: o binômio biofilia-conscienciofilia; o binômio argumentação-falácia;
o binômio postergação-procrastinação; o binômio coragem-superação; o binômio autestima-autoconfiança.
Interaciologia: a interação patológica morosidade-indecisão; a interação acumpliciamento-autassedialidade; a interação autoconvencimento-autoderrotismo; a interação decisão-ortodecisão; a interação assim-dessassim; a interação emaranhado pensênico–autassedialidade.
Crescendologia: o crescendo psicossomática-mentalssomática; o crescendo autoconhecimento-reequilíbrio; o crescendo apetência-disposição; a autodecisão fortalecida pelo crescendo
das autossuperações; o crescendo anorexia decisória-ortodecidibilidade; o crescendo evolutivo
autodiscernimento-autodeterminação.
Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio profilaxia-reeducação-ortodecisão; o trinômio automortificação-insegurança-incompléxis; o trinômio medo-superação-autodisciplina; o trinômio decisão-coragem-motivação.
Polinomiologia: o polinômio medo-indecisão-procrastinação-pusilanimidade; o polinômio anorexia-vigorexia-narcisismo-decidopatia; o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo determinação / tibieza; o antagonismo coragem
/ medo; o antagonismo decisão / postergação; o antagonismo decidofilia / decidofobia; o antagonismo pusilanimidade / volição; o antagonismo anticonflituosidade / serenidade.
Paradoxologia: a condição paradoxal de a ponderação ser a melhor decisão.
Politicologia: a autodiscernimentocracia; a cosmoeticocracia; a autassediocracia; a lucidocracia; a decidocracia; a autopesquisocracia; a voliciocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do menor esforço evolutivo.
Filiologia: a decidofilia; a tanatofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a cienciofilia; a recexofilia; a somatofilia; a nosofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a neofobia; a tanatofobia; a sociofobia; a xenofobia; a autofobia; a voliciofobia.
Sindromologia: a síndrome da baixa autestima; a síndrome da procrastinação; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da insegurança.
Maniologia: a fracassomania; a mania de patopensenizar.
Mitologia: a queda do mito da perfeição por meio das autexposições; o mito de a omissão ser sempre a melhor decisão; o mito da eliminação do processo definopático sem autopesquisa.
Holotecologia: a recexoteca; a reurbanoteca; a despertoteca; a assistencioteca; a patopensenoteca; a decidoteca; a lucidoteca.
Interdisciplinologia: a Decidologia; a Autoconsciencioterapia; a Desviologia; a Parapatologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Instintologia; a Autopensenologia;
a Antipesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a consréu ressomada; a conscin abalável;
o pré-serenão vulgar; a conscin cerebelar; a consciex paracomatosa; a conscin incompletista;
a consréu transmigrada; a conscin monoideica.
Masculinologia: o autassediado; o heterassediado; o sabotador; o medroso; o indeciso;
o incompletista; o neofóbico; o vitimizado; o pusilânime; o ensimesmado; o procrastinador.
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Femininologia: a autassediada; a heterassediada; a sabotadora; a medrosa; a indecisa;
a incompletista; a neofóbica; a vitimizada; a pusilâmine; a ensimesmada; a procrastinadora.
Hominologia: o Homo sapiens anorecticus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapiens apathicus; o Homo sapiens comatosus; o Homo sapiens
autassediatus; o Homo sapiens melancholicus; o Homo sapiens reurbanisatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minianorexia decisória = a ausência de vontade da conscin, homem ou
mulher, nas decisões diante da carreira profissional; maxianorexia decisória = a ausência de vontade do intermissivista, homem ou mulher, nas decisões perante a produção de gescon; meganorexia decisória = a ausência de vontade do intermissivista veterano, homem ou mulher, levando
à desistência da autoproéxis.
Culturologia: a cultura da incerteza; a cultura patológica da menos valia pessoal;
a cultura do perfeccionismo; a cultura da insegurança; a cultura da finitude.
Terapeuticologia. Pela ótica da Autoconscienciometrologia, eis listados em ordem alfabética, 15 exemplos de atitudes renovadoras a serem adotadas pela conscin, homem ou mulher,
chancelando o autesforço em prol das autodecisões evolutivas:
01. Antiegocentrismo. A autossuperação do egocentrismo.
02. Antiemocionalismo. A racionalização das reações emocionais.
03. Anticonflituosidade. A eliminação da autassedialidade.
04. Autocatarse. A depuração a partir dos esforços das mudanças pessoais.
05. Autocognição. O cultivo da autocuriosidade sadia.
06. Autoconsciencioterapia. A busca de ajuda na superação da apatia conscencial.
07. Autodesmitificação. A desconstrução dos mitos sobre a autoimagem idealizada.
08. Autodesintoxicação. A promoção de estados vibracionais profiláticos.
09. Autodiscernimento. A compreensão de cada situação com clareza e decisão.
10. Autodisciplina. A manutenção dos empreendimentos conscienciais.
11. Autopriorização. A atenção, ao máximo, nas decisões sem esmorecimentos.
12. Autorrecins. A postura de autopatrocinar reciclagens intraconscienciais.
13. Autorreflexão. A inclusão, no dia a dia, da autorreflexão.
14. Autotanatofilia. O investimento na produção da projeção consciencial lúcida.
15. Autovigilância. O autexame diuturno, minucioso, do holopensene pessoal padrão.
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 anorexia decisória, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
03. Andaime consciencial: Evoluciologia; Nosográfico.
04. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
05. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
06. Conscin monoideica: Parapatologia; Nosográfico.
07. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
08. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
09. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
10. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
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11.
12.
13.
14.
15.

Medo: Subcerebrologia; Nosográfico.
Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Ônus decisório: Holomaturologia; Neutro.
Ortodecisão reiterada: Autodeterminologia; Homeostático.
Travão: Parapatologia; Nosográfico.

A ANOREXIA DECISÓRIA É A CONDIÇÃO TRANSVERSA
NO CAMINHO DA CONSCIN DECIDOFÓBICA, RESTRINGINDO AS OPORTUNIDADES EVOLUTIVAS AUTORREEDUCATIVAS E VIVÊNCIA DA INTERASSISTENCIALIDADE LÚCIDA.
Questionologia. A anorexia decisória atinge você, leitor ou leitora, de algum modo? Já
ocorreu inapetência decidofílica ante os contextos existenciais proexológicos?
Bibliografia Específica:
1. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisores Gisele Salles; et al.; 200 p.; 8 caps.;
18 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 10 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21
x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 79 a 100.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 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 513 a 517.

M. S. C.
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ANSIEDADE
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ansiedade é o estado afetivo penoso, de receio e de apreensão, sem causa
evidente, caracterizado pela expectativa de algum perigo indeterminado e impreciso, diante do qual
o indivíduo se julga indefeso.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo ansiedade deriva do idioma Latim, anxietate, “disposição habitual
para a inquietação; cuidado inquieto; preocupação meticulosa”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Ansiosismo. 02. Aflição. 03. Angústia. 04. Agonia. 05. Desassossego. 06. Sofreguidão. 07. Impulsivismo. 08. Antisserenidade; inquietação. 09. Expectantismo;
incerteza aflitiva. 10. Antiprospectiva.
Neologia. Os 2 vocábulos miniansiedade e maxiansiedade são neologismos técnicos da
Psicossomatologia.
Antonimologia: 01. Antiansiedade; antiansiosismo. 02. Acalmia. 03. Equilíbrio.
04. Autocentramento. 05. Eutimia. 06. Fleuma. 07. Pacificidade. 08. Inabalabilidade. 09. Paciência; serenidade. 10. Primener.
Estrangeirismologia: os hormes.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto às emocionalidades.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ansiedade
é antisserenidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do ansiosismo; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade.
Fatologia: a ansiedade; a ansiedade psicossômica; a ansiedade sexual; a ansiedade lacrimosa; a ansiedade subcerebral; a ansiedade light; a ansiedade toxicogênica; a ânsia; o anseio;
o ansiamento; o ansiosismo; o impulsivismo; o desejo intenso; a ejaculação precoce; a epitimia;
o arquejamento; o alvoroço interior; a neurose de angústia; a asfixia; o desassossego; a pseudotranquilidade; a irreflexibilidade; a hiperatividade; a impetuosidade; a impulsividade; a agressividade; a antisserenidade; a impaciência; o agito; a agonia; a angústia; a acatisia; o insofrimento;
o frenesi; a inadvertência; o açodamento; a insegurança; a pressa irrefletida; os arrebatamentos
impetuosos; o cerebelo; os fenômenos somáticos; o sistema neurovegetativo; a taquicardia; a sudorese; a dificuldade de respiração; o tabagismo; a bulimia; a bigorexia; a fala apressada; a refeição em pé; o estopim curto; a ausência de pavio; a onicofagia; o achismo; o achadismo; palpitismo; a tensão sem intenção; os aliviadores da tensão intensa; o esfriamento da cabeça; o não-recolhimento íntimo; as megaentropias; a autofagocitose humana; o estultilóquio; o furto compulsivo;
os raptos ansiosos; os transtornos de ansiedade; o transtorno de ansiedade generalizada (TAG); os
ansiolíticos.
Parafatologia: a autassedialidade; a heterassedialidade; a antiprimener; o ansiosismo atrai
os acidentes de percurso físicos e parapsíquicos.
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus.
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Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil; as técnicas da Conscienciometrologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paracronologia.
Ciclologia: o ciclo das reações exageradas; o ciclo acima dos 100 batimentos cardíacos.
Enumerologia: a afobação; a agitação; a imponderação; a inquietação; a apreensão;
a opressão; a aflição; a excitação; a sofreguidão; a precipitação; a desorganização; a emoção sem
freios.
Interaciologia: a interação pressa-arrependimento.
Legislogia: a lei da força belicista.
Fobiologia: a panofobia; a panicofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a cleptomania; a tabacomania.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a problematicoteca; a nosoteca; a trafaroteca; a psicopaticoteca; a imagisticoteca; a profilaticoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Achologia; a Palpitologia; a Neurociência;
a Consciencioterapia; a Parapatologia; a Nosologia; a Infortunística; a Interprisiologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a personalidade ansiosa.
Masculinologia: o cleptomaníaco; o estulto; o irrefletido; o achista; o achadista; o hiperativo; o fura-fila; o precipitado; o arrebatado; o impulsivo; o amargurado; o agoniado; o aflito;
o agitadão; o ansioso.
Femininologia: a impulsiva; a atriz Winona Ryder (1971–); a desassossegada; a cleptomaníaca; a estulta; a irrefletida; a achista; a achadista; a hiperativa; a fura-fila; a precipitada; a arrebatada; a amargurada; a agoniada; a aflita; a agitadona; a ansiosa.
Hominologia: o Homo sapiens anxius.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniansiedade = o ato de falar sem pensar, no momento impróprio, gerando constrangimentos mútuos; maxiansiedade = o ato de fechar a porta do carro, por fora, deixando a chave na ignição, quando a pessoa está apressada.
Culturologia: a cultura do fast food; a cultura do prazo “para ontem”.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, o maior tranquilizante ou ansiolítico é a série de práticas no laboratório da imobilidade física vígil (IFV), durante 3 horas, no
CEAEC.
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 ansiedade, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
2. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
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Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.

A ANSIEDADE, A RIGOR, NÃO TRAZ QUALQUER VANTAGEM EVOLUTIVA EM NENHUM MOMENTO, EM NENHUM LUGAR E EM NENHUM CONTEXTO LÓGICO PARA
NENHUMA CONSCIN. ANSIEDADE GERA ANSIEDADE.
Questionologia. Você treme os dedos quando estende a mão no ar? Você toma as refeições rapidinho?
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 60.
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 170, 442, 447, 592, 602, 731, 769, 775 e 995.
3. 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 60.
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 238, 331, 594 e 746.
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ANSIEDADE CRONOEVOLUTIVA
(PSICOPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ansiedade cronoevolutiva é a condição penosa da conscin, homem ou
mulher, ao demonstrar impaciência, aflição, sofreguidão e malestar ante a Paracronologia ou o timing da evolução pessoal e / ou grupal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo ansiedade deriva do idioma Latim, anxietate, “disposição habitual
para a inquietação; cuidado inquieto; preocupação meticulosa”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição crono vem do idioma Grego, khrónos, “tempo”. Apareceu, na Linguagem
Científica Internacional, a partir do Século XIX. O vocábulo evolução deriva do idioma Francês,
évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar
de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver; explicar; esclarecer”. Surgiu no
Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Imediatismo perante a evolutividade. 2. Ansiedade ao timing evolutivo. 3. Ânsia de evoluir; pressa de evoluir. 4. Impaciência frente à evolução consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas ansiedade cronoevolutiva, ansiedade cronoevolutiva centrípeta e ansiedade cronoevolutiva centrífuga são neologismos técnicos da Psicopatologia.
Antonimologia: 1. Consciencialidade paracronológica. 2. Senso cronêmico quanto
à evolutividade. 3. Lucidez cronoevolutiva. 4. Discernimento cronoevolutivo.
Estrangeirismologia: o deficit autorganizacional; o feeling evolutivo; o no sense quanto
à cadência autevolutiva; o gap teático frente ao corpus neoverponológico da Conscienciologia;
a highway proexológica; a valorização do buffer mnemônico; o misunderstanding paracontextual.
Coloquiologia: o ato de queimar a vela da vida pelas duas pontas; a inteligência
evolutiva (IE) no ato paciente e persistente de evoluir devagar e sempre.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à cromêmica da holomaturescência evolutiva.
Ortopensatologia: – “Recin. Não existe modificação evolutiva instantânea. As mudanças da consciência ocorrem gradativamente, passo a passo, com recorrências dos surtos de imaturidade até à estabilização da autopensenidade em patamar evolutivo superior”.
II. Fatuística
Pensenologia: a desorganização do holopensene pessoal; os batopensenes; a batopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; as cunhas dos exopensenes patológicos; a exopensenidade; a efervescência pensênica improdutiva; o fluxo lateropensênico dispersivo; os lateropensenes; a lateropensenidade; as multievocações da pensenização dispersa; os cognopensenes;
a cognopensenidade evolutiva ainda deficitária; os recinopensenes; a recinopensenidade; a pensenidade saltuária prejudicando a tenepes; os ortopensenes; a ortopensenidade; a ortopensenização
cronoevolutiva; a pensenização evolutivamente grande, lucidamente estruturada.
Fatologia: a ansiedade cronoevolutiva; a intenção velada de livrar-se de dificuldades
e desafios evolutivos; a impaciência perante o cronograma evolutivo; a cronopercepção evolutiva
ectópica; as cobranças e expectativas quanto ao grupo evolutivo; a antidiplomacia interparadigmática; o estupro evolutivo; a fixação à autoimagem evolutiva idealizada; a sofreguidão frente
aos inevitáveis gargalos evolutivos; o distanciamento da realidade consciencial; o abandono do
essencial; a incipiência perante a Evoluciologia; a expectativa pelo resultado evolutivo em detrimento ao foco interassistencial; o pessimismo frente à evolução; as atitudes precipitadas antiproéxicas; o contato inicial com as neoverpons evoluciológicas; a pressa nas leituras; a somatização
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da ansiedade cronoevolutiva; as cefaleias recorrentes; a insônia; a motivação cega pautada em
autoculpas; o açodamento nas dosagens tarísticas; a interpretatividade errônea das sincronicidades; o antidetalhismo nas conclusões; as acabativas interassistenciais falhas; a busca por atalhos;
a empolgação sem sustentação; o aceite acrítico de tarefas; o desvio de rota na proéxis; o ansiosismo impedindo o refinamento intelectivo da autoproéxis; a uniexistencialidade permeando o paradigma pessoal; a revisão falha dos escritos pessoais; a baixa retenção mnemônica pelo excesso de
autestímulos; os ruídos emocionais; a antipacificação íntima; as ruminações mentais; o imediatismo perante dilemas evolutivos; as pseudorreciclagens, consciencialmente epidérmicas; o engavetamento de gescons iniciadas em paralelo; a perda da neoideia oportuna dentro do turbilhão imagístico; a incapacidade de relaxar; as indecisões cotidianas; a fixação teoricista a referenciais evolutivos ainda distantes; a dificuldade de apassivar-se parapsiquicamente; a baixa ponderação diante das demandas interassistenciais; o limite personalíssimo da capacidade operacional autevolutiva; o soerguimento pós-ato precipitado; a relevância das férias periódicas; a autevolução sem autopunição; a delegação de tarefas; a polivalência funcional; o dinamismo evolutivo vivenciado
sem perturbação; a autavaliação holomaturológica realista; a autorresponsabilidade inalienável
pela própria saúde consciencial (Holossomatologia); o autorreferenciamento cronoevolutivo;
a administração das pressões extrafísicas na tares; a autoconscienciometria lúcida; o posicionamento recinofílico sustentável; o aproveitamento evolutivo máximo da vida humana; a proéxis levada de eito sem workaholism; o calculismo cosmoético; as autossuperações planejadas; a ousadia evolutiva racionalmente estruturada; a autonomia de dizer não assertivamente; a retomada lúcida da funcionalidade autoproéxica; a valoração das superações evolutivas cadenciadas; o paulatino incremento teático da produção tarística; a qualidade versus quantidade das autogescons;
o veteranismo grafoassistencial oportuno; a postura paradireitológica; o nível de autoconsciencialidade proéxica; o autotaquipsiquismo; o ato de calçar cosmoeticamente as grandes mudanças
pessoais; a parcimônia frente ao cardápio maxiproexológico disponível na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a impaciência por
resultados nas manobras energéticas; o peso consciencial dos retroincompléxis; a falta de confiança na equipex; a tenepes iniciada prematuramente; o anseio pelo desenvolvimento parapsíquico; os recessos projetivos; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a energossomaticidade negligenciada; o auto e o heterorrespeito multidimensionais; os esforços da equipex em prol da retomada de
lucidez do amparando, diretamente ou através de compassageiros; a mentalsomaticidade priorizada; as paraachegas cognitivas autopacificadoras; a Paramatemática inderrogável da holocarmalidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a evolutividade decorrente do sinergismo autassistência-heterassistência; o sinergismo exequibilidade produtiva–superatividade funcional; o sinergismo maior autocompreensão–menor ansiosismo; o sinergismo autevolutivo autopacificação-recins; o sinergismo
ortointenção–ortoqualificação das energias conscienciais (ECs).
Principiologia: o princípio de a evolução consciencial estruturar-se na organização
pensênica; o princípio de a evolução não dar saltos; o princípio cosmoético da autocorreção
imediata após a autoconstatação do desvio proexológico; o princípio da hiperacuidade evolutiva
em manter os pés na rocha e o coronochacra no Cosmos; o princípio de não brigar contra os fatos; o princípio mentalsomático da ponderação.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial infinda.
Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica dos 20 EVs diários
com duração mínima de 1 minuto cada; a técnica do Conscienciograma; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da qualificação da intenção; a técnica do solilóquio evolutivo; a técnica do planilhamento proexológico; as técnicas respiratórias.
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Voluntariologia: o excesso de compromissos no exercício do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); os
experimentos em série nos laboratórios conscienciológicos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paracronologia.
Efeitologia: os efeitos ansiolíticos do assentamento do código pessoal de prioridades
evolutivas; os efeitos duradouros dos desempenhos evolutivos constantes.
Neossinapsologia: a ansiedade inviabilizando neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo autassediante do acúmulo de tarefas incompletas; o ciclo nível evolutivo momentâneo–nível evolutivo almejado; o ciclo holomaturogênico seriexológico reciclante
existencial–inversor existencial; o ciclo autesforços pluriexistenciais–genialidade; o ciclo erro-correção-acerto; o ciclo de aceleração sustentável dos autodesempenhos proéxicos; o ciclo recéxis-recin.
Enumerologia: o timing do avanço evolutivo grupocármico; o timing do abertismo autoparapsíquico; o timing do domínio do neoenergossoma; o timing das recomposições grupocármicas; o timing das autogescons; o timing das reciclagens conscienciais; o timing da autevolução.
Binomiologia: o binômio mais-demais; a autexposição ao binômio acidente-incidente;
o binômio ansiedade antecipatória–deficiência imunológica; o binômio autodeterminação-autodiscernimento; o binômio autoproéxis-maxiproéxis; o binômio cronêmica-proxêmica; o binômio
evolutivo intercompreensão-interdependência; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio comparação-competição; o binômio evolução infinda–momento evolutivo ímpar.
Interaciologia: a interação ansiedade-assedialidade; a interação hipovisão multidimensional–indecisão; a interação ponderação-parassegurança.
Crescendologia: o crescendo autoculpa ansiogênica (Psicossomatologia)–autorresponsabilização evolutiva (Mentalsomatologia); o oportuno crescendo gescon-megagescon.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio seletividade-acalmia-assertividade; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio indecisão–decisão falha–decisão omissiva; o trinômio limite do assistente–limite do assistido–limite da assistência; o trinômio anticonflitividade–pacificação íntima–desassedialidade.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária; o antagonismo autotaquirritmia / ansiosismo; o antagonismo comedimento / precipitação; o antagonismo estresse evolutivo / estresse patológico; o antagonismo preocupação / planejamento; o antagonismo aceleração da História Pessoal / açodamento desorganizado; o antagonismo ânsia por
resultados evolutivos / megafoco no aqui-agora interassistencial; o antagonismo antecipação
organizativa / ansiedade antecipatória; o antagonismo aspiração / ansiosismo; o antagonismo
passo largo / passo em falso; o antagonismo medida certa / excesso.
Paradoxologia: o paradoxo de a preocupação excessiva com a autevolução predispor
ao ansiosismo antievolutivo; o paradoxo de o excesso de tarefas assumidas levar à perda de compromissos; o paradoxo de o sobre-esforço desorganizado poder levar ao sub-rendimento; o paradoxo de o máximo aproveitamento do tempo não compor a síndrome da pressa; o paradoxo da
pacificação íntima advinda do autesforço máximo e funcional.
Politicologia: a meritocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: as leis da Evoluciologia; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da exequibilidade proexológica.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a síndrome de Atlas; a síndrome de burnout; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da fadiga crônica; a síndrome da urgência.
Maniologia: a mania de buscar agradar a todos; a mania de grandeza.
Mitologia: o mito de o tempo passar depressa; o mito do sofrimento necessário; o mito
de o cognopolitismo ser condição sine qua non à autevolução.
Holotecologia: a recexoteca; a cronoteca; a autocriticoteca; a metodoteca; a autoprioroteca; a proexoteca; a coerencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a taquipsicoteca.
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Interdisciplinologia: a Psicopatologia; a Cronoevoluciologia; a Paracronologia; a Imagisticologia; a Intrafisicologia; a Desviologia; a Perdologia; a Inutilogia; a Autocriteriologia;
a Autodeterminologia; a Pacifismologia; a Harmoniologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin workaholic; a conscin multívola; a isca humana inconsciente;
a conscin javalínica; o ser cético-otimista-cosmoético (COC).
Masculinologia: o ansioso; o conscienciólogo jejuno; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o homem de ação; o apressado compulsivo.
Femininologia: a ansiosa; a consciencióloga jejuna; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a mulher de ação; a apressada compulsiva.
Hominologia: o Homo sapiens chronoevolutiologus; o Homo sapiens anachronicus;
o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens inexpertus; o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens accidens attractivus; o Homo sapiens antiexemplaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: ansiedade cronoevolutiva centrípeta = a ânsia, irracional e acrítica, de
autevoluir rapidamente; ansiedade cronoevolutiva centrífuga = a sofreguidão quanto à evolução
dos compassageiros existenciais, geradora de expectativas e cobranças heterassediantes.
Culturologia: a cultura do imediatismo; a cultura da pressa; a cultura das rotinas úteis.
Atraso. O contato impactante da conscin autopesquisadora com o vasto corpus neoverponológico da Conscienciologia, notadamente na condição de reciclante existencial, pode levá-la
a questionar-se quanto ao tempo perdido, no caso, distante de maiores compromissos evolutivos.
Estresse. Tal momento de crise, quando pontual, automotivador e livre de ansiosismos,
pode ser compreendido com naturalidade, dentro dos processos autorreciclogênicos iniciados.
Inquietude. Por outro lado, a continuidade de tal condição pode levar a consciência ao
quadro de aflição e ansiedade frente aos paradeveres proexológicos a serem buscados no atual lifetime, tentando ectopicamente abraçar o mundo. Suemos sangue, lucidamente.
Otimização. O autodiscernimento, megaferramenta da consciência em evolução, é a engrenagem funcional atuante na ponderação cosmoética e lúcida quanto aos autopotenciais personalíssimos de atendimento às infindas demandas interassistenciais ego, grupo e policármicas.
Holomaturologia. Eis, em ordem alfabética, 7 fatores a serem considerados, de maneira
racional e livre de autocorrupções, pelo autopesquisador consciencial, homem ou mulher, relacionados diretamente com os potenciais avanços cronoevolutivos pessoais:
1. Autoneoverponogênese: os limites da recuperação de megacons.
2. Autorreciclogênese: os limites da capacidade de autorrenovação íntima.
3. Conscienciometria: os limites dos trafores pessoais.
4. Energias: os limites da autopotência energossomática.
5. Paradever: os limites das autorresponsabilidades evolutivas.
6. Retrocognições: os limites de acesso aos retropensenes.
7. Tempo: os limites da temporalidade somática.
Ponderabilidade. Saber dosar os esforços interassistenciais, sem excessos ou falhas,
sem ansiosismo ou corpo mole, exige traquejo evolutivo, autoconhecimento e senso de interdependência paradireitológica. Quem corre, cansa. Quem caminha, alcança.
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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 ansiedade cronoevolutiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acalmia mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
04. Ansioliticograma: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Ansioliticometria: Equilibriologia; Neutro.
06. Autocompreensão recinológica: Autorrecinologia; Homeostático.
07. Automotivação: Psicossomatologia; Homeostático.
08. Caminhada: Somatologia; Homeostático.
09. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
10. Cronoconscienciometrologia: Cronoevoluciologia; Neutro.
11. Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
12. Propósito ansiolítico: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Ruminação mental: Autopensenologia; Nosográfico.
14. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.
15. Síndrome de burnout: Energossomatologia; Nosográfico.

A INTERASSISTÊNCIA COMEÇA NA PACIFICAÇÃO ÍNTIMA.
PENSENIZAR ANSIOSAMENTE QUANTO À AUTEVOLUÇÃO
CONFIGURA IMPRODUTIVO PARADOXO AO AUTOPESQUISADOR. LEMBREMOS: TODA AUTOPROÉXIS É EXEQUÍVEL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente-se aflito ou impaciente quanto ao timing
da evolução pessoal ou dos compassageiros próximos? Com qual frequência? Busca compreender
as raízes de tal condição nosográfica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.552 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; 1 microbiografia; glos. 650
termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
123 a 128, 343 e 1.105.
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 1.426 e 1.427.
3. Idem; 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 21.

M. P. C.
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ANSIEDADE OMISSIVA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ansiedade omissiva é o estado afetivo penoso, de receio e de apreensão,
sem causa evidente, caracterizado pela expectativa de algum perigo indeterminado e impreciso,
diante do qual o indivíduo se julga indefeso e comete omissões deficitárias, deixando por onde
passa lacunas, falhas e deficiências nas ações diuturnas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra ansiedade deriva do idioma Latim, anxietas, “ânsia; cuidado; trabalho; desassossego; inquietação; ansiedade”. Surgiu no Século XVIII. O termo omisso provém
do mesmo idioma Latim, omissus, “omitido; deixado de lado; posto à parte”; e este de omittere,
“escapar; deixar ir; omitir; passar em silêncio; pôr de parte; abandonar; desprezar; não fazer caso
de; pôr em liberdade; renunciar a alguma coisa”. Apareceu em 1858. O vocábulo omissivo surgiu
no Século XX.
Sinonimologia: 01. Ansiosismo lacunado. 02. Ansiedade deficitária. 03. Precipitação
falhada. 04. Impulsividade fissurada. 05. Açodamento irrefletido. 06. Impulsivismo prejudicial.
07. Sofreguidão nociva. 08. Desassossego patológico. 09. Aflição errática. 10. Descentramento
etológico.
Neologia. As 3 expressões compostas ansiedade omissiva, ansiedade omissiva instintiva
e ansiedade omissiva autoconsciente são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Acalmia cautelosa. 02. Reflexão correta. 03. Prudência fleumática. 04. Comedimento paciente. 05. Pacificidade construtiva. 06. Antiansiedade sadia. 07. Equilíbrio emocional. 08. Eutimia teática. 09. Autocentramento etológico. 10. Primener.
Estrangeirismologia: o hollow profile; a queda da performance pessoal como sendo
o preço cobrado pelo ansiosismo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto às emocionalidades.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Ansiosismos geram falhas. Precipitações acarretam deficiências.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do ansiosismo; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os lapsopensenes;
a lapsopensenidade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; a autopensenização interrompida
antes da expansão máxima possível à neoideia.
Fatologia: a ansiedade omissiva; o ansiosismo lacunado; a falha a partir da precipitação;
a fissura do açodamento; a deficiência cavada pela impulsividade; a imprudência gerada pela
irreflexão; os transtornos criados pela afobação; os acidentes de percurso tornados rotineiros ou
habituais; o ato de deixar para trás o essencial; a ação de passar por cima do relevante; a atitude
de deixar rastro negativo; o afã; a avidez; a afobação; a afoiteza; a comichão; a impaciência; a sofreguidão de resultados rápidos; a pressa para concluir; a preguiça mental; a tensão intraconsciencial; o desafogo com a resolução prematura; a não sustentação dos autesforços até à acabativa razoável; as argumentações incompletas; as conclusões precipitadas; o texto lacunado; a tares incompleta; a omissuper; a margem aberta às más interpretações.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) na profilaxia dos atos
precipitados; o desequilíbrio energético gerado pelo ansiosismo; a autassedialidade; a heterasse-
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dialidade; a antiprimener; o fato do ansiosismo atrair os acidentes de percurso físicos e parapsíquicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da autopensenização sadia continuada.
Principiologia: o princípio popular da pressa ser inimiga da perfeição; o princípio da
retilinearidade da pensenização; o princípio profilático de pensenizar antes de falar.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a desconsideração com as técnicas do detalhismo, da exaustividade e das 50
vezes mais; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: os efeitos antievolutivos da vida levada de roldão; os efeitos terapêuticos
das autocríticas profundas; os efeitos avançados das autorreciclagens existenciais frequentes.
Neossinapsologia: o aborto das neossinapses causado pelo ansiosismo.
Ciclologia: o ciclo ansiedade-impulsividade-precipitação; o ciclo patológico acima dos
100 batimentos cardíacos.
Enumerologia: o desleixo; o desinteresse; a imprudência; a negligência; a despreocupação; a leviandade; a irresponsabilidade.
Binomiologia: o binômio ansiedade-impaciência; o binômio patológico maior ansiedade–
–menor qualidade; o binômio Opciologia-Decidologia.
Interaciologia: a interação pressa-arrependimento; a interação ansiedade cognitiva–ansiedade somática; a interação ansiedade-distresse; a interação racionalidade-autorreflexão.
Crescendologia: o crescendo patológico autoprodutividades incompletas–proéxis incompleta–melin–melex.
Trinomiologia: o trinômio bem pensado–bem elaborado–bem executado requer disponibilidade de tempo e ausência de pressa; o trinômio ortopensênico parar-refletir-atuar.
Polinomiologia: o polinômio movimento-pausa-reflexão-neomovimento.
Antagonismologia: o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antagonismo perseverança / ansiedade.
Paradoxologia: o paradoxo do excesso inútil sobrecarregando o cérebro vazio.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a recexofilia.
Fobiologia: a panicofobia; a neofobia; a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a conflitoteca; a problematicoteca; a nosoteca; a trafaroteca; a psicopaticoteca; a criticoteca; a profilaticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Nosologia; a Achologia;
a Palpitologia; a Desviologia; a Neurociência; a Consciencioterapia; a Infortunística; a Interprisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a consciência em subnível nas autorrealizações.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o ansioso; o apressado; o afobado.
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a ansiosa; a apressada; a afobada.
Hominologia: o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens omissor; o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens desaequilibratus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ansiedade omissiva instintiva = a condição da conscin ainda inconsciente
da realidade do próprio estado patológico; ansiedade omissiva autoconsciente = a condição da
conscin já lúcida quanto à realidade do próprio estado patológico e determinada a superá-lo.
Culturologia: a cultura patológica da irreflexão; a cultura de “tudo para ontem”; a cultura do corre-corre; a cultura da Autorrecexologia.
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 ansiedade omissiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autorreflexão de 5 horas: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
05. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
06. Intempestividade: Parapatologia; Nosográfico.
07. Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
08. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
09. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
10. Paradoxo da autorreflexão: Paradoxologia; Neutro.
11. Prurido consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
12. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
13. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.
15. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO PATOLÓGICA DA ANSIEDADE OMISSIVA
PODE SER CONSIDERADA QUESTÃO MOMENTOSA, POIS
AINDA INCIDE, COM EVIDENTE FREQUÊNCIA, NA VIDA
INTRAFÍSICA DAS CONSCINS INTERMISSIVISTAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem alguma relação vivencial com a condição da
ansiedade omissiva? Inconsciente ou consciente?
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ANSIEDADE SOCIAL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ansiedade social é o estado afetivo penoso, de receio e de apreensão, da
consciência, intra ou extrafísica, sem causa evidente, caracterizado pelo medo acentuado e persistente de exposição, de ser julgado, avaliado ou agir de maneira inadequada e ridícula na presença
de outras pessoas, gerando comprometimentos na manifestação holossomática.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo ansiedade deriva do idioma Latim, anxietate, “disposição habitual
para a inquietação; cuidado inquieto; preocupação meticulosa”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo social procede do mesmo idioma Latim, socialis, “relativo aos aliados; de aliado; feito para
sociedade; social; sociável; nupcial; conjugal”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Transtorno de ansiedade social (TAS). 02. Fobia social. 03. Retraimento social. 04. Ansiedade do contato interpessoal. 05. Esquiva social. 06. Constrangimento
social. 07. Desassossego social. 08. Estresse social. 09. Insegurança social. 10. Autocastração
social.
Neologia. As duas expressões compostas ansiedade social intrafísica e ansiedade social
extrafísica são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Inabalabilidade social. 2. Habilidade social. 3. Sociabilidade sadia.
4. Inteligência social. 5. Autossegurança nos relacionamentos interpessoais. 6. Bem-estar conviviológico.
Estrangeirismologia: a ansiedade social causando a daily disability; o impairment do
transtorno de ansiedade social; a social interaction comprometida.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à inteligência social.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Maxifraternidade: supersocialização cosmoética.
Coloquiologia. Eis expressão popular referente à temática: – Doente de preocupação.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do ansiosismo social; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os conviviopensenes; a conviopensenidade; a autopensenidade
focada nos autodesempenhos em público; a autopensenidade catastrófica aumentando a ansiedade
social.
Fatologia: a ansiedade social; o medo de agir de maneira ridícula ou inadequada na frente de outras pessoas; o temor persistente e excessivo de ser avaliado ou julgado negativamente em
circunstâncias sociais ou de desempenho; a necessidade excessiva de causar boa impressão; a interação social interpretada como ameaçadora; a esquiva aos estímulos de autexposição possíveis
de causar embaraços; a ansiedade antecipatória promovendo a fuga de interações sociais; a ansiedade social ocasional; a ansiedade social manifesta por longos períodos; as limitações quanto
à qualidade de vida por meio do transtorno de ansiedade social; a seleção de oportunidades
e eventos garantindo mínima exposição às situações temidas por parte do fóbico social; os restringimentos educacionais, profissionais e sociais devido ao transtorno de ansiedade social; a percepção distorcida da autoimagem ao depreciar autotrafores e supervalorizar autotrafares; a preocupação exagerada com a reação das pessoas quanto à autexposição ou posicionamentos pessoais;
a atenção excessiva sobre o próprio corpo e reações neurovegetativas colocando o foco no autodesempenho de atividades e esquecendo-se das necessidades alheias; o uso de bebida alcoólica
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para atenuar o desconforto da ansiedade social durante as interações pessoais; a dificuldade em
esquecer de si mesmo para poder interagir socialmente com tranquilidade; o temperamento pessoal; os traumas estimuladores da ansiedade social; os pais superprotetores restringindo as possibilidades de convívio social dos filhos; a educação repressora aumentando o isolamento da conscin quanto aos contatos sociais; as agressões verbais ou físicas, intencionais e repetitivas do
bullying gerando ansiedade social; o transtorno de ansiedade generalizada; o ataque de pânico;
a personalidade esquiva; o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais (DSM-IV);
a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) aplicada na remissão do transtorno de ansiedade
social.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o monopólio do
cardiochacra impedindo a reeducação recíproca por meio da interação social; a autoinibição energossomática provocada por meio da ansiedade social; a abordagem da consciex à conscin dificultada pelo medo do contato parassocial; o travão projetivo com raiz na ansiedade social e parassocial; a autassedialidade; a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nocivo dos pensenes aprioristas no transtorno de ansiedade social; o sinergismo autopercepção negativa–ansiedade social; o sinergismo desconforto-esquiva observados na conscin com transtorno de ansiedade social; o sinergismo medo do constrangimento–evitação do constrangimento; o sinergismo retraimento consciencial–isolamento social; o sinergismo preocupação com o autodesempenho–perfeccionismo no autodesempenho aumentando a ansiedade nas situações de autexposição; o sinergismo de sintomas da TAS provocando maiores prejuízos no funcionamento cotidiano da conscin.
Principiologia: o princípio popular “as aparências enganam” utilizado para desdramatizar a ansiedade social; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) aplicado na autossuperação
da TAS; o princípio do poder magno da consciência sobre o próprio holossoma no autenfrentamento da ansiedade social.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula
acerca da interação social evolutiva.
Teoriologia: a teoria do deficit nas habilidades sociais; a teoria das distorções cognitivas; a teoria da psicossomaticidade; a teoria da inteligência social; a teoria da necessidade de
convívio social; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria evolutiva egocarma-grupocarma-policarma balizando as relações interpessoais.
Tecnologia: as técnicas de autenfrentamento gradativo das situações ansiogênicas; as
técnicas de reestruturação cognitiva; as técnicas de treinamento em habilidades sociais (THS);
a técnica de direcionar a atenção para a tarefa realizada diminuindo o autofoco; as técnicas de
manejo de estresse; as técnicas da Consciencioterapia; a técnica conscienciológica da reciclagem intraconsciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia Evolutiva; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Egocarmologia; o Colégio Invisível da Sociologia;
o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio
Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia.
Efeitologia: os efeitos da ansiedade social no desempenho pessoal; os efeitos debilitantes da ansiedade social na vida cotidiana; os efeitos da ansiedade social no distanciamento das
relações interpessoais; os efeitos restringidores da ansiedade social nas atividades afetivas, escolares, sociais e profissionais; os efeitos da avaliação negativa da conscin a respeito de si mesma
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evidentes na fobia social; os efeitos de superestimar a probabilidade de ocorrerem eventos sociais negativos; os efeitos da ansiedade social engendrando a perda de oportunidades evolutivas.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas por meio do enfrentamento da autexposição sadia; a criação de neossinapses a partir da reestruturação pensênica pessoal.
Ciclologia: o ciclo ansiedade-fobia-pânico; o ciclo patológico ansiedade-evitação mantendo o transtorno de fobia social.
Enumerologia: a ansiedade exagerada; o medo do embaraço; o temor da humilhação;
a fuga ao escrutínio; a evitação da heterocrítica; a apreensão quanto ao autodesempenho; o transtorno incapacitante.
Binomiologia: o binômio timidez–ansiedade social; o binômio ansiedade-evitação; o binômio ansiedade-medo; o binômio constrangimento real–constrangimento imaginário; o binômio
apreensão pessoal–autofechadismo; o binômio ansiedade antecipatória natural–ansiedade antecipatória patológica; o binômio autopercepção negativa–ansiedade social; o binômio interferência significativa–desconforto acentuado na vida da conscin com fobia social.
Interaciologia: a interação social deficitária; a interação ameaça potencial–ameaça
real; a interação ansiedade performática–autofoco; a interação deficit de habilidades sociais–
–fobia social; a interação abertismo consciencial–engajamento social; a interação autoconfiança–desembaraço social; a interação evolutiva na convivialidade sadia aplicada na autossuperação do transtorno de ansiedade social.
Crescendologia: o crescendo medo de interação social–ansiedade performática–evitação da interação social.
Trinomiologia: o trinômio insônia–preocupação–tensão muscular típicos da ansiedade;
o trinômio psicossomático ansiedade-medo-pânico; o trinômio confronto–comparação–avaliação
performática intensificando a ansiedade social.
Antagonismologia: o antagonismo ansiedade social / inteligência social; o antagonismo autocuidado / autodescuido; o antagonismo insatisfação pessoal / satisfação pessoal; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo loc interno / loc externo; o antagonismo autexclusão social superavitária / autexclusão social deficitária; o antagonismo autexposição / isolamento; o antagonismo aproximação interpessoal / evitação interpessoal
ilustrando o conflito de ansiedade social.
Paradoxologia: o paradoxo de evitar o convívio social mesmo desejando intimamente
dele compartilhar.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada ao autenfrentamento do transtorno
de ansiedade social.
Fobiologia: a cacofobia; a agorafobia; a gelotofobia; a criticofobia; a neofobia; a conviviofobia; a fobia à autexposição.
Maniologia: a mania de perfeição (perfeccionismo); a mania de interpretar as situações
sociais de modo negativo; a mania de hipervalorizar negativamente a situação ansiogênica e desvalorizar a capacidade de autenfrentamento; a mania de imaginar julgamento negativo predominante por parte de outras pessoas.
Holotecologia: a egoteca; a patopensenoteca; a conflitoteca; a distimicoteca; a nosoteca;
a psicossomatoteca; a autopesquisoteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Temperamentologia; a Psicopatologia; a Neurofisiologia; a Autovitimologia; a Autassediologia; a Parageneticologia; a Mesologia; a Conviviologia; a Recinologia; a Terapeuticologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente;
a personalidade ansiosa frente às interações pessoais.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o ansioso; o inibido; o introvertido; o dessassossegado; o agoniado; o aflito; o encaramujado; o autenclausurado; o autoconfinado; o interiorota;
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o apriorota; o antissocial; o insociável; o isolacionista; o sociofóbico; o autassediado; o autoperturbado; o autocorrupto.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a ansiosa; a inibida; a introvertida; a desassossegada; a agoniada; a aflita; a encaramujada; a autenclausurada; a autoconfinada; a interiorota;
a apriorota; a antissocial; a insociável; a isolacionista; a sociofóbica; a autassediada; a autoperturbada; a autocorrupta.
Hominologia: o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens
egodefensivus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens indeterminus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens vulgaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: ansiedade social intrafísica = o medo exagerado de autexposição gerando prejuízos na interação social na vida cotidiana da conscin; ansiedade social extrafísica = o medo exagerado de autexposição gerando prejuízos nas autovivências envolvendo interação parassocial por parte da conscin durante experimentos parapsíquicos.
Culturologia: a cultura da autovitimização; a cultura da emocionalidade; a cultura da
omissão pessoal quanto à convivência evolutiva.
Prejuízo. Sob enfoque da Parapatologia, a conscin, ao manifestar o transtorno de ansiedade social, passa a estruturar a vida humana em função da fobia, utilizando em muitos casos, estratégias de adaptação de esquiva interpessoal e fixando padrões pensênicos disfuncionais comprometedores do desenvolvimento consciencial nas áreas afetivo-sexual, educacional, social
e profissional.
Autofoco. Nas situações de autexposição, o fóbico social dirige a atenção para a autobservação aumentando assim a ansiedade quanto ao desempenho pessoal.
Esquiva. Atinente à Conviviologia, eis, por exemplo, 4 situações temidas e evitadas pela
conscin, homem ou mulher, apresentando transtorno de ansiedade social, dispostas aqui na ordem
alfabética:
1. Autexposição: falar em público; medo de dizer tolices; ser observado; tornar-se
o centro das atenções; entrar em sala onde já estejam outras pessoas presentes.
2. Constrangimento: efetuar atividades, tais como cantar, comer, dançar, escrever e telefonar na frente de outras pessoas; frequentar banheiro público.
3. Heterocrítica: receber heteravaliação negativa quanto ao desempenho pessoal.
4. Interação: conhecer pessoas novas; interagir com pessoas do sexo oposto; olhar nos
olhos da conscin com a qual está dialogando; conversar com figuras de autoridade.
Psicossomaticidade. Em face da Psicossomatologia, eis, na ordem alfabética, 8 ocorrências ou sintomas autonômicos relacionados às repercussões ou sensações fisiológicas e emocionais observadas nas conscins diagnosticadas com o transtorno de ansiedade social:
1. Desconfortos gastrintestinais (náusea; diarreia).
2. Dor de cabeça.
3. Inquietação.
4. Ruborização.
5. Sudorese excessiva.
6. Taquicardia (palpitações).
7. Tensão muscular.
8. Tremores.
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Comorbidades. Sob a análise da Parapatologia, pode ocorrer a interação ou coexistência de 2 ou mais distúrbios incidentes na mesma pessoa, potencializando ou complicando o quadro mórbido ou patológico do transtorno de ansiedade social, por exemplo, estes 7, dispostos na
ordem alfabética:
1. Dependência de substâncias psicoativas.
2. Depressão.
3. Distimia.
4. Ideação suicida.
5. Síndrome do pânico.
6. Transtorno bipolar.
7. Transtorno psicótico.
Tratamento. Concernente à Terapeuticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
5 providências técnicas, não excludentes, para tratamento do transtorno de ansiedade social:
1. Conhecimento. Pesquisar sobre o tema aprofundando em aspectos neurobiológicos
e psicológicos.
2. Dessensibilização. Realizar exposição gradual às situações sociais geradoras de ansiedade.
3. Ortopensenidade. Efetuar o diagnóstico e reestruturação autopensênica das crenças
automáticas relacionadas à fobia social.
4. Terapia. Aplicar diferentes estratégias para autenfrentamento da fobia social sob supervisão profissional de psicólogos ou consciencioterapeutas.
5. Tratamento farmacológico. Utilizar medicação específica prescrita por psiquiatra
nos casos de TAS generalizada ou associação a outras comorbidades.
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 ansiedade social, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
07. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
08. Medo: Subcerebrologia; Nosográfico.
09. Propósito ansiolítico: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Travão: Parapatologia; Nosográfico.

NO TRANSTORNO DE ANSIEDADE SOCIAL, A CONSCIN,
AO EVITAR SER O FOCO DAS ATENÇÕES, EXPOR TRAFARES E TER O DESEMPENHO AVALIADO, IMPEDE COM
PRESUNÇÃO O AUTOCONSTRANGIMENTO TERAPÊUTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já autodiagnosticou sintomas circunscritos ou
generalizados do transtorno de ansiedade social? Em caso afirmativo, vem incrementando os autesforços na reestruturação pensênica e autexposição gradual visando a autossuperação?
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ANSIOLITICOGRAMA
(HOMEOSTATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ansioliticograma é a ferramenta de registro, análise, definição, comparação e mensuração autocrítica da qualidade de manifestação da imperturbabilidade da conscin,
homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo ansioso provém do idioma Latim, anxiosus, “inquieto; aflito;
angustiado”. Apareceu no Século XVI. O termo ansiolítico é adaptado do idioma Inglês anxiolytic, “ansiolítico”. Surgiu em 1960. O elemento de composição grama deriva do idioma Grego,
grámma, “caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto; inscrição; registro; lista; documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo; acento gráfico; figura de Matemática”.
Sinonimologia: 1. Mensuração da imperturbabilidade. 2. Análise da acalmia. 3. Avaliação da eutimia.
Neologia. O vocábulo ansioliticograma e as duas expressões compostas ansioliticograma preparatório e ansioliticograma executivo são neologismos técnicos da Homeostaticologia.
Antonimologia: 1. Conscienciograma. 2. Cosmograma. 3. Proexograma.
Estrangeirismologia: o Serenarium; o modus ratiocinandi equilibrado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da autoimperturbabilidade.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Autotaquirritmia. A autotaquirritmia é o ritmo rápido e eficaz das manifestações
da consciência. Importa não confundir a autotaquirritmia com o ansiosismo, pois a mesma deriva
da autoimperturbabilidade consciencial”.
2. “Imperturbabilidade. Quem já adquiriu o autotaquipsiquismo, ou seja, já consegue
pensenizar mais rápido, atinge mais depressa a autoimperturbabilidade permanente”. “É paradoxal a autotaquirritmia exigir a condição da autoimperturbabilidade. Por outro lado, a dosagem do
histrionismo é a imperturbabilidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal homeostático; o holopensene pessoal da reciclagem multifacetada; a reciclagem holopensênica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a autopensenização linear; os ortopensenes; a ortopensenidade; a estabilidade e imperturbabilidade holopensênica alcançadas na autodesperticidade; os harmonopensenses; a harmonopensenidade; os
rastros pensênicos equilibrados; os equilibriopensenes; a equilibriopensenidade; o holopensene teático; os taquipensenes; a taquipensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade.
Fatologia: o ansioliticograma; a autodisponibilidade evolutiva; a metria complexa da
consciência inteira; a mensuração dos atos e comportamentos pessoais qual meio para a evolução
consciencial; o autodomínio psicomotor; a instalação de ambiente ansiolítico; o aprendizado em
saber o ponto da medida justa da autoimparcialidade; o aproveitamento evolutivo máximo da vida
humana; o animal de estimação, primo pré-humano, reeducando a conscin ansiosa; o enfrentamento imperturbável das imprevisibilidades; as atitudes ansiosas rescindidas do dicionário evolutivo pessoal; as revisões verbetográficas favorecendo o exercício da imperturbabilidade; a avaliação métrica da constância vital.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a tendência à equalização das energias conscienciais (ECs); as repercussões intra e extrafísicas dos atos pessoais; a clareza da percepção energética a partir da
acalmia somática e psicossomática; a crescente percepção parapsíquica favorecida pela acalmia
mental; o amparo extrafísico de função; a autopredisposição em valorizar as parapercepções qual
ferramenta aplicada à melhor decisão e à interassistencialidade; a referência energética da megaeuforização ao modo de parâmetro holossomático equilibrado e harmonioso a ser conquistado;
o modelo evolutivo do ser Serenão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo do estabelecimento das relações de confiança; o sinergismo das autorreavaliações; o sinergismo reciclogenia-soerguimentogenia.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio evolutivo de levar de eito os
vários desenvolvimentos conscienciais; o princípio cosmoético da moderação; o princípio autossuperador do retorno ao equilíbrio pós-crise em patamar superior ao original.
Codigologia: as cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo mecanismos profiláticos para superar as manifestações ansiosas; a autossinceridade sendo principal
cláusula do CPC exemplificado; o exame do grau de teática do CPC.
Teoriologia: a hipótese ou teoria de tentativa; a teoria do Serenão.
Tecnologia: as técnicas evolutivas em geral.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;
o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito do enquadramento realista e analítico da gradação na Escala Evolutiva das Consciências; o efeito dos condicionamentos emocionais na Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); os efeitos benéficos do EV; o efeito ansiogênico gerado pelas propagandas modernas.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da pacificação holossomática; as
neossinapses da imperturbabilidade ensinando a administrar aborrecimentos.
Ciclologia: o ciclo atitude-consequência; o ciclo da remoção de travões; o ciclo de autodesassédios; o ciclo de aceleração dos autodesempenhos; o ciclo de reciclagens existenciais;
o ciclo de reciclagens intraconscienciais; o ciclo de autossuperações; o ciclo crise de crescimento–reeducação evolutiva.
Enumerologia: o ato de assumir as experiências pessoais; o ato de pesquisar as experiências pessoais; o ato de analisar as experiências pessoais; o ato de avaliar as experiências pessoais; o ato de mensurar as experiências pessoais; o ato de qualificar as experiências pessoais;
o ato de reciclar as experiências pessoais.
Binomiologia: o binômio perfectibilidade-constância.
Interaciologia: a interação dos recebimentos aplicada à Retribuiciologia.
Trinomiologia: o trinômio firmeza decisória–autocomprometimento–consecução.
Polinomiologia: o polinômio reflexão-decisão-consecução-apaziguamento; o polinômio
autorganização-autodisciplina-autodeterminação-resultados-automotivação.
Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo conscin acomodada / conscin predisposta; o antagonismo decidofobia / voliciofilia; o antagonismo remédios ansiolíticos / técnicas ansiolíticas; o antagonismo pseudo-homeostase / real homeostase.
Paradoxologia: o paradoxo de o minidetalhe ser capaz de modificar globalmente
a perspectiva de certa realidade.
Politicologia: a lucidocracia; a decidocracia; a energocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à captação das realidades.
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Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a reciclofilia; a ortofilia; a cogniciofilia; a metodofilia.
Sindromologia: as síndromes compulsivas.
Holotecologia: a serenoteca; a parapsicoteca; a pacificoteca; a higienoteca; a democracioteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Criteriologia; a Temperamentologia; a Paraprofilaxiologia; a Holomaturologia; a Pacienciologia; a Autorrecexologia; a Autexperimentologia; a Autocriticologia; a Taquipensenologia; a Taquirritmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o ansioso; o precipitado; o desassossegado; 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 autoconsciencioterapeuta; 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 autor; o leitor; 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 paratertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a ansiosa; a precipitada; a desassossegada; 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 autoconsciencioterapeuta; 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 autora; a leitora; 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 paratertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens harmonicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ansioliticograma preparatório = aquele em fase de estruturação dos itens
auferidores da imperturbabilidade; ansioliticograma executivo = aquele em fase teática quanto
à aferição da imperturbabilidade.
Culturologia: a cultura do serenismo proposta pela Conscienciologia; a cultura de paz
interior; a cultura da Voliciologia; a paracultura apaziguadora das comunexes avançadas.
Caracterologia. Concernente à Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 6 condições ou reações da conscin lúcida, refletindo no convívio interconsciencial
e nas realidades das dimensões extrafísicas, a serem avaliadas, identificadas e implementadas na
análise e reanálise do ansioliticograma pessoal, de acordo com o momento evolutivo:
1. Autocomunicabilidade: a autopolidez; a autossatisfação.
2. Autoantidesgastamento: a antiofensividade; a impassibilidade; a ponderação.
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3. Autoortobenignopensenidade: o pensar bem e corretamente de si próprio.
4. Autopolivalência: a versatilidade; a flexibilidade; a produtividade eficaz.
5. Autotaquipsiquismo: o pensamento rápido e aproveitamento das ideias sem dispersão consciencial.
6. Autoteática: a aplicação do código pessoal de Cosmoética.
Taxologia. Eis, ordenados alfabeticamente, por exemplo, 10 possíveis categorias e 35 variáveis auferidoras diretamente relacionadas com a composição do ansioliticograma para a conscin,
homem ou mulher, interessada em analisar, decodificar e classificar o grau de reciclagem ansiolítica:
A. Aferição da autorreflexão:
01. Técnica. O domínio da técnica da autorreflexão de 5 horas.
B. Aferição da emocionalidade:
02. Apatia. A acomodação e inatividade frente aos percalços da existência.
03. Brabeza. A raiva e irritabilidade diante dos acontecimentos.
04. Estresse. A perspectivação diferente frente ao objeto de estresse, à existência e ao
modo de lidar com o estresse.
05. Intolerância. A ofensividade e o ciúme na manifestação cotidiana.
06. Irreflexão. A falta de ponderação, resultado de atitudes convergentes ao trinômio
compulsividade-impulsividade-arrependimento.
C. Aferição da influência cronológica contextual:
07. Futuro. A expectativa quanto às perspectivas e projetos para o futuro, sem poder de
controle.
08. Passado. A imperturbabilidade em revisitar, analisar e compreender o passado.
09. Presente. A capacidade de viver o aqui-agora-já. O bem-estar físico, emocional, financeiro, cultural, cognitivo, social, parapsíquico, evolutivo, cosmoético.
D. Aferição da influência mesológica no comportamento ansiolítico:
10. Ambiente. Os valores ambientais influenciadores da conduta da consciência.
11. Duplismo. As peculiaridades no convívio com a dupla evolutiva (DE).
12. Família. As habilidades reconciliatórias no meio familiar.
13. Individualidade. O comportamento quando na própria companhia.
14. Sociedade. A inteligência evolutiva (IE) aplicada na interação social.
E. Aferição da interatividade:
15. Afetividade. As relações de amizade, de benquerência e de acolhimento.
16. Autointeração. A identificação do temperamento intraconsciencial.
17. Convivialidade. A fito e zooconvivialidade sadia com os princípios conscienciais.
18. Parapsiquismo. A abrangência da interação parapsíquica multidimensional.
19. Profissão. A aplicação e observação dos atributos conscienciais no ambiente profissional.
F. Aferição da prática bioenergética:
20. MBEs. A aplicação cotidiana, diuturna da mobilização básica de energias.
21. Sinalética. A identificação e decodificação da sinalética energética e parapsíquica
pessoal.
G. Aferição da priorização:
22. Gescon. O autocomprometimento gesconológico; o autorrevezamento mentalsomático.
23. Pontualidade. A antecipação ou o cumprimento pontual das tarefas agendadas.
24. Regularidade. A pauta cotidiana.
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25. Responsabilidade. O comprometimento em realizar as tarefas assumidas.
26. Seletividade. A escolha das atividades desempenhadas.
H. Aferição da utilização de medicamentos:
27. Fármacos. O uso de remédios ansiolíticos geradores de dependência química.
I. Aferição da volição:
28. Autoliderança. O autogoverno na aplicação das atitudes ansiolíticas.
29. Constância. O emprego da autodisciplina e constância nos esforços evolutivos.
30. Disposição. A disposição real para investir no propósito ansiolítico.
31. Resultado. A motivação em alcançar a meta homeostática definida.
J. Aferição somática:
32. Agitação. O reconhecimento e a reciclagem dos gestos reveladores da impaciência
(a mão na cintura; o deslocamento do pé para frente quando ainda na posição parada; o pé balançante em sinal de inquietude; o sentar na beira da cadeira).
33. Distanciamento. A atitude de falar rápido e escutar pouco a si próprio e ao outro.
34. Emergência. O comportamento impulsivo de andar rápido.
35. Pressa. O ato de fazer as refeições em pé.
Patamar. Concernente à Analiticologia, a autanálise ansiolítica apresenta diferentes desafios, do mais simples ao mais complexo, do mais grosseiro ao mais sutil. Nessa escala, a mensuração do domínio gradativo do processo ansiolítico e da técnica da imobilidade física vígil pode
muito bem ser avaliada, por exemplo, ao realizar, sem anestésicos e com tranquilidade, o exame
de ressonância magnética, sem sensações claustrofóbicas ou estenofóbicas.
Autoconhecimento. Sob a ótica da Autopesquisologia, é recomendável à conscin interessada, homem ou mulher, promover o autoconhecimento, a autopesquisa com autocrítica, autavaliação e autanálise sinceras a fim de evitar o uso indiscriminado de medicamentos ansiolíticos,
em detrimento da reciclagem intraconsciencial.
Medicamento. Entre o período de 2009 a 2013, o uso de psicotrópicos cresceu 42%,
passando de 12 para 17 milhões de caixas vendidas.
Pesquisologia. Sob o enfoque da Definologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
5 temas relacionados ao universo semasiológico do ansioliticograma, a fim de expandir e aprofundar as abordagens pesquisísticas da conscin lúcida:
1. Estudo da cientificidade: o estudo da Ciência, da especialidade aplicada às pesquisas
teáticas, técnicas ou à autaplicação intencional de experimentos homeostáticos ansiolíticos.
2. Estudo da filia: o estudo do apreço, do interesse, da automotivação nos estudos
e práticas ansiolíticas a qualquer lugar ou condição de manifestação consciencial.
3. Estudo da fobia: o estudo do receio, do medo ou da aversão aos estudos e práticas
ansiolíticas.
4. Estudo da pensenidade: o estudo da prática costumeira, repetitiva e prioritária de se
exteriorizar pensenes ansiolíticos e cosmoéticos, de modo consciente.
5. Estudo etiológico: o estudo da ação, do estado, da qualidade e da atitude relacionada ao
ansiolítico.
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 ansioliticograma, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ansioliticometria: Equilibriologia; Neutro.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
Automanobra dilatória: Antiproexologia; Nosográfico.
Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
Medicamento: Paraterapeuticologia; Neutro.
Megaimprevisibilidade: Autevoluciologia; Neutro.
Megarreverificaciologia: Autexperimentologia; Neutro.
Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
Padrão homeostático de referência: Paraassepsiologia; Homeostático.
Propósito ansiolítico: Mentalsomatologia; Homeostático.
Síndrome da pressa: Parapatologia; Nosográfico.
Síntese conscienciométrica: Conscienciometrologia; Neutro.
Sobreposição mentalsomática: Holomaturologia; Homeostático.
Pax aeterna: Pacifismologia; Homeostático.

A AUTAVALIAÇÃO CRÍTICA E SADIA DA MANIFESTAÇÃO
IMPERTURBÁVEL CONTRIBUI DE MODO SINGULAR PARA
CONQUISTAR, GRADATIVAMENTE, A AUTOTAQUIRRITMIA,
OTIMIZANDO A ESTRATÉGIA EVOLUTIVA CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a qualidade da manifestação consciencial imperturbável no microuniverso pessoal e nos ambientes circundantes? A quais conclusões chegou?
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 186 a 189, 325, 326,
368 a 370, 372 a 374 e 445 a 447.
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 252 e 838.
Webgrafia Específica:
1. Oliveira, Claudia Collucci Monique; Venda de Calmantes sobe 42% no Brasil nos Últimos 5 Anos. Folha
de São Paul;. Equilíbrio e Saúde; 27.02.14; disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/02
/1418499-venda-de-calmantes-sobe-42-no-brasil-nos-ultimos-cinco-anos.shtml>; acesso em: 03.10.14.

N. M.
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ANSIOLITICOMETRIA
(EQUILIBRIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ansioliticometria é a técnica aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas das medidas da extensão, profundidade e consequência do
nível de tranquilidade das consciências.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo ansioso provém do idioma Latim, anxiosus, “inquieto; aflito;
angustiado”. Apareceu no século XVI. O termo ansiolítico é adaptado do idioma Inglês anxiolytic, “ansiolítico”. Surgiu em 1960. O elemento de composição metria deriva do idioma Latim,
metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego métron, “unidade de medida; o que mede;
instrumento para medir”.
Sinonimologia: 1. Técnica da medição ansiolítica. 2. Estudo da complexidade ansioliticométrica. 3. Pesquisa da medição da extensão da tranquilidade. 4. Estudo da medição do eustresse.
Neologia. Os 3 vocábulos Ansioliticometria, Autansioliticometria e Heteransioliticometria são neologismos técnicos da Equilibriologia.
Antonimologia: 1. Estudo da ansiedade. 2. Mensuração do açodamento. 3. Aferição
do desassossego patológico. 4. Medida da dependência farmacológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à experimentação teática ansiolítica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Sejamos serenamente alegres.
Proverbiologia. Eis provérbio italiano relacionado ao assunto: – Piano, piano, se va
a lontano (Devagar se vai ao longe).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da avaliação ansiolítica; o abertismo autopensênico; a identificação do pensene usual; os criticopensenses; a criticopensenidade; o acolhimento ao
heteropensene sem autocorruptibilidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a harmonização dos pensenes; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os taquipensenses; a taquipensenidade; a autauscultação do holopensene da consciência sob análise; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a autobservação métrica; o escrutínio da manifestação ansiolítica detalhada;
o estudo da análise holobiográfica; as distorções pela falta da aplicação da ansioliticometria;
o exagero na avaliação antiansiolítica; a calibração da automanifestação; o melhoramento contínuo; o fato de as pessoas pensarem de modo singular; o fato de as pessoas terem informações diferentes sobre aspectos diversos; a susbtituição do julgamento pela compreensão do modo funcionante de cada consciência; o respeito às diferenças; a valorização da singularidade consciencial
aplicada qual mola propulsora da evolutividade pessoal; a autossinceridade; a heterossinceridade;
a contribuição sem cobranças; a contribuição sem expectativa de retorno; a priorização das ideias
acima das pessoas, quando na liderança grupal, destacando trafores na realização de atividades específicas e necessárias ao bom andamento do trabalho; o posicionamento pessoal independente do
posicionamento alheio; a motivação em evoluir; o esforço endógeno; o ato de priorizar, com lucidez, a profilaxia à terapêutica; a medição da crescente manifestação ansiolítica; a autavaliação
evolutiva; o Conscienciograma; a análise das consequências da manifestação imperturbável; o ato
de contribuir com o melhor de si; a noção realista quanto ao provável saldo da Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP).
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os resultados da imperturbabilidade perante surpreendências no desenvolvimento parapsíquico; a identificação e autossuperação de condutas baratrosféricas alimentadoras energéticas de conscins e consciexes afins; a tranquilidade intrafísica favorecendo melhores desempenhos na dimensão extrafísica; a pesquisa do autotemperamento holobiográfico; a comunidade extrafísica Empathium.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo do agrupamento das atitudes serenas; o sinergismo da
autopensenização ponderada continuada.
Principiologia: o princípio da perseverança; o princípio fundamental da acuidade nas
priorizações; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da singularidade holobiográfica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao autorrespeito.
Teoriologia: a teoria e prática da paciência; a teoria e prática do esforço pessoal aplicado à homeostasia; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da Proexologia; a teoria da
Recexologia; a teoria da recexofilia.
Tecnologia: a técnica da ansioliticometria; as técnicas autoprescritivas; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas de movimentação bioenergética; as técnicas da Psicologia Cognitiva auxiliando
no fortalecimento do estado ansiolítico; a técnica da revisão de artigos, verbetes, livros; a técnica
do intervalo entre atividades.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Intrafisicologia;
o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio
Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito da retilinearidade autopensênica na teática ansiolítica; os efeitos
da tranquilidade cotidiana nas interrelações; os efeitos da comunicabilidade eficaz; os efeitos
cognitivos da solidariedade interassistencial; os efeitos do trinômio imaginação–racionalidade–
–manifestação equilibrada.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas do exame autocrítico na seleção das escolhas cotidianas; o acesso a neossinapses a partir da autoportunidade da acalmia; o estudo de idiomas promovendo neossinapses associativas; o voluntariado pesquisístico proporcionando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo da reciclagem contínua; o avanço qualitativo no ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo de desconstrução de retroideia.
Enumerologia: a acalmia no aprender; a acalmia no avaliar; a acalmia no reciclar;
a acalmia no interassistir; a acalmia no paraperceber; a acalmia no continuísmo; a acalmia nos
resultados.
Binomiologia: o binômio ansiedade-estresse; a reciprocidade do binômio autocompromisso-autorresponsabilidade; a reciprocidade do binômio heterocompromisso-autorresponsabilidade; o binômio ansiedade disfarçada–ansiedade autenganada; o binômio iniciativa (autenfrentamento magno)-acabativa (persistência na reciclagem); o binômio predisposição-mudança; o binômio ataraxia-Liberaciologia.
Interaciologia: a interação acalmia-parapsiquismo-multidimensionalidade.
Crescendologia: o crescendo anticonflitividade-megafraternidade.
Trinomiologia: o trinômio simplificação-complexidade-adaptação; o trinômio aprender–ensinar–delegar tarefas; o trinômio identificação do sintoma–reciclofilia–superação eficaz;
o trinômio desafio-racionalidade-evolução; o trinômio autoconhecimento–autodomínio–mudan-
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ças pessoais; o trinômio evolutivo iniciar-direcionar-manter comportamentos reciclantes; o trinômio Autotaquipensenologia-Analiticologia-Autorredaciologia.
Polinomiologia: o polinômio saúde-prioridade-proéxis-grafopensenidade; o polinômio
esforço inicial–determinação–manutenção–autorrecin.
Antagonismologia: o antagonismo desatenção / atenção; o antagonismo amaurose / lucidez; o antagonismo simplismo / simplificação; o antagonismo imaginação / racionalidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a acalmia gerar produtividade.
Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a priorofilia; a determinofilia; a pesquisofilia; a autocriticofilia; a voliciofilia;
a intencionofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o descarte da fobia à autexposição; a erradicação da panofobia; a eliminação
definitiva da fobia atravancadora quanto à realização da autoproéxis.
Sindromologia: o ponto final à síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a profilaxia da mania dos resultados rápidos no uso indiscriminado de medicamentos ansiolíticos; a remoção da cleptomania; a superação da algomania; o abandono da lalomania; a extinção da hoplomania; o desaparecimento da pseudomania; a cura da farmacomania.
Mitologia: a abolição do mito da infalibilidade.
Holotecologia: a mensuroteca; a conscienciometroteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a criticoteca; a sinaleticoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Equilibriologia; a Harmoniologia; a Holomaturologia; a Intraconscienciologia; a Autoconsciencioterapia; a Multidimensiologia; a Tenepessologia; a Vivenciologia; a Paracerebrologia; a Parapatologia; a Energossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin ansiosa; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o ansioso; o precipitado; o desassossegado; 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 autoconsciencioterapeuta; 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 autor; 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 paratertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a ansiosa; a precipitada; a desassossegada; 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 autoconsciencioterapeuta; 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 autora; 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 paratertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens activus; o Homo
sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens conscientiometra.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autansioliticometria = a técnica aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas das medidas da extensão, profundidade e consequência
do nível ansiolítico pessoal; heteransioliticometria = a técnica aplicada aos estudos, conhecimentos
específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas das medidas da extensão, profundidade e consequência do nível ansiolítico de outrem.
Culturologia: a cultura da avaliação sistemática das realidades; a cultura da Autorganizaciologia; a cultura da priorização; a cultura da disponibilidade; a cultura da seletividade;
a cultura do incentivo à autonomia consciencial; a cultura do desassédio interconsciencial.
Taxologia. Sob a ótica da Equilibriologia, eis, por exemplo na ordem alfabética, 22 categorias ansioliticométricas, para a conscin interessada, homem ou mulher, avaliar a gradação das
manifestações diuturnas a caminho da imperturbabilidade:
01. Antecipação: a qualidade da acalmia na priorização da ação previdente ou antecipada, momento no qual a consciência passa a exercitar a visão de conjunto iniciando o planejamento
a curto, médio e longo prazo da proéxis pessoal contribuindo e integrando a grupal.
02. Aperfeiçoamento: a qualidade da acalmia no reconhecimento e remoção de travões,
perfectibilidade de trafores e estabelecimento de trafais.
03. Argumentação: a qualidade da acalmia na expressão das ideias pessoais, seja pela
comunicação verbal ou escrita.
04. Autocorreção: a qualidade da acalmia na análise dos erros e acertos pessoais (princípio cosmoético da autocorreção imediata após a constatação do erro).
05. Coerência: a qualidade da acalmia manifesta na autocoerência da verbação pessoal.
06. Compreensão: a qualidade da acalmia na compreensão das auto e heteromanifestações consciencias, adequada ao alcance do conhecimento evolutivo de cada qual.
07. Comprometimento: a qualidade da acalmia na prontidão do atendimento às solicitações e compromissos assumidos.
08. Conduta: a qualidade da acalmia ante a conduta e o posicionamento cosmoéticos,
sem se deixar levar por influências e pressões externas.
09. Decisão: a qualidade da acalmia no exercício da decidofilia.
10. Democracia: a qualidade da acalmia no ato de ouvir e respeitar a opinião individual
e grupal.
11. Desapego: a qualidade da acalmia expressa no desapego cosmoético frente às diferentes situações da vida cotidiana.
12. Distinção: a qualidade da acalmia expressa na característica pessoal ímpar, inusitada, singular.
13. Gescon: a qualidade da acalmia na produção escrita de artigos, verbetes, livros levando as atividades evolutivas de eito.
14. Heterocrítica: a qualidade da acalmia no reconhecimento da condição de conscin-cobaia na vida cotidiana.
15. História: a qualidade da acalmia no estudo, análise e autocrítica da História Pessoal.
16. Liderança: a qualidade da acalmia no desempenho intransferível da autoliderança
e na delegação de tarefas.
17. Parapsiquismo: a qualidade da acalmia nas parapercepções a fim de aperfeiçoar
a comunicabilidade parapsíquica interassistencial.
18. Pré-Intermissão: a qualidade da acalmia no desenvolvimento do convívio cotidiano
visando a recomposição e libertação grupocármica, aqui-agora-já, qual exercício para o próximo
período intermissivo.
19. Rotina: a qualidade da acalmia no desempenho das rotinas pessoais nas diferentes áreas
de abrangência da vida diuturna, seja no âmbito doméstico, afetivo, profissional, multidimensional.
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20. Soerguimento: a qualidade da acalmia nos momentos de soerguimento evolutivo,
sem dramatizações.
21. Taquirritmia: a qualidade da acalmia na análise do desempenho e desenvolvimento
da Autotaquirritmologia.
22. Teática: a qualidade da acalmia a partir da análise e balanço da teática perante as proposições de experimentos e reciclagens.
Planificação. A mensuração ansioliticométrica pode ser realizada a partir do registro,
análise e mensuração entre a manifestação atual de tranquilidade e o traço faltante, o gap identificado na homeostasia pessoal, tendo por parâmetro a Escala Evolutiva das Consciências, experienciada sobre qualquer condição, em todos os contextos evolutivos aplicando o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação.
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 ansioliticometria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
02. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
03. Autorreflexão de 5 horas: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
04. Consciência harmonizada: Harmoniologia; Homeostático.
05. Conscin organizadora: Holomaturologia; Homeostático.
06. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
07. Egocentrismo ansioso: Egologia; Nosográfico.
08. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
10. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
11. Expressão conscienciométrica evolutiva: Conscienciometrologia; Neutro.
12. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
13. Padrão sempiterno: Holomaturologia; Homeostático.
14. Produmetria anticonflitiva: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
15. Propósito ansiolítico: Mentalsomatologia; Homeostático.

A ANSIOLITICOMETRIA OFERECE POSSIBILIDADE QUANTIFICADORA E QUALIFICADORA DAS AUTOMANIFESTAÇÕES
DIUTURNAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EUTIMIA TEÁTICA E A VIVÊNCIA DA IMPERTURBABILIDADE PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a possibilidade de aplicar a ansioliticometria nas autopesquisas recicladoras? A quais conclusões chegou?
Bibliografia Específica:
1. Sant’Anna, Marília; Pre-intermissiometria: uma Proposta para Aferição da Pré-Intermissibilidade; Artigo; Conscientia; revista; trimestral; vol. 18; n. 2; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Edição Especial Colégios Invisíveis da Conscienciologia 25 a 27 de Julho de 2014;
Abril-Junho, 2014; páginas 131 a 142.
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 79, 445 e 446, 1262
a 1264.
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3. 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; página
982.
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 100.

N. M.
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ANSIOSISMO PARAPERCEPTIVO
(ANSIOSISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ansiosismo paraperceptivo é o estado de impaciência, aflição e apreensão da conscin, homem ou mulher, ao vivenciar ou comunicar os fenômenos parapsíquicos de
modo irrefletido e impulsivo denotando superficialidade na análise do conteúdo percebido.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra ansiedade deriva do idioma Latim, anxietas, “ânsia; cuidado; trabalho; desassossego; inquietação; ansiedade”. Surgiu no Século XVIII. O sufixo ismo provém
do idioma Grego, ismos, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo perceptivo procede do idioma
Latim, percipere, “perceber; observar; conhecer por meio dos sentidos; tomar; apoderar-se de; receber; adquirir; notar; reparar; colher”, provavelmente através do idioma Francês, perceptif,
“perceptivo”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Ansiedade paraperceptiva. 2. Impulsividade paraperceptiva. 3. Aflição parapsíquica. 4. Desassossego parapsíquico. 5. Precipitação paraperceptiva.
Neologia. As 3 expressões compostas ansiosismo paraperceptivo, ansiosismo paraperceptivo implícito e ansiosismo paraperceptivo explícito são neologismos técnicos da Ansiosismologia.
Antonimologia: 1. Antiansiedade parapsíquica. 2. Equilíbrio paraperceptivo. 3. Reflexão paraperceptiva. 4. Autocentramento paraperceptivo.
Estrangeirismologia: o ego ansioso manifesto no modus operandi; a dificuldade de saber o timing da ação.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do antidiscernimento quanto à emocionalidade.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Parapsiquismo
requer discernimento.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Ansiedade. A pessoa prudente sabe calar, até ser tempo de falar”. “A terapêutica
inicial para quem vive com ansiedade é pensenizar mais e falar menos”.
2. “Ansiosismo. O ansiosismo corta a interação com os amparadores extrafísicos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do ansiosismo; o holopensene da paraperceptibilidade patológica; os patopensenes; a patopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; o holopensene da hiperatividade; o ortopensene; a ortopensenidade.
Fatologia: o ansiosismo paraperceptivo; o hábito da afobação e impaciência diária; o ansiosismo podendo causar distorção parapsíquica; os problemas gerados pela impulsividade; a ausência de critérios e de cientificidade na comunicação das parapercepções; a despreocupação com
o assistido na escolha do melhor momento e maneira de comunicar a parainformação obtida; as
ambiguidades favorecendo as más interpretações; a falta de discrição frente aos parafenômenos;
a análise interpretativa superficial a partir da precipitação; a imprudência gerada pela irreflexão;
a evitação e reatividade às heterocríticas impedindo o aprofundamento na autopesquisa; a autocobrança mortificadora em querer acertar sucessivamente; o ato de deixar para trás a informação
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essencial; a falta de sustentação dos autesforços até a acabativa razoável; a autopromoção e vaidade consciencial; a gurulatria; o fato de o ansiosismo gerar rastro negativo podendo resultar em
acidente de percurso; a dificuldade em esquecer de si para assistir o outro; a apreensão quanto ao
autodesempenho; a preocupação exagerada com a reação de outrem quanto à autexposição ou posicionamentos pessoais; a imaginação exarcebada; a pesquisa sobre parapsiquismo contribuindo
para a autoconfiança paraperceptiva; os debates com amigos parapsíquicos sobre o conteúdo do
parafenômeno; a paciência na autossuperação da expectativa de resultados imediatos nas práticas
parapsíquicas; a importância dos registros paraperceptivos; o exercício da associação de ideias;
o esforço da autexpressão sem ansiedade; o desembaraço comunicativo; o ato de aprender com os
erros fazendo diferente na próxima oportunidade; a compreensão do momento certo de falar e de
calar; o autoconhecimento favorecendo a tranquilidade íntima; a necessidade da ampliação da hiperacuidade.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desequilíbrio energético gerado pelo ansiosismo; a inexistência do espaço mental para as inspirações extrafísicas; os deslumbramentos com as ilusões intra e extrafísicas; a jejunice autoparapsíquica;
o ruído na conexão com amparo extrafísico de função; os banhos de energia patrocinados pelos
guias amauróticos; a autassedialidade; a heterassedialidade; a ansiedade intrafísica reproduzida na
dimensão extrafísica; as paravivências malinterpretadas; a sutileza dos parafenômenos; o controle
da euforin nos extrapolacionismos parapsíquicos; a desatenção à multidimensionalidade; a ponderação na interpretação de vivências extrafísicas; a análise criteriosa das experiências projetivas
e parapsíquicas com auxílio dos amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo emoção-ansiedade; o sinergismo ansiedade-interprisão;
o sinergismo ignorância-deselegância; o sinergismo desinformação-crendice; a superação do sinergismo emoção–distorção cognitiva.
Principiologia: o princípio “na dúvida, abstenha-se”; o princípio popular de a pressa
ser inimiga da perfeição; o princípio de toda consciência ter sensibilidade multidimensional;
o princípio popular “as aparências enganam”; o princípio da retilinearidade pensênica; o princípio cosmoético da autoimposição de desempenhos hígidos; o princípio profilático de pensenizar antes de falar.
Codigologia: a necessidade de aprimoramento do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a desconsideração com as técnicas evolutivas; a técnica do autodesconfiômetro parapsíquico; a técnica do registro de dados; a técnica do autoquestionamento profilático.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) enquanto
favorecedor da superação do ansiosismo paraperceptivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Autoparapercepciologia; o laboratório conscienciológico da
Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia.
Efeitologia: os efeitos da ausência de autocientificidade na interpretação dos parafenômenos; o efeito nosográfico da ansiedade na confirmação das convicções errôneas; o efeito constrangedor multidimensional do palpite parapsíquico infeliz; os efeitos terapêuticos das autocríticas profundas.
Neossinapsologia: a falta de aquisição de neossinapses causada pelo ansiosismo; as
neossinapses geradas pela pesquisa dos acertos e erros nas experiências parapsíquicas; as
neossinapses necessárias à autorreeducação e aquisição de novos hábitos; as neossinapses ge-
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radas pelas crises de crescimento; as neossinapses adquiridas nas práticas constantes nas Dinâmicas Parapsíquicas das Instituições Conscienciocêntricas.
Ciclologia: o ciclo ansiedade-impulsividade-precipitação; o ciclo ansiedade-fobia-pânico; o ciclo nosológico vivência do parafenômeno–interpretação emocional do conteúdo.
Enumerologia: a impaciência; a inquietação; a apreensão; a aflição; a preocupação;
a angústia; o medo. A paciência; a acalmia; a tranquilidade; o bem-estar; a pacificação; a imperturbabilidade; a serenidade.
Binomiologia: o binômio ansiedade-impaciência; o binômio patológico maior ansiedade–menor qualidade; o binômio ansiedade-medo; o binômio pressa-erro; o binômio prudência-comedimento.
Interaciologia: a interação pressa-arrependimento; a interação racionalidade-autorreflexão; a interação parafenômeno-interpretação; a interação observação do fenômeno–detalhismo do conteúdo da mensagem.
Trinomiologia: o trinômio reflexão-elaboração-realização requerendo disponibilidade
de tempo e ausência de pressa; o trinômio insônia–preocupação–tensão muscular típicos da ansiedade; o trinômio pressa-impaciência-antiassistência; o trinômio patológico autexposição desnecessária–autexposição excessiva–autexposição anticosmoética; o trinômio ortopensênico parar-refletir-atuar; o trinômio autovivência-racionalidade-exposição; o trinômio avaliar-informar-esclarecer.
Polinomiologia: o polinômio patológico autanálise tendenciosa–autengano–autocegueira–autassédio; o polinômio movimento-pausa-reflexão-neomovimento; o polinômio egocentrismo-ansiedade-autopercepção-autocompreensão.
Antagonismologia: o antagonismo calculismo / impulsividade; o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antagonismo perseverança / ansiedade; o antagonismo ansiedade
egocêntrica / serenidade altruísta; o antagonismo conversa atropelada / conversa interativa;
o antagonismo escolhas precipitadas / escolhas refletidas; o antagonismo síndrome da pressa
/ dia matemático.
Politicologia: a assediocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a comunicofilia; a parapsicofilia; a pesquisofilia; a energofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a autocriticofilia.
Fobiologia: a neofobia; a autocriticofobia; a parapsicofobia; a energofobia; a sociofobia;
a reciclofobia; a comunicofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da pressa.
Maniologia: a mania de perfeição (perfeccionismo); a mania de interpretar as parapercepções de modo negativo; a mania de hipervalorizar negativamente determinadas situações
e não conseguir ver o lado bom; a mania de atropelar as coisas; a mania do aconselhamento.
Mitologia: a eliminação inteligente do mito do salvacionismo; o mito das verdades reveladas.
Holotecologia: a egoteca; a patopensenoteca; a parafenomenoteca; a energossomatoteca; a conflitoteca; a psicossomatoteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Ansiosismologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Nosologia; a Achologia; a Palpitologia; a Desviologia; a Autassediologia; a Autopesquisologia; a Interprisiologia; a Paraprofilaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a personalidade ansiosa frente aos parafenômenos.
Masculinologia: o sensitivo primário; o ansioso; o apressado; o afobado; o culpado;
o defensivo; o desfocado; o desorganizado; o antecipado; o arrogante; o acelerado; o inibido;
o desassossegado; o agoniado; o aflito; o encaramujado; o autenclausurado; o interiorota; o aprio-
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rota; o autassediado; o autoperturbado; o entusiasmado; o imediatista; o impaciente; o impulsivo;
o insatisfeito; o irritado; o precipitado; o preocupado; o reativo; o salvacionista; o sofredor; o superficial.
Femininologia: a sensitiva primária; a ansiosa; a apressada; a afobada; a culpada;
a defensiva; a desfocada; a desorganizada; a antecipada; a arrogante; a acelerada; a inibida;
a desassossegada; a agoniada; a aflita; a encaramujada; a autenclausurada; a interiorota; a apriorota; a autassediada; a autoperturbada a entusiasmada; a imediatista; a impaciente; a impulsiva;
a insatisfeita; a irritada; a precipitada; a preocupada; a reativa; a salvacionista; a sofredora; a superficial.
Hominologia: o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
conflictuosus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens desaequilibratus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ansiosismo paraperceptivo implícito = a condição de não serem expressas verbalmente as vivências parapsíquicas, podendo ocorrer omissão deficitária; ansiosismo paraperceptivo explícito = a condição de comunicar de modo impulsivo e irrefletido as vivências parapsíquicas, podendo ocorrer estupro evolutivo.
Culturologia: a cultura do aprender para poder evitar; a cultura de “tudo para ontem”;
a cultura do corre-corre; a cultura patológica da irreflexão; a cultura da paciência; a cultura do
devagar e sempre; a cultura da autorreflexão.
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 ansiosismo paraperceptivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
04. Ansiedade social: Parapatologia; Nosográfico.
05. Banalização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
06. Discrição parapsíquica: Parapsiquismologia; Homeostático.
07. Egocentrismo ansioso: Egologia; Nosográfico.
08. Engano parapsíquico: Autenganologia; Nosográfico.
09. Interpretatice: Parapercepciologia; Nosográfico.
10. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
11. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
12. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
13. Síndrome da pressa: Parapatologia; Nosográfico.
14. Síndrome do oráculo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Tradução parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
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O ANSIOSISMO PARAPSÍQUICO ATUA DESQUALIFICANDO
A LEITURA, A COMPREENSÃO E A MANIFESTAÇÃO
DAS PARAPERCEPÇÕES CONSCIENCIAIS, PODENDO
COMPROMETER A ASSISTÊNCIA A SER REALIZADA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se percebeu ansioso ao relatar os parafenômenos vivenciados? Quais atitudes profiláticas utiliza para melhorar tal condição?
Bibliografia Específica:
1. Silva, Ana Beatriz Barbosa; Mentes Ansiosas: Medo e Ansiedade além dos Limites; revisora Rita Godoy;
et al.; 220 p.; 10 caps.; 105 refs; 17 x 12 cm; br.; Fontanar & Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 21 a 33.
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 123 e 124.
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 91.

J. C. N.
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ANTAGONISMO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antagonismo é a manifestação da dualidade da oposição de ideias ou de
sistemas, expondo alguma incompatibilidade evidente.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do
idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Contraposição. 02. Contraponto. 03. Antípoda; antipodia. 04. Antíctone. 05. Consciência dos contrários. 06. Contraação; contrário. 07. Incompatibilidade; oposição; oposto; opugnação. 08. Dicotomia; insolidariedade. 09. Repulsão. 10. Rivalidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo antagonismo:
antagônica; antagônico; Antagonismologia; antagonista; antagonística; antagonístico; antagonizar.
Neologia. As duas expressões compostas antagonismo sadio e antagonismo patológico
são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Acordo. 02. Aliança. 03. Associação. 04. Coadjuvação. 05. Conciliação. 06. Concordância. 07. Compatibilidade. 08. Partidarismo. 09. Amizade. 10. Solidariedade.
Estrangeirismologia: a posição antagônica dos gêneros yin / yang; os ill-matched partners; os uneven limits of comprehension; os contrary winds; os contrary courses of action; a nonuniformity do Cosmos; a Heterology do soma; o act of diverging; a diversidad de lo possible.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Antagonismo: binômios contraditórios.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos contrapensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: o antagonismo; a variável da Conscienciologia; as dessemelhanças; os duos;
os elos; os prefixos em geral; o confor; a dialética dos opostos; os oximoros; o autodesconfiômetro.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias.
Principiologia: o princípio da contradição; o princípio dual da polaridade; o princípio
da omissuper; o princípio da descrença; o princípio da racionalidade; o princípio da precaução;
o princípio da incerteza.
Teoriologia: a falseabilidade da teoria; a teoria do caos.
Tecnologia: a técnica da Confrontologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
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Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo vital sono-vigília.
Enumerologia: a Debatologia; a contrapensenização; a oposição ideológica; a dissociação dos constructos; a refutação direta; a mutação das neoideias; a Policarmologia.
Binomiologia: o binômio fato-boatos; o binômio fato-versões; o binômio patológico zona de conforto–comodismo piegas; o binômio admiração-discordância; o binômio ideia-intenção; o binômio antagonismo lexical–semântica antagonística; o binômio diferença na semelhança–semelhança na diferença; o binômio dedução-indução; o binômio tentativa-acerto; o binômio
parte-todo; o binômio verdade-limite.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo discrepância-disparidade;
o crescendo dúvida-esclarecimento; o crescendo simplificação-complexificação.
Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Antagonismologia: a Antagonismologia na condição de Seção da Enciclopédia da
Conscienciologia; o antagonismo grupo do eu sozinho / grupo da diversidade sinérgica.
Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua.
Politicologia: a democracia direta; a argumentocracia; a debatocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis não cumpridas.
Filiologia: a raciocinofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a intelectofobia; a cienciofobia.
Maniologia: a mania de ser do contra.
Holotecologia: a comunicoteca; a absurdoteca; a controversioteca; a paradoxoteca; a argumentoteca; a criticoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia; a Discordanciologia; a Refutaciologia; a Argumentologia; a Comunicologia; a Conformática.
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 antagonista; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo
sapiens antiproexologus; o Homo sapiens antiprofessionalis; o Homo sapiens antissubumanus;
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o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens anticatalyticus; o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens antirretilineatus; o Homo sapiens antimonotonus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antagonismo patológico = a Antifilosofia; antagonismo sadio = a Antimitologia.
Culturologia: a Contraculturologia Cosmoética.
Fixação. A fixação ideativa melhor dos antagonismos – visando ao leitor ou leitora –
pode ser feita através do emprego de prefixos e sufixos em itálico.
Prefixos. Eis 10 exemplos, na ordem alfabética, de prefixos ou termos utilizáveis para
a fixação dos antagonismos:
01. Anti, pro.
02. Auto, hetero.
03. Auto, inter.
04. Des, dis.
05. Eso, exo.
06. In, im (ímpar).
07. Intra, hetero.
08. Mi, tri.
09. Multi, intra.
10. Não-.
Síntese. O antagonismo pode ser tão só exceção, ou necessidade de autoafirmação gerando a pessoa do contra.
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 antagonismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Antagonismo extremo: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
06. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
07. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
08. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
09. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
10. Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.

O NEÓFOBO É A PESSOA ANTAGÔNICA SEMPRE
SE COLOCANDO DE COSTAS PARA A FRENTE, QUANTO
AO ESPAÇO, SOMENTE CONTEMPLANDO O PASSADO
E NÃO O PRESENTE-FUTURO, QUANTO À CRONÊMICA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, é predominantemente neofílico ou neofóbico?
Com quais fatos você comprova tal posicionamento?
Bibliografia Específica:
1. A Crítica; Redação; Ação Antioverbooking Não apresenta Resultado; Reportagem; Jornal; Diário; Ano
LI; N. 17.870; Seção: Economia; 1 foto; Manaus, AM; 28-29.01.01; página A – 17.
2. Gazeta do Povo; Redação; Antídoto do Bem (Televisão & Paradoxo); Jornal; Diário; Caderno: G; Seção:
Hoje na TV; Curitiba, PR; 23.12.99; página 2.
3. Jenkins, Tony; Polícia Antigordos; Reportagem; Expresso; Tabloide; N. 1.455; Seção: Obesidade; 2 fotos;
Lisboa; Portugal; 16.09.2000; páginas 12 e 13.
4. Moraes, Márcio Senne de; Antiamericanismo ganha Força no Mundo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário;
Ano 81; N. 26.380; Caderno: Mundo; 1 foto; São Paulo, SP; 24.06.01; página A 18.
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AN T E CIP AÇ ÃO /
(INVEXOLOGIA)

PRECIPITAÇÃO

I. Conformática
Definologia. O antagonismo antecipação / precipitação é a atitude da conscin, homem
ou mulher, aplicante da técnica da invéxis buscando antever, compreender, ponderar, avaliar,
com autocrítica e cosmoética, a antecipação da maturidade, em detrimento da precipitação nos desempenhos maxiproexológicos, através do autodiscernimento evolutivo, a fim de evitar desvios
e alcançar o completismo existencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo antecipação procede do idioma Latim, antipacio, “conhecimento antecipado”, radical de
anticipatum, e supino de anticiare, “fazer algo antes da hora ou data aprazada”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo precipitação provém do mesmo idioma Latim, praecipitatio, “queda; caída; descida rápida”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Antagonismo precocidade / prematuridade. 2. Antipodismo precoce
/ imediatismo juvenil. 3. Dicotomia antevisão proexológica / impulsividade. 4. Antipodia ambição inversiva / sofreguidão nociva. 5. Contraposição adiantamento sadio / ansiosismo patológico.
Neologia. As 3 expressões compostas antagonismo antecipação / precipitação, antagonismo antecipação / precipitação grafopensênico e antagonismo antecipação / precipitação
tenepessológico são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Convergência antecipação evolutiva–inversão existencial. 2. Associação antecipação assistencial–prudência imberbe. 3. Concordância antecipação da maturidade–
–calculismo cosmoético. 4. Interação antecipação lúcida–autodiscernimento. 5. Sintonia antecipação mentalsomática–holomaturidade precoce. 6. Conciliação antecipação proexológica–compléxis.
Estrangeirismologia: a neglect of punctuality; o timing; o feedback profilático; a selfperformance equilibrada; o front da proéxis; a intelligentsia precoce; o modus operandi antecipatório; o know-how evolutivo; o Invexarium; o Campus de Invexologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturidade interassistencial precoce.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Precipitação: antecipação patológica. Precipitação: fracasso antecipatório. Analisemos “n” vezes. Antecipemos o possível. Invéxis: antecipação lúcida.
Coloquiologia: o ato de bater contra a parede; a chapa-quente; o ato de dizer sozinho
vou mais rápido, juntos vamos mais longe.
Citaciologia:  Os que chegam não são os que mais correm, e sim os que sabem aonde
vão. Mais que ligeireza de pernas, é preciso ter cabeça firme (Marian Aguiló i Fuster, 1825–
–1897). Festina Lente (Octávio Augusto, 63 a.e.c.–14 e.c).
Proverbiologia. Eis 6 ditados populares relacionados ao assunto: – Do precipitar nasce
o arrepender. Nem tão dentro do forno, que te queimes, nem tão fora que te geles. Anda devagar,
se quiser chegar longe. Lento, porém seguro. Dar tempo ao tempo. Dito e feito.
Unidade. A unidade de medida da antecipação é a precocidade. A unidade de medida da
precipitação é a prematuridade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; o holopensene pessoal da antecipação da maturidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os evolu-
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ciopensenes; a evoluciopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a rigidez pensênica impedindo a antecipação; a sustentação dos invexopensenes do jovem intermissivista frente ao holopensene dispersivo da geração net.
Fatologia: a coragem consciencial; a ambição evolutiva; a autolucidez antecipada; a ousadia racional do posicionamento invexológico precoce; o exemplarismo atrator; a aceleração da
História de Vida Pessoal; o autovanguardismo invexológico; o potencial aproveitado desde a juventude; a megafocalização precoce constituída a partir da prioridade compulsória; os quatro tempos do Curso Intermissivo (CI); a pontualidade proexológica; o autodiscernimento nas escolhas
evolutivas; o desafio de levar tudo de eito; o maxiplanejamento invexológico prospectivando
a aceleração das reciclagens intraconscienciais (recins); a elucidação do impacto da antecipação
e precipitação nas diferentes etapas do ciclo de vida da autoproéxis; o padrão de convívio familiar na infância e na juventude refletindo no nível de espera de recompensa da conscin; as motivações e a convicção do sucesso nos empreendimentos; a teática das inversões conscienciais; a inversão da Cosmoética; a megapaciência nas gescons; a docência invexológica; a eliminação dos
impulsos do psicossoma substituído pela ponderação do mentalsoma; a autorganização da rotina
diária; o esforço redobrado na consecução das metas; o autoconhecimento através do Conscienciograma; a análise das precocidades no Invexograma; a invexoprofilaxia na condição de vacina no
contrafluxo social da Geração X, Y e Z; a endorfina e adrenalina mal administradas atuando no
corpo; as ações riscomaníacas; os perigos das carências afetivo-sexuais; a Desviologia a partir da
exposição ginossomática vexaminosa nas redes sociais; os pruridos emocionais desencadeando
ações irrefletidas; o impulso de aderir à profissão da moda; o temperamento da cigarra de ignorar
o pé-de-meia; o ônus decisório; o custo de oportunidade da antecipação da maturidade; o ônus do
não; a ansiedade de querer tudo para ontem; o ato de seguir os instintos nas ações; a assunção de
compromissos além do fôlego pessoal; a reatividade às heterocríticas; as inseguranças na condição de algemas para o fazer acontecer antes do tempo; as repercussões das impulsividades no
grupo; os arrependimentos vindos do ato de não morder a língua; as crenças geradoras da autossabotagem; o acúmulo de imprudências afastando a invexibilidade; as condutas agressivas antiinvéxis; a ingenuidade de colocar o carro à frente dos bois; o estupro evolutivo; a inexperiência do
jovem inversor ocasionando precipitações frequentes; os ouvidos surdos aos conselhos dos mais
experientes; a autocobrança em querer acertar sucessivamente; o medo de errar; a oportunidade
de aprender com os erros; o balanço das precipitações; a arrogância e o orgulho no inversor disfarçados na ideia de o grupo não estar à altura; a necessidade da espera do amadurecimento do
grupo; a impossibilidade de pular etapas; a orientação do Serviço de Apoio ao Inversor Existencial; o Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX); o saldo evolutivo das antecipações; a abertura da
conta-corrente policármica; as ressomas enquanto repetições pacientes.
Parafatologia: a priorização do estado vibracional (EV) profilático; a recuperação de
cons e o acesso às ideias inatas do CI pré-ressomático na juventude; a sedução das retrocognições
na juventude; os flashes da precognição; a parantevisão dos fatos; o autoparapsiquismo precoce;
o autepicentrismo adquirido nas antecipações bem sucedidas; a sinalética energética pessoal, qual
bússola na tomada de decisões; o momento certo para intervir no desassédio; as interpretações
parapsíquicas precipitadas pela falta de maturidade emocional; os acidentes de percurso parapsíquicos; a necessidade de autodesassédio e heterodesassédio para o engajamento na técnica da invéxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo irreflexão-desacertos; o sinergismo ponderação-autoacertos; o sinergismo holomaturidade precoce–prioridade evolutiva; o sinergismo esforço
antecipatório–colheita intermissiva; o sinergismo invéxis–maxiproéxis grupal.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória (PPC) precoce; o princípio do
“se algo não serve, não adianta fazer maquilagem”; o príncipio pessoal do aproveitamento má-
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ximo do tempo evolutivo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o príncipio de se preferir
o possível realizado ao invés do ideal tão só imaginado; o princípio evolutivo antidesviológico
“isso não é para mim”; o princípio da autocrítica; o princípio da precaução; a evitação do princípio autocorruptor do “todo mundo faz”; o princípio “na dúvida, abstenha-se”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do inversor; o código duplista de
Cosmoética (CDC) como profilaxia das precipitações; o código grupal de Cosmoética (CGC),
predispondo ao desenvolvimento da holomaturidade desde cedo nos Grinvexes e no voluntariado;
o código das prioridades pessoais.
Teoriologia: a medida do nível de capacidade de espera do jovem na teoria da gratificação postergarda; a teoria do efeito Pigmalião aplicada na antecipação da maturidade do inversor;
a teoria da aceleração da autevolução; a teoria dos tempos dos Cursos Intermissivos (CIs);
a teoria da colheita intermissiva.
Tecnologia: a antecipação da fase executiva na técnica da invéxis; a técnica da dupla
evolutiva; a técnica da recéxis; a técnica da imobilidade física vigil (IFV); a técnica do relaxamento muscular progressivo (RMP); a técnica de contar até 10 antes de falar; a técnica de checagem da intencionalidade; a técnica da madrugada; a técnica da chapa-quente; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do invexograma; a técnica do conscienciograma; a técnica de
mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da retribuição pessoal.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS); a aceleração evolutiva dos voluntários participantes dos Grinvexes; a falta de
aplicação dos talentos inatos a partir do voluntariado precoce; a escolha precipitada do papel pessoal no voluntariado conscienciológico grupal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Autoinvexometria; o laboratório conscienciológico de Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Holomaturologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomaticologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: os efeitos da aceleração evolutiva na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os
efeitos motivadores das antecipações tarísticas; os efeitos, desde a adolescência, do aproveitamento do autopotencial pelas antecipações, ao invés da perda do tempo evolutivo pelas precipitações; os efeitos profiláticos das amizades intermissivas na evitação de desvios proexológicos;
os efeitos nefastos das ações precipitadas para a autoproéxis.
Neossinapsologia: as neossinapses e a recuperação dos cons magnos sustentando a maturidade consciencial maior do inversor; os riscos e oportunidades da poda sináptica na faixa etária da adolescência; o embate entre a impulsividade da cigarra límbica e o calculismo prudente da
formiga pré-frontal na formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo do TGV evolutivo; o ciclo riscos calculados–empredimento bem sucedido–novos desafios; a ruptura antecipatória do ciclo socialmente aceito nascer–crescer–casar–ter filho–morrer; o ciclo ansiedade-precipitação; o ciclo produção impulsiva–resultados medíocres–repetição compulsória evitável; o ciclo imprudência–desvio proexológico–autocídio lento.
Enumerologia: o ato teático / teórico; o ato proativo / reativo; o ato discernido / impulsivo; o ato maduro / infantil; o ato precoce / prematuro; o ato técnico / irrefletido; o ato aprofundado / superficial.
Binomiologia: o binômio antecipação-persistência; o binômio reflexão-ação; o binômio
Cronêmica-Proxêmica; o binômio prospectiva-profilaxia; o binômio impulsividade-arrependimento; o binômio impulsividade-otimismo, próprio do jovem; o binômio acelerar–acelerar-se.
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Interaciologia: a interação (dupla) inversor–amparador de função; a interação assistencial entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação ideal ação no presente–antevisão do
futuro; a interação egocentrismo-ansiedade-precipitação.
Crescendologia: o crescendo invéxis-compléxis-desperticidade; o crescendo autassistência-heterassistência; o crescendo planejamento-preparação-consecução; o crescendo pressa-reflexão-produtividade.
Trinomiologia: o trinômio do triatletismo consciencial invéxis-tenepes-epicentrismo;
o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva; o trinômio parar-refletir-priorizar;
o trinômio prestígio-posição-poder, predispondo à precipitação; o trinômio impulsividade-fala-remorso.
Polinomiologia: o polinômio reflexão-maxiplanejamento-megafoco-consecução-sucesso.
Antagonismologia: o antagonismo antecipação / precipitação; o antagonismo voliciolina / adrenalina; o antagonismo precocidades vantajosas / prematuridades desvantajosas; o antagonismo antecipação na hora certa / precipitação antes da hora; o antagonismo profundidade
pesquisística / abordagem superficial; o antagonismo resultados duradouros / resultados imediatistas; o antagonismo estresse positivo / ansiosismo; o antagonismo autesforço / acomodação
cognitiva; o antagonismo autocompetição sadia / competição patológica; o antagonismo Profilaxiologia / Desviaciologia; o antagonismo antecipar / postergar.
Paradoxologia: o paradoxo dos atrasos resultantes da precipitação; o paradoxo da ambição evolutiva do jovem inversor inexperiente; o paradoxo da maturidade imberbe; o paradoxo
de esperar a hora certa para antecipar.
Politicologia: a invexocracia; a recexocracia; a proexocracia; a discernimentocracia;
a argumentocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço contrapondo-se à lei do menor esforço desde cedo.
Filiologia: a invexofilia; a autocriticofilia; a evitação da riscofilia; a assistenciofilia;
a neofilia; a ambiciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a invexofobia; a errofobia; a decidofobia; a reflexofobia; a autocriticofobia;
a lucidofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do ansiosismo; o combate à síndrome da dispersão consciencial; a profilaxia da síndrome de ectopia afetiva (SEA); a vigilância à síndrome do
infantilismo; a cautela quanto à síndrome da Maria vai com as outras; a prevenção da síndrome
da mediocrização; a superação da síndrome da subestimação consciencial; a eliminação da síndrome da pressa.
Maniologia: a mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo; a mania de atropelar as coisas; a mania de interromper os outros; a mania de competir com os outros; a doxomania; a fracassomania; a internetmania; a riscomania; a toxicomania.
Mitologia: o mito do jovem ter todo o tempo do mundo para evoluir.
Holotecologia: a invexoteca; a recexoteca; a proexoteca; a socioteca; a intrafisicoteca;
a antissomatoteca; a psicossomatoteca; a discernimentoteca; a criticoteca; a correlacionoteca;
a conflitoteca; a holomaturoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Recexologia; a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Somatologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia;
a Prospectivologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a conscin cerebelar; a conscin precípite;
a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin precoce; a personalidade exemplarista.
Masculinologia: o precipitado; o prematuro; o impulsivo; o imediatista; o superficial;
o impaciente; o impetuoso; o apressado; o compulsivo; o acelerado; o tenso; o ansioso; o agitado;
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o desajuizado; o arrependido; o competitivo; o adrenalínico; o temerário; o reativo; o impontual;
o despriorizado; o entusiasmado; o equilibrado; o reflexivo; o sensato; o prudente; o esforçado;
o organizado; o antenado; o adiantado; o antecipado; o antecipador; o previsor; o corajoso; o inversor existencial; o invexólogo; o exemplarista; o agente retrocognitor inato; o desassediado;
o tocador de obra; o homem-trator; o homem de ação.
Femininologia: a precipitada; a prematura; a impulsiva; a imediatista; a superficial;
a impaciente; a impetuosa; a apressada; a compulsiva; a acelerada; a tensa; a ansiosa; a agitada;
a desajuizada; a arrependida; a competitiva; a adrenalínica; a temerária; a reativa; a impontual;
a despriorizada; a entusiasmada; a equilibrada; a reflexiva; a sensata; a prudente; a esforçada;
a organizada; a antenada; a adiantada; a antecipada; a antecipadora; a previsora; a corajosa; a inversora existencial; a invexóloga; a exemplarista; a agente retrocognitora inata; a desassediada;
a tocadora de obra; a mulher-trator; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens praecipitatus; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens anticipatus; o Homo sapiens prudens;
o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: antagonismo antecipação / precipitação grafopensênico = a conquista
do autorado tarístico, por parte do jovem inversor, na fase preparatória da proéxis; antagonismo
antecipação / precipitação tenepessológico = a opção madura pela tenepes, por parte do jovem
inversor, na fase preparatória da proéxis.
Culturologia: a cultura digital; a cultura imediatista; a cultura da fartura; a cultura do
devagar e sempre; a cultura do contrafluxo social na invéxis; a cultura da antecipação; a cultura
da Invexologia.
Ferramenta. A técnica da invéxis é meio para antecipar a assistência e evolução desde
a juventude sendo profilática para os desvios de proéxis.
Homeostaticologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 20
recursos os quais permitem a hiperacuidade nas autoponderações perante o antagonismo antecipação / precipitação:
01. Acepipe: a resposta às 7 megaperguntas quando da aplicação dos autesforços.
02. Amparabilidade de função: o contato com a equipe extrafísica; a tenepes.
03. Autenfrentamento: a análise da alternativa lógica para a recin; a não opção pela
fuga.
04. Calculismo cosmoético: a análise dos riscos envolvidos, vantagens e desvantagens
e avaliação das consequências.
05. Cosmoética: a revisão do código pessoal de Cosmoética.
06. Cosmovisão: a análise da prospectiva dos fatos e parafatos.
07. Custo de oportunidade: a análise das renúncias perante a escolha evolutiva.
08. Discernimento: a priorização refletida; o autoposicionamento ajuizado.
09. Dúvida: a análise da existência de questionamentos e inseguranças em relação ao
assunto.
10. Eutimia: a análise do corpo das emoções; a eliminação da empolgação.
11. Heterocrítica: a solicitação de feedbacks aos veteranos.
12. Inortodoxia: a análise do inconformismo homeostático do inversor.
13. Intencionalidade qualificada: a análise da intenção através das perguntas “quem?”,
“para que?”, “por que?”.
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14.
15.
16.
17.

Megafoco: a análise da convergência com o maxiplanejamento invexológico.
Organização: a análise da autorganização intrafísica.
Parapsiquismo: a leitura antecipada energética.
Planejamento: a análise das condições mínimas para alcançar o sucesso no investi-

mento.
18. Preparação: a avaliação do nível de preparação do inversor perante o empreendimento.
19. Proéxis: a responsabilidade do inversor; o público-alvo de assistência.
20. Profilaxia: a análise da decisão verificando os agentes impeditivos os quais impactam os investimentos ativos.
Terapeuticologia. A melhor terapêutica para a conscin impulsiva, precipitada, “engolida” pela Mesologia, é o uso do trinômio autodiscernimento–autocrítica–prudência imberbe e do
binômio intencionalidade-Cosmoética, a fim de promover a profilaxia dos equívocos, perdas de
tempo e energias e focalizar a antecipação da automaturidade para a execução dos desempenhos
proexológicos.
Tabelologia. Sob a ótica da Invexometrologia, eis, na ordem alfabética, 20 contrapontos
indicadores do antagonismo antecipação / precipitação:
Tabela – Antagonismo Antecipação / Precipitação
Nos

Antecipação

Precipitação

01. Amizades intermissivas no Grinvex

Amizades ociosas na Internet

02. Antevisão do êxito na maxiproéxis

Miopia quanto à maxiproéxis

03. Bilibertação inversora

Hiperconsumismo escravizante

04. Cosmovisão

Monovisão

05. Desperticidade em 3 anos

Autoderrotismo: “Eu não consigo”

06. Docência itinerante tarística

Ano sabático infrutífero; dromomania

07. Dupla evolutiva

“Ficação”

08. Entrevista com Serenão

Autógrafo de ídolo musical

09. Escolha mentalsomática

Escolha psicossomática

10. Garimpo de obras-chaves na Internet

Consulta rápida e superficial na Internet

11. Maxiplanejamento invexológico

Invexofobia

12. Megafocagem consciencial

Autodispersão consciencial

13. Megagestação consciencial

Gravidez precoce indesejada

14. Megainteresses
Prevenção das predisposições genéti15.
cas patológicas
16. Programa de Aceleração da Erudição

Microinteresses
Exposição a doenças pelo uso inconsequente
de piercings e tattoos
Youtubemania

17. Saída planejada da casa dos pais

Fuga da casa dos pais

18. Sedução holochacral cosmoética

Sedução sexochacral

19. TGV evolutivo

Síndrome da pressa
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Precipitação
Competição em esporte radical
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 antagonismo antecipação / precipitação, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Antevisão imaginativa: Imagisticologia; Neutro.
03. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
04. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
05. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
06. Egocentrismo ansioso: Egologia; Nosográfico.
07. Inversor intelectual: Invexometrologia; Homeostático.
08. Invexofobia: Antinvexologia; Nosográfico.
09. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
10. Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
11. Malpreparação: Proexologia; Nosográfico.
12. Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
13. Ônus decisório: Holomaturologia; Neutro.
14. Precocidade desperdiçada: Perdologia; Nosográfico.
15. Síndrome da pressa: Parapatologia; Nosográfico.

O AUTODISCERNIMENTO MÁXIMO É ATRIBUTO INDISPENSÁVEL À ANTECIPAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PROEXOLÓGICOS INVERSIVOS E VACINA DA PRECIPITAÇÃO,
REPERCUTINDO NO SALDO DA FEP DO INVERSOR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou quais antecipações e precipitações
predominam na automanifestação? Admite a importância das antecipações evolutivas, ponderando as consequências dessas escolhas pessoais para a FEP?
Bibliografia Específica:
1. Giannetti, Eduardo; O Valor de Amanhã: O Ensaio sobre a Natureza dos Juros; revisores Octacílio
Nunes; & Carmen S. da Costa; 338 p.; 4 partes; 20 caps.; epíl.; 33 notas; 236 refs.; ono.; 30 x 20 cm; br.; Companhia das
Letras; São Paulo, SP; 2005; páginas 87 e 91.
2. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 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 50,
51, 82 e 153
3. 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; 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 286.

V. R.
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ANTAGONISMO BEM-ESTAR / MALESTAR
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antagonismo bem-estar / malestar é a posição, situação, ação ou manifestação da dualidade da oposição do emocionalismo íntimo da conscin, na vida intrafísica ou multidimensional, perante o imperativo da consecução da programação existencial (proéxis).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do
idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo bem procede do idioma Latim, bene, “bem; vantajosamente; convenientemente; felizmente”. Apareceu no Século XIII. A palavra estar provém igualmente do idioma Latim, stare, “estar
em pé; em posição vertical; firme”. Surgiu no Século XI. O elemento de composição mal procede
do mesmo idioma Latim, male, “mal”.
Sinonimologia: 1. Contraposição felicidade / infelicidade. 2. Contraponto satisfação–
–insatisfação. 3. Incompatibilidade bem-estar / malestar. 4. Dicotomia bem-estar / malestar.
Neologia. As 3 expressões compostas antagonismo bem-estar / malestar, miniantagonismo bem-estar / malestar e maxiantagonismo bem-estar / malestar são neologismos técnicos da
Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Conciliação bem-estar / vida humana. 2. Concordância bem-estar /
proéxis.
Estrangeirismologia: o dia atípico de upgrade; o dia atípico de breakdown; o hobby.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao equilíbrio intraconsciencial.
Holofilosofia: a Filosofia do máximo de bem-estar para o número máximo de consciências.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio intraconsciencial; os ortopensenes;
a ortopensenidade; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade.
Fatologia: a ambiguidade pessoal; o bambúrrio; a tenepes; o macrossoma; a felicidade
pessoal; o conforto; a tranquilidade; a existência agradável; a satisfação física; a satisfação moral;
a comodidade da vida pessoal; o otimismo; o prazer; o lazer; a diversão; a música; o esporte;
o supervigor; a exuberância; o bom humor; o constrangimento; o mau humor; o pessimismo;
a distimia; a indisposição; os riscos; os percalços; as vicissitudes; as adversidades; o porão consciencial; a autovitimização; a autoconfiança; a autossegurança; a autossuficiência; os sentidos
opostos; as direções contrárias; as rivalidades; a competitividade; a eudemonia cosmoética; a eutimia; o hedonismo; a homeostase mentalsomática; o bem-estar completo, físico, mental, social
e consciencial.
Parafatologia: a ofiex; os acidentes de percurso parapsíquicos.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Enumerologia: a afetividade; a autodisponibilidade; a autocriticidade; a vivacidade;
a serenidade; a maturidade; a psicomotricidade. A pessoa feliz da vida; com asas nos pés; em es-
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tado de graça; no mar de rosas; no sétimo céu; seguindo com o pé direito; fechando a vida com
chave de ouro.
Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo Profilaxia / hipocondria; o antagonismo racionalidade / obtusidade; o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo comprazimento / desprazimento.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a correlacionoteca; a proexoteca; a conflitoteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Perdologia; a Nosografia; a Parapatologia;
a Sexossomatologia; a Vivenciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o cidadão.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a cidadã.
Hominologia: o Homo sapiens felix.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantagonismo bem-estar / malestar = o ato de morder na própria língua; maxiantagonismo bem-estar / malestar = a tentativa pessoal de suicídio.
Taxologia. Sob a ótica da Psicossomatologia, eis, na ordem alfabética, 33 condições de
bem-estar e as 33 condições de malestar correspondentes:
Tabela – Antagonismo Bem-estar / Malestar
Nos

Bem-estar Pessoal

Malestar Pessoal

01.

Ação lícita benfeitora

Ação ilícita malfeitora

02.

Autocoerência (Coerenciologia)

Autoincoerência

03.

Autoconfiança

Autorressentimento

04.

Autogestação consciencial (Gescon)

Antigestação consciencial

05.

Autoincorruptibilidade (Cosmoeticologia)

Autocorrupção

06.

Benignidade pessoal

Malignidade pessoal

07.

Cipriene pessoal

Anticipriene pessoal

08.

Código pessoal de Cosmoética (CPC)

Anticosmoética pessoal

09.

Completismo existencial (Compléxis)

Incompletismo existencial

10.

Condição da mão na mão

Condição da canga no pescoço

11.

Cordialidade pessoal (Conviviologia)

Hostilidade pessoal (Alienação)

12.

Desassédio pessoal (Desassediologia)

Heterassédio pessoal

13.

Diploma: conhecimento

Apedeutismo: ignorância

14.

Estado da desperticidade

Estado da assedialidade medíocre
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Bem-estar Pessoal

Malestar Pessoal

15.

Euforia intrafísica (Euforin)

Melancolia intrafísica (Melin)

16.

Extrapolacionismo evolutivo

Mesmice existencial (Mesméxis)

17.

Fartura consciencial (Large)

Miséria consciencial (Miserê)

18.

Fortaleza pessoal (Coragem)

Pusilanimidade pessoal

19.

Homeostasia holossomática

Parapatologia holossomática

20.

Inversão existencial (Invéxis)

Antinversão existencial

21.

Liberdade pessoal (Livre arbítrio)

Sujeição pessoal (Determinismo)

22.

Maxiprimener: happy day

Antiprimener: bad day

23.

Mente libertária (Voluntariado)

Mente reprimida (Minidissidência)

24.

Neofilia (Abertismo consciencial)

Neofobia (Fechadismo consciencial)

25.

Pacifismo (Evoluciologia)

Belicismo (Interprisiologia)

26.

Parceiro de dupla evolutiva

Autismo pessoal (Sociopatia)

27.

Pé-de-meia sustentável (Autodisciplina)

Perdularismo (Autodesorganização)

28.

Programação existencial em evolução

Condição pessoal da antiproéxis

29.

Saúde pessoal (Homeostaticologia)

Doença pessoal (Parapatologia)

30.

Sinalética pessoal (Parapercepciologia)

Insensibilidade parapsíquica

31.

Sucesso (Selfmade man; winner)

Fracasso (Loser)

32.

Tarefa energética pessoal (Tenepes)

Antiassistencialidade (Avarícia)

33.

Upgrade consciencial

Breakdown consciencial

Evolução. Segundo a Holomaturologia, a Conscienciologia existe para amplificar
o bem-estar, a autoconfiança, a autestima e a automotivação evolutiva da consciência (conscin ou
consciex), inclusive aperfeiçoando a qualidade de vida da Humanidade neste Planeta. O desfrute
pessoal da liberdade máxima da conscin é a manutenção da satisfação íntima por intermédio da
vontade, a Voliciologia, o maior poder ou a maior força da consciência.
Profilaxia. A explicitação dos antagonismos e oposições promove a profilaxia dos equívocos, decepções, perdas de energia e tempo, geradas pela confusão entre conceitos, ocorrências,
fatos, coisas, ambientes, pessoas e consciexes. Funciona, neste caso, ao modo de aviso ou advertência, ao evidenciar as diferenças indiscutíveis entre fatos, parafatos, fenômenos, parafenômenos, qualidades, anticientificidades, categorias e realidades conscienciais assemelhadas, aproximativas ou contíguas (Proxêmica).
Oposição. Com base na Conscienciometrologia, a consciência oponível verdadeira não
é aquela a se deblaterar na negatividade explícita e sim quem produz o antagonismo interior no
próprio microuniverso consciencial.
Retribuição. Pela Cosmoeticologia, na consecução correta da proéxis, recebemos boa
vontade e afeto dos outros, condições enriquecedoras as quais devemos retribuir, no mesmo nível,
dentro do princípio da recepção e consequente retribuição na vida intrafísica. A cortesia com os
outros é a retribuição mínima pela boa vontade recebida. O amor sincero às pessoas é a retribuição mínima pelo afeto recebido dos demais, evitando os antagonismos.
Otimismo. De acordo com a Holomaturologia, o otimismo dinamiza, assim como o pessimismo atravanca as manifestações conscienciais. As duas posturas são antagônicas. As pressões
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naturais da vida intrafísica atuam mais sobre os pessimistas objetivando deslocá-los da inércia
evolutiva. O pessimista sedentário é o protótipo do morto-vivo.
Anticosmoeticologia. A orientação cosmoética indica a postura de somente a conscin
lúcida ler ou escrever, sobre assuntos negativos ou anticosmoéticos, se for com o objetivo de
pesquisar e divulgar o esclarecimento da tares ou da interassistencialidade evolutiva, sem fazer
evocações patológicas.
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 antagonismo bem-estar / malestar, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aborrecimento: Psicossomatologia; Nosográfico.
2. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
3. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
4. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
5. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
6. Primener: Energossomatologia; Homeostático.
7. Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.

TODA CONSCIEX RESSOMA, NESTA DIMENSÃO INTRAFÍSICA, PARA SER FELIZ. SE SE SENTE INFELIZ, A RESPONSABILIDADE MAIOR PARA TAL SITUAÇÃO É SEMPRE
PESSOAL, INTRACONSCIENCIAL E INTRANSFERÍVEL.
Questionologia. Em você predomina a satisfação ou a insatisfação perante a vida? Já
pensou em reciclar algum autoposicionamento quanto ao bem-estar pessoal?
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 385 a 388, 393 a 395.
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 540.
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ANTAGONISMO CONSCIENCIOLÓGICO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antagonismo conscienciológico é a manifestação da dualidade da oposição de ideias ou de sistemas, expondo alguma incompatibilidade evidente, em função dos princípios evoluídos da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do
idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu 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”. 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: 01. Contraposição conscienciológica. 02. Contraponto conscienciológico. 03. Antipodia conscienciológica. 04. Antíctone conscienciológico. 05. Consciência dos
contrários. 06. Contraação conscienciológica. 07. Incompatibilidade conscienciológica. 08. Oposição conscienciológica. 09. Repulsão conscienciológica. 10. Rivalidade conscienciológica.
Neologia. As 3 expressões compostas antagonismo conscienciológico, antagonismo
conscienciológico ruim e antagonismo conscienciológico péssimo são neologismos técnicos da
Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Acordo conscienciológico. 02. Aliança de ideias. 03. Associação
de princípios. 04. Coadjuvação intelectual. 05. Conciliação ideativa. 06. Concordância de constructos. 07. Compatibilidade ideológica. 08. Partidarismo intelectual. 09. Amizade filosófica.
10. Solidariedade mentalsomática.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o principium incredulitatis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos contrapensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: o antagonismo conscienciológico; a variável da Conscienciologia; as dessemelhanças; os duos; os elos; os prefixos em geral; o confor; a dialética dos opostos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as práticas pessoais diárias da tenepes.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da contradição; o princípio dual da polaridade; o princípio
da omissuper; o princípio da descrença. A coerência ética da consciência há de começar consigo
mesma. Partindo do fato de a vida terrestre representar a deficienciolândia inevitável, você, na
qualidade de conscin, há de ser, em condição inegoísta, a própria política, a própria religião,
a própria ideologia, a própria Filosofia e a própria Ciência. Isso oferece o código de princípios
pessoais para viver, de acordo com a ética pessoal, na multidimensionalidade. Essa providência
de autoincorrupção garante a aquisição mais rápida da Cosmoética como hábito evolutivo sadio.
Teoriologia: a falseabilidade da teoria; a teoria do caos.
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Tecnologia: a técnica da Confrontologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo vital sono-vigília.
Binomiologia: o binômio fato-boatos; o binômio fato-versões; o binômio patológico zona de conforto–comodismo piegas; o binômio coexistencial admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio antagônico negativo-neutro-positivo.
Antagonismologia: a Antagonismologia na condição de Seção da Enciclopédia da
Conscienciologia.
Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis não cumpridas.
Filiologia: a raciocinofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
Holotecologia: a comunicoteca; a absurdoteca; a evolucioteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia; a Discordanciologia; a Refutaciologia; a Argumentologia; a Comunicologia; a Conformática.
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 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 anticonscientiologus; o Homo sapiens antagonicus;
o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens antissomaticus;
o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens retilineatus;
o Homo sapiens antimonotonus.

Enciclopédia da Conscienciologia

1058

V. Argumentologia
Exemplologia: antagonismo conscienciológico ruim = a vida intrafísica sem autorganização cosmoética; antagonismo conscienciológico péssimo = a vida intrafísica sem interassistencialidade consciencial.
Culturologia: a contracultura avançada de origem intermissiva.
Tabelologia. Segundo a Experimentologia, eis, experimentador ou experimentadora, 30
condições evoluídas, contrárias ou diversificadas entre si, para as pesquisas da Conscienciologia:
Tabela – Pesquisas da Conscienciologia
Nos

Condições Sadias / Evoluídas

Condições Doentias / Antagônicas

01.

Acoplamento áurico sadio

Mágoas ou ressentimentos

02.

Assim ou assimilação simpática positiva

Assim negativa sem desassimilação

03.

Assistencialidade interconsciencial

Assedialidade interconsciencial

04.

Atacadismo consciencial na vida

Varejismo consciencial na vida

05.

Autoconscientização multidimensional

Existência trancada quanto à PL

06.

Autossuficiência consciencial

Excesso de andaimes conscienciais

07.

CL ou a condição da Consciex Livre

CS ou a consciência subumana

08.

Condição da desperticidade lúcida

Condição da interprisão grupal

09.

Condição do cérebro encefálico

Condição do subcérebro abdominal

10.

Cosmoética vivenciada no dia a dia

Amoralidade intrafísica no dia a dia

11.

Dupla evolutiva integrada e atuante

Casal íntimo de relação neurótica

12.

EV ou estado vibracional profilático

Ignorância primária quanto às ECs

13.

Gestação consciencial em andamento

Gestação humana apenas

14.

Hiperacuidade consciencial (cons)

Amência consciencial vulgar

15.

Holomaturidade consciencial

Porão consciencial do adulto

16.

Holossomática em funcionamento

Apenas a somática atuante

17.

Homo sapiens serenissimus

Homo sapiens intrusus

18.

Invéxis ou inversão existencial

Robéxis ou robotização existencial

19.

Megatrafores com compléxis

Megatrafares com incompléxis

20.

Mentalsomaticidade com holorgasmos

Sexochacralidade com celibato

21.

Moréxis pós-compléxis

Moréxis pré-compléxis

22.

Multidimensionalidade vivida

Intrafisicalidade vivida apenas

23.

Neofilia com a recéxis autoconsciente

Neofobia com automimese existencial

24.

Ofiex ou oficina extrafísica ativa

Base intrafísica indefesa e promíscua

25.

Pensenidade carregada no pen

Pensenidade carregada no sen

Enciclopédia da Conscienciologia

Nos

Condições Sadias / Evoluídas

1059

Condições Doentias / Antagônicas

26.

PL ou projetabilidade lúcida

Condição da catatonia extrafísica

27.

Policarma aberto (conta-corrente)

Egocarma-grupocarma comuns

28.

Primener com euforin

Melin com acidentes parapsíquicos

29.

Proéxis avançada em andamento

Condição de ectopia consciencial

30.

Tares em andamento com tenepes

Tacon em andamento com doutrina

Teste. Os desempenhos do leitor, ou leitora, predominam na primeira ou na segunda coluna?
ECs. Quanto às ECs, o ataque jamais será a melhor defesa, seja onde for.
Máscaras. As teorias – verdades relativas de ponta – da Conscienciologia não são difíceis de se compreender. Quem pensa o contrário é porque ainda não deixou cair todas as máscaras, retrancas e autodefesas primárias do ego, na vida intrafísica ordinária.
Verdade. A verdade relativa de ponta conscienciológica está sempre definida de modo
indubitável. Dispensa expressões complicadas para ser formalizada. Não admite meio-termo perante a multidimensionalidade e nem mesmo em face do policarma.
Fatos. As verdades relativas de ponta conscienciológicas estão sempre baseadas em fatos
conscienciais perfeitamente experienciáveis pela conscin interessada.
Enfoque. Sendo prioritária e soberana à melhoria de todos e à evolução geral, não
importa se a verdade relativa de ponta, multidimensional, constitua soco na cara, fratura exposta
ou striptease consciencial, deixando a intimidade escancarada e expondo as entranhas. Se tal
acontece, o erro é ainda pessoal e não do enfoque da verpon. Qual posicionamento você mantém
sobre isso?
Autoconhecimento. Tal atitude sadia também não significa autossacrifício nem masoquismo. É apenas o ato de assumir espontaneamente o autoconhecimento na qualidade de consciência desperta. Há heróis incompletistas, completistas e moratoristas.
Posicionamento. Sob a ótica da Cosmoeticologia, a condição ou posicionamento opositivo de determinada consciência contra alguém, algo ou alguma instituição, pode ser reação sadia,
cosmoética, ou doentia, anticosmoética, dependendo do contexto. No caso nosográfico, a consciência não leva às últimas consequências cosmoéticas, multidimensionais, o próprio enfoque da
verdade relativa, permanecendo escrava das repetições indesejáveis, ou automimeses já dispensáveis, de vidas prévias. Ter retrocognições autênticas é ruborizar-se.
Atitudes. Você estará castrando as manifestações libertárias da própria consciência,
preso às reações do corpo emocional, afogado nos vícios das existências intrafísicas pretéritas,
sujeito às repressões primárias da presente existência, quando ainda toma qualquer destas 3 atitudes evitáveis da verdade de retaguarda:
1. Dinheiro. Se visa, em primeiro lugar, a defesa dos tostões: erro primário de avaliação, ou supervalorização da Economia, próprio da quadridimensionalidade intrafísica. Fortuna
humana nem sempre é expressão de sabedoria. Quase sempre é justamente o contrário. Os dentes
de ouro também permitem dar dentadas.
2. Imagem. Se coloca a preciosa imagem de pessoa física e transitória em posição mais
importante quando comparada à ideia da libertação consciencial e multidimensional: mero efeito
espúrio do egocarma.
3. Média. Se defende fazendo média por intermédio da ocultação das informações antipáticas ao contexto da Socin: mero produto paroquial ou grupocármico.
Resumo. Toda esta argumentação se resume na autocorrupção inconsciente, ainda
atuando, na intimidade da consciência, a ignorância crassa da vida prática multidimensional.
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Incorruptibilidade. A Conscienciologia, como ciência de ponta, não pode deixar de
considerar a autoincorrupção nas pesquisas quanto à Cosmoeticologia.
Autocorrupções. Há 2 tipos de autocorrupções: explícitas, em número reduzido; e ocultas, em número, em geral, maior. Não raro, a linha de separação entre autocorrupção e autoincorrupção é sutilíssima. Na vida da consciência nem tudo é manifesto. Isso exige análise. Há
posições contrapostas, pares antitéticos e presença de contrários dentro do próprio ego. Existem
ocorrências fronteiriças envolvendo a consciência quais entretons, nuanças ou fímbrias exigindo
autanálise. Eis 15 exemplos quanto ao teste das sutilezas dos contrários:
01. Comunicabilidade. Comunicação da informação útil versus sedução subliminar.
02. Cosmoeticologia. Concessão cosmoética versus conivência anticosmoética lúcida.
03. Descoincidenciologia. Estado consciencial da coincidência holossomática versus
estado da descoincidência holossomática da projetabilidade lúcida (PL).
04. Dietética. Cogumelo alimentício versus cogumelo venenoso mortal.
05. Farmacologia. Substância-remédio versus substância-veneno em dose maior.
06. Fisiologia. Sensação fisiológica grosseira versus sentidos mentais sutis.
07. Fisiopatologia. Gestação versus pseudociese ou falsa gravidez (Patologia).
08. Hematologia. Menstruação normal versus hemorragia patológica franca.
09. Interdimensionalidade. Dimensão consciencial intrafísica ou vígil da conscin versus dimensão consciencial extrafísica, energética ou dimener.
10. Intraconsciencialidade. Realidade consciencial versus aparência humana.
11. Intrafisicalidade. Presença física do objeto versus reflexo físico do objeto.
12. Parapsiquismo. Estado alterado consciencial da psicofonia benigna versus estado
alterado consciencial da possessão interconsciencial maligna.
13. Pensenidade. Ideia principal racional versus ideia geral sem discernimento.
14. Sexologia. Órgão sexual sem Aids versus órgão sexual com Aids.
15. Tabagismo. Cigarro ordinário legalizado versus cigarro de maconha ilegal.
Teste. A extensão e qualidade dos pecadilhos mentais dependem do nível do despertamento evolutivo da consciência. Eis duas perguntas para qualquer adulto fazer, honestamente,
quanto à automaturidade sexual: até qual nível sou escravo da vagina? Até quando vivo sujeito
ao pênis? Veja a sutileza: tanto faz o órgão sexual estar no próprio sexossoma, ou no sexossoma
do parceiro ou parceira.
Parassociologia. Sob a ótica da Parassociologia, o antagonismo é tema complexo apresentando mil faces, em todas as áreas de interesses humanos, chegando tais faces a interatuarem,
e a se confundirem entre si, dentro da Socin ainda patológica, conforme a linha na qual se manifestam, sendo, portanto, sadias ou patológicas conforme o caso.
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 antagonismo conscienciológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antagonismo: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Antagonismo extremo: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
06. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
07. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
08. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
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Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.

SE EXISTE SINCERIDADE E AUTOMOTIVAÇÃO AUTÊNTICAS, A CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, SEMPRE
DESCOBRE OS MECANISMOS PELOS QUAIS SE DEFENDE
E SE CORRIGE, EVOLUTIVAMENTE, NA VIDA PRÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda emprega algum mecanismo anticonscienciológico ou anticosmoético para viver? Por qual razão?
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ANTAGONISMO EXTREMO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antagonismo extremo é a manifestação da dualidade da oposição de
ideias ou de sistemas, expondo alguma incompatibilidade evidente, neste caso, radical, mais definitiva.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do
idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX.
O vocábulo extremo procede do idioma Latim, extremus, “que está no limite máximo, na ponta
de, no fim, no ponto mais distante, nos confins”. Apareceu no Século XII.
Sinonimologia: 01. Contraposição extrema. 02. Contraponto. 03. Antípoda; antipodia.
04. Antíctone. 05. Consciência dos contrários. 06. Contraação; contrário. 07. Incompatibilidade; oposição; oposto; opugnação. 08. Insolidariedade. 09. Repulsão. 10. Rivalidade.
Neologia. As 3 expressões compostas antagonismo extremo, antagonismo extremo pessoal e antagonismo extremo coletivo são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Acordo. 02. Aliança. 03. Associação. 04. Coadjuvação. 05. Conciliação. 06. Concordância. 07. Compatibilidade. 08. Partidarismo. 09. Amizade. 10. Solidariedade.
Estrangeirismologia: o upgrade intraconsciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos contrapensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: o antagonismo extremo; as dessemelhanças; os radicalismos; os excessos; as
tréplicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da contradição; o princípio dual da polaridade; o princípio
da omissuper; o princípio da descrença.
Teoriologia: a falseabilidade da teoria; a teoria do caos.
Tecnologia: a técnica da Confrontologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo vital sono-vigília.
Enumerologia: o incongruísmo; o diferentismo; o confrontismo; o conflitismo; o hibridismo; o revivalismo; o sincretismo.
Binomiologia: o binômio fato-boatos; o binômio fato-versões; o binômio patológico zona de conforto–comodismo piegas; o binômio coexistencial admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo erro-correção.
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Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio antagônico trafor-trafar-trafal.
Antagonismologia: a Antagonismologia na condição de Seção da Enciclopédia da
Conscienciologia.
Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis não cumpridas.
Filiologia: a raciocinofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
Holotecologia: a comunicoteca; a absurdoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia; a Discordanciologia; a Refutaciologia; a Argumentologia; a Comunicologia; a Conformática.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
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 anticosmoethicus; o Homo sapiens antagonista; o Homo
sapiens antiproexologus; o Homo sapiens antiprofessionalis; o Homo sapiens antissubumanus;
o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens anticatalyticus; o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens antirretilineatus; o Homo sapiens antimonotonus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antagonismo extremo pessoal = o suicídio; antagonismo extremo coletivo = a revolução armada.
Culturologia: a Contraculturologia Cosmoética.
Holomaturologia. A partir da Holomaturologia, a consciência dos contrários ou a identificação das incompatibilidades são recursos extremamente relevantes para a expansão do autodiscernimento e da autoconsciencialidade.
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Confrontologia. Pelos conceitos da Evoluciologia, há oposições extremas e esclarecedoras entre os princípios libertários da evolução consciencial e determinadas condutas lógicas da
consciência, dentro dos princípios da Conscienciologia, à semelhança destas 23 categorias de antagonismos e respectivos confrontos ou paralelos, dispostas na ordem alfabética:
01. Armamentismo / Ofiex. A condição profissional da conscin responsável pela fabricação ou transações com armamentos (armas ou munições) de qualquer espécie, perante a condição da conscin aspirando manter ofiex ou oficina extrafísica.
02. Celibatário / Parceiro. A conscin, seja o solteirão ou a solteirona, perante o parceiro ou parceira de dupla evolutiva, mantendo a prática do sexo diário e buscando a dimener alcançada com lucidez a 2.
03. Doutrinador / Retrocognitor. A condição doutrinária, de qualquer natureza, da
conscin ainda aliciadora, persuasiva, sugestionadora, hipnótica, repressiva, condicionadora, sectarista ou manipuladora de consciências, perante a conscin lúcida na condição de agente retrocognitora de consciências, buscando vivenciar as verdades relativas de ponta.
04. Egocarmalidade / Policarmalidade. A condição da conscin, em geral até inconsciente, afundada na egocarmalidade, apresentando hipertrofia do umbigo (umbigão) ou do ego
(egão), perante a condição da conscin já lúcida quanto à necessidade evolutiva de abrir e movimentar a própria conta-corrente policármica.
05. Gessom / Gescon. A conscin ainda permanecendo na condição primária de ser simplesmente reprodutora humana (gestante ou pai; gestação somática), perante a conscin já interessada nas gestações conscienciais de alta qualidade (gescon; megagescon).
06. Incompléxis / Maximoréxis. A condição do incompletismo consciencial (incompléxis) da conscin vulgar perante a condição da moratória existencial a maior (maximoréxis) da
conscin libertária.
07. Interprisão / Maximecanismo. A condição evolutivamente estagnadora e patológica da interprisão grupocármica, perante a condição evolutivamente dinâmica e sadia da minipeça lúcida dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
08. Intrafisicalidade / Multidimensionalidade. A condição da conscin vivendo exclusivamente para a vida intrafísica, sem cogitar das outras dimensões conscienciais, perante a condição da conscin já vivendo com a noção e as experimentações da multidimensionalidade da
consciência.
09. Mediocridade / Tridotalidade. A condição da conscin medíocre em face do emprego dos múltiplos módulos pessoais de inteligências, perante a condição da conscin já buscando
aplicar pelo menos 3 das próprias inteligências ao mesmo tempo (intelectualidade, parapsiquismo,
comunicabilidade).
10. Melin / Maxiprimener (Cipriene). A conscin vítima da condição periódica (surto)
de depressão, ou melin (melancolia intrafísica), perante a conscin já sabendo usufruir da maxiprimener, a substancial condição da primavera energética pessoal.
11. Mercantilismo / Conscienciocentrismo. A condição da conscin dedicada predominantemente ao mercantilismo (mercenarismo) na existência humana, perante a conscin já entendendo e buscando cumprir a consecução do conscienciocentrismo (Instituição Conscienciocêntrica, IC) nos próprios trabalhos profissionais.
12. Motel / Projectarium. A conscin tendo como base intrafísica mais confortável para
as próprias alegrias o quarto de motel, perante a conscin já buscando construir o Projectarium
pessoal a fim de se dedicar à produção das projeções conscienciais lúcidas de alto nível.
13. Multibilionário / Conscienciólogo. A condição econômica do multibilionário, de
qualquer tipo ou natureza, perante a condição autoconsciente do conscienciólogo e o pé-de-meia
pessoal modesto, mas sustentável, constituído para a realização da autoproéxis.
14. Orgasmo / Holorgasmo. A conscin somente experimentando os orgasmos comuns
existentes desde o primeiro homem e a primeira mulher, perante a conscin procurando produzir
holorgasmos conjuntos, simultâneos, com o parceiro (ou parceira) da dupla evolutiva.
15. Recéxis / Invéxis. A condição imposta da recéxis, ou reciclagem existencial, perante a condição opcional da invéxis ou inversão existencial.
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16. Robéxis / Desperticidade. A robéxis ou a condição da robotização existencial, inconsciente, semiconsciente ou consciente (masoquismo), perante a condição do ser desperto ou da
desperticidade.
17. Robô / Epicon. A conscin-robô, componente da massa humana impensante, perante o epicon (epicentrismo consciencial do homem ou da mulher) autoconsciente, minipeça lúcida
dentro do maximecanismo interassistencial, interconsciencial e interdimensional.
18. Soma / Macrossoma. A conscin usando o soma comum, perante a conscin já dispondo de macrossoma a fim de cumprir a proéxis a maior (maxiproéxis).
19. Tacon / Tares. A condição assistencial da tacon, ou tarefa assistencial da consolação, perante a tares, ou tarefa assistencial do esclarecimento.
20. Teoricão / Teático. A condição da conscin, mulher ou homem teoricão intrafísico,
perante a conscin já descobridora e procurando viver a teática, teoria e prática, e a verbação,
a ação pessoal chancelando o verbo (autocoerência fundamental).
21. Trancamento / Alternância. A conscin desfrutando da vida intrafísica (existência
trancada) apenas, sem noção nem vivência das outras dimensões conscienciais, perante a conscin
já vivendo com autoconsciência a condição da alternância existencial ou da projetabilidade lúcida
entre as dimensões conscienciais.
22. Varejismo / Atacadismo. A conscin vivendo apenas pelo varejismo ou monovisão
nas ações pessoais de toda hora, perante a conscin já ciente de ser mais inteligente buscar o atacadismo ou a cosmovisão, o senso evolutivo de ampla abordagem em tudo, nas grandes manifestações autopensênicas de alto nível.
23. Vínculo Empregatício / Vínculo Consciencial. A condição da conscin colaborando com senso de equipe, contudo, somente com vínculo empregatício, perante a condição da
conscin já autoconsciente da inteligência de colaborar com senso de equipe e com vínculo consciencial, e, o mais relevante, podendo vivenciá-la.
Desafios. Fácil concluir: os desafios da Conscienciologia, fundamentados sempre nos fatos, diretamente à conscin, são extraordinariamente lógicos e impactantes nas mais diversas áreas
de atividade, dentro e fora do microuniverso consciencial. Isto significa inteligência evolutiva ou
evolução consciencial. Qual Ciência aponta tais fatos de alto nível crítico para você, leitor ou leitora, além da Conscienciologia?
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 antagonismo extremo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antagonismo: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
06. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
07. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
08. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
09. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
10. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
11. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
12. Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.
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NA VIDA INTRAFÍSICA EQUILIBRADA COM A INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA, O ANTAGONISMO EXTREMO FREQUENTEMENTE É INDISPENSÁVEL À CONSCIN LÚCIDA, HOMEM
OU MULHER, NA SOCIN ENQUANTO PATOLÓGICA.
Questionologia. Em quais instâncias o antagonismo extremo atua para você, leitor ou
leitora? Tais fatos ocorrem com embasamento cosmoético?
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ANTAGONISMO IMITAÇÃO / EVITAÇÃO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antagonismo imitação / evitação é a atitude da conscin lúcida buscando
acertar ante os exemplos dignos e indignos das consciências intra e extrafísicas ao derredor.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do
idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX.
A palavra imitação vem do idioma Latim, imitatio, “imitação; ação de imitar; cópia; translado”.
Apareceu no Século XVI. O vocábulo evitação procede do mesmo idioma Latim, evitatio, “ação
de evitar; esquivança; fugida”, de evitatum, e este de evitare, “evitar; esquivar-se; desviar; fugir;
escapar”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Antagonismo copiar / esquivar. 2. Antagonismo parodiar / desviar.
Neologia. As 3 expressões compostas antagonismo imitação / evitação, antagonismo
imitação / evitação inconsciente e antagonismo imitação / evitação autoconsciente são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Antagonismo bem-estar / malestar. 2. Antagonismo modelo evolutivo / modelo regressivo.
Estrangeirismologia: o carisma vigoroso do strong profile; o upgrade evolutivo; o principium incredulitatis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da convivialidade fraterna.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste
conscin-cobaia inútil.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreeducação; os didactopensenes; a didactopensenidade; os mimopensenes; a mimopensenidade; a autopensenização crítica.
Fatologia: a observação atilada das consciências e realidades circundantes; as companhias e ambientes de eleição; as companhias e ambientes de ocasião; as lições hauridas nas condutas alheias; os ensinamentos extraídos nos erros e acertos dos outros; as apologias silenciosas
espontâneas ou intencionais; as recins incitadas pela força do exemplo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os parexemplos ostensivos rechaçáveis das consciexes baratrosféricas; os parexemplos discretos reproduzíveis das consciexes amparadoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo teática-verbação.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de toda consciência ter algo a ensinar; o princípio da inimitabilidade intraconsciencial; o princípio da contradição; o princípio dual da polaridade; o princípio da omissuper; o princípio da descrença;
o princípio da racionalidade; o princípio da precaução; o princípio da incerteza.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o teor das autexemplificações.
Teoriologia: a teoria do espelhamento interconsciencial.
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Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; a técnica do sobrepairamento aplicada
à observação dos fatos e parafatos.
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 Serenarium;
o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: os efeitos da aprendizagem por imitação ou observação; os efeitos autesclarecedores extraídos da convivência humana.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interações conscienciais.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: os trajes; as reações; os afetos; as condutas; os posicionamentos; as realizações; os valores.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio exemplos-contraexemplos; o binômio atrações-aversões; o binômio admiração-discordância; o binômio fatos-boatos;
o binômio fatos-versões; o binômio ideia-intenção; o binômio diferença na semelhança–semelhança na diferença; o binômio tentativa-acerto; o binômio verdade-limite.
Interaciologia: a interação pais-filhos; a interação mestres-alunos; a interação entre os
parceiros da dupla evolutiva; a interação entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação
entre os elementos da Humanidade e Para-Humanidade; a interação convergência-divergência;
a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o crescendo fatos-parafatos; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva; o crescendo pesquisístico; o crescendo Antropopatologia-Sociopatologia; o crescendo erro-correção; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimorar.
Trinomiologia: o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio deficitário malinformação-seminformação-subinformação; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio
leituras-reflexão-registros; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio fatuística-casuística-parafatuística-paracasuística.
Antagonismologia: o antagonismo imitação / evitação; o antagonismo bem-visto / malvisto; o antagonismo atos louváveis / atos evitáveis; o antagonismo vida ilibada / vida desregrada; o antagonismo modelo evolutivo / modelo regressivo; o antagonismo força presencial / ausência energética; o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo comprazimento / desprazimento.
Paradoxologia: o paradoxo da mesma consciência exemplificar através do melhor e do
pior da própria personalidade.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do contágio interpessoal; a lei do maior esforço aplicada à autodepuração consciencial.
Filiologia: a evoluciofilia; a raciocinofilia; a gnosiofilia; a fatofilia; a leiturofilia; a pesquisofilia; a idolofilia.
Mitologia: a desconstrução do mito da perfeição.
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.
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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 conscin-cobaia; a conscin-fonte autoconsciente;
a conscin-fonte involuntária.
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 semperaprendente.
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; a semperaprendente.
Hominologia: o Homo sapiens antagonicus; o Homo sapiens imitator; o Homo sapiens
evitator; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens antiproexologus; o Homo sapiens
antiprofessionalis; o Homo sapiens antissubumanus; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo
sapiens anticatalyticus; o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens antirretilineatus;
o Homo sapiens antimonotonus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antagonismo imitação / evitação inconsciente = a reação da pessoa vulgar imitando predominantemente os trafares de outrem; antagonismo imitação / evitação autoconsciente = a reação da conscin lúcida imitando predominantemente os trafores de outrem.
Culturologia: a cultura da Conviviologia; as superexposições conscienciais da cultura
da celebridade.
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 antagonismo imitação / evitação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Antagonismo: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Antagonismo extremo: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Antagonismologia Ambígua: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Antagonismologia Patológica: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Antagonismologia Sadia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
Imitação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
Imitação individual: Conviviologia; Neutro.

A REAÇÃO PESSOAL PREDOMINANTE, EM FACE DO ANTAGONISMO IMITAÇÃO / EVITAÇÃO, DETERMINA A NATUREZA COSMOÉTICA DA INTENÇÃO DA CONSCIN NO ÂMBITO DA CONVIVIALIDADE COM AS PESSOAS EM GERAL.
Questionologia. Em você, leitor ou leitora, predominam exemplos para imitação dos
acertos e evitação dos erros? Sempre foi assim?
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LOC INTERNO / LOC
(HOLOMATUROLOGIA)

EXTERNO

I. Conformática
Definologia. O antagonismo loc interno / loc externo é a manifestação da dualidade da
oposição no julgamento feito pela consciência quanto à atribuição de causalidade e / ou responsabilidade sobre os atos e resultados decorrentes das próprias decisões, pautadas em referenciais íntimos versus preceitos de outrem.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo do idioma Latim, locus, significa “lugar”. A palavra do idioma Inglês control provém do
idioma Latim Medieval, contrarotulus, constituído pelo prefixo contra, “contra”, e rotulus, “rolo;
cilindro; rol; lista”. Apareceu, no idioma Inglês, no Século XIV. O termo interno vem do idioma
Latim, internus, “interior; interno”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo externo procede igualmente do idioma Latim, externus, “exterior; que é da parte de fora; extrínseco; estrangeiro”. Apareceu também no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Antagonismo postura autônoma focada em si mesmo / postura dependente focada em outrem. 2. Interação opositiva controle interno / controle externo. 3. Conduta pautada na internalidade versus conduta pautada na externalidade. 4. Divergência referendo
interno / referendo externo. 5. Contraposição local de controle interno / local de controle externo.
Neologia. As 3 expressões compostas antagonismo loc interno / loc externo, antagonismo loc interno / loc externo homeostático e antagonismo loc interno / loc externo nosográfico são
neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Conciliação dentro-fora. 2. Concordância internalidade-externalidade. 3. Coadjuvação autocontrole-heterocontrole.
Estrangeirismologia: o locus of control; o threshold level; o payload assistencial;
o bullying.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade.
Coloquiologia. Eis duas expressões populares utilizadas para evidenciar a vivência nosográfica da conscin focada no loc externo: – A maria vai com as outras; o pau-mandado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autorreferencial ambíguo; a interferência grupal
na clareza autopensênica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os decidopensenes; a decidopesenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; a retilinearidade pensênica; os pensenes de causalidade.
Fatologia: as diferenças de percepção sobre os acontecimentos; o estado motivacional
intraconsciencial; a relação da consciência com as leis e regras às quais está submetida; o fiel da
balança na hora H; a interrelação existente entre o senso crítico e a capacidade de julgamento;
o emprego da racionalidade nas ações; a passividade ante os eventos vivenciados; o bifrontismo
bloqueador da cosmoeticidade; o nível de influência das externalidades na intraconsciencialidade;
o reforço e punição do comportamento humano; a auto e heterocondenação pelos equívocos cometidos; os apriorismos e rotulações irracionais, subcerebrais; os condicionamentos limitadores
da manifestação assistencial; as automimeses e as robotizações associados à zona de conforto;
a falta de organização minando continuamente as autorreflexões; a autodesvalorização anuladora
da autonomia consciencial; o desamparo aprendido na condição de cristalizador da cognição; os
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traumas não superados monopolizadores da afetividade; o funcionamento dos mecanismos de defesa do ego; a patologia da heterocompetitividade exacerbada; a dificuldade em superar as pressões mesológicas; a comparação social eletronótica; a influência da Genética na aprendizagem;
o megatrafar da autoignorância mantenedora das interprisões e manipulações conscienciais; a vivência ingênua da fé cega nos deuses antropomórficos, messias, heróis e super-heróis; as imaturidades generalizadas da Socin; as lavagens cerebrais; as doutrinações de todas as naturezas; as autocorrupções sabotadoras da evolução; o autengano natural ao pré-serenão; a ilusão dos pseudoganhos; a terceirização das escolhas; o autassédio da vitimização; as trocas anticosmoéticas verificadas na gurulatria e na genuflexão; a pensenidade religiosa; a hipocrisia do verniz social; as limitações autoimpostas; o medo de errar; a autestima baixa alimentando comportamentos de fuga;
as relações anticosmoéticas nos processos de drogadição e de manias; a necessidade de aceitação
alheia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo
enquanto chave das decisões pessoais; a projetabilidade lúcida (PL) ampliadora da multivisão nas
escolhas pessoais; a Inteligência Evolutiva (IE) norteando as decisões multidimensionais; a intuição com base no autodiscernimento; as pressões extrafísicas afetando a lucidez; o heterassédio
generalizado; a parapsicose pós-dessomática causada pelo monoideísmo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo internalidade-autoconfiança; o sinergismo intra e extraconsciencial; o sinergismo consciencial individual–consciencial coletivo; o sinergismo consciência-Cosmos; o sinergismo holomaturidade pessoal–prioridade evolutiva; o sinergismo esclarecimento–holomaturidade pessoal; o sinergismo autolucidez extrafísica–autolucidez intrafísica.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio racional “contra fatos não há argumentos”; o princípio do autexemplarismo.
Codigologia: os códigos de conduta em prol da automanifestação lúcida; o código de
valores pessoais aplicado na avaliação entre causa e efeito; o código pessoal vigente (CPV) na regência das autorresponsabilidades.
Teoriologia: as teorias da personalidade; a teoria da aprendizagem social; a teoria do
locus de controle; a teoria da identidade pessoal; a teoria behaviorista; a teoria do internalismo
de razões; a teoria das direções de ajuste.
Tecnologia: a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da autodecisão; as técnicas de planejamento pessoal; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da jurisprudência social; a técnica da dialética.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Empreendedorismologia; o Colégio Invisível da Politicologia.
Efeitologia: o efeito da opinião alheia nas decisões pessoais; o efeito da autoinsegurança no cotidiano; o efeito nocivo dos erros de interpretação; o efeito da ansiedade na promoção
das ectopias de loc; o efeito automotivador do sucesso; os efeitos interpresidiários da manipulação; o efeito da coragem em assumir as próprias opiniões e divergir publicamente.
Neossinapsologia: as sinapses anacrônicas impedidoras das conexões de ideias e formação de neossinapses; o embotamento na formação de neossinapses; o abertismo consciencial
propiciador da aquisição de neossinapses; as neossinapses predominando sobre as retrossinapses; a geração de neossinapses a partir da autorreflexão; as neossinapses sadias autangariadas;
as neossinapses alcançadas pela recuperação dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo vicioso fracasso-medo; o ciclo patológico perfeccionismo-frustração; o ciclo reflexão-decisão-ação.
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Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocrítica-heterocrítica;
o binômio argumento-contrargumento; o binômio planejamento-controle; o binômio sorte-acaso;
o binômio conhecer-saber; o binômio desejo-crença.
Interaciologia: a interação grupalidade-individualidade; a interação percepção-atenção-memória; a interação professor-aluno; a interação imaginação-realidade; a interação esforço-reforço; a interação estímulo-resposta; a interação motivo-justificativa.
Crescendologia: o crescendo erro-acerto.
Polinomiologia: o polinômio imaturidade-equívoco-punição-culpa.
Antagonismologia: o antagonismo loc interno / loc externo; o antagonismo autocontrole / heterocontrole; o antagonismo esclarecer / convencer; o antagonismo extrafísico / intrafísico; o antagonismo sucesso / fracasso; o antagonismo detalhismo / generalização; o antagonismo
livre arbítrio / determinismo.
Paradoxologia: o paradoxo informação externa–decisão interna; o paradoxo de o excesso de opções nem sempre facilitar a tomada de decisão; o paradoxo da reação emocional de
repúdio do assediado ao assediador gerar sintonização entre ambos.
Politicologia: a política da boa vizinhança; a tares enquanto expressão da lucidocracia;
a egocracia; a refutaciocracia; a argumentocracia; a democracia; a didaticocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis da preservação da privacidade.
Filiologia: a coerenciofilia; a autoconfianciofilia; a criticofilia; a experimentofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a sociofobia; a raciocinofobia; a heterocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA); a síndrome da subestimação; a síndrome da insegurança; a síndrome do autismo consciencial; a síndrome do avestruzismo; a síndrome da indecisão.
Maniologia: a mania de terceirizar as escolhas pessoais; a mania de querer agradar
a todos.
Mitologia: o mito de o Cosmos conspirar a favor ou contra a pessoa; o mito da ação
sem retorno; o mito da decisão ideal; o mito da autevolução sem autesforço.
Holotecologia: a pensenoteca; a discernimentoteca; a psicoteca; a energeticoteca; a cognoteca; a autopesquisoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autocriteriologia; a Autodiscernimentologia;
a Autopesquisologia; a Lucidologia; a Autodefinologia; a Autodeterminologia; a Conviviologia;
a Decidologia; a Experimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin assertiva; a conscin decisora; a conscin destemida cosmoética;
a conscin autopesquisadora; a conscin planificadora; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin fracassada.
Masculinologia: o autodecisor; o corajoso; o teleguiado autocrítico; o amparador extrafísico; o exemplarista; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisador; o proexista; o cético otimista cosmoético; o minidissidente ideológico; o apriorista; o co-doutrinador;
o fazedor de cabeças; o idólatra; o fiel religioso; o psicastênico; o incucadão; o dependente; o medroso; o ingênuo; o descuidado; o pusilânime; o heterassediado; o homem da massa humana impensante.
Femininologia: a autodecisora; a corajosa; a teleguiada autocrítica; a amparadora extrafísica; a exemplarista; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a pesquisadora; a proexista; a cética otimista cosmoética; a minidissidente ideológica; a apriorista; a co-doutrinadora;
a fazedora de cabeças; a idólatra; a fiel religiosa; a psicastênica; a incucadona; a dependente;
a medrosa; a ingênua; a descuidada; a pusilânime; a heterassediada; a mulher da massa humana
impensante.
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Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens genuflexus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antagonismo loc interno / loc externo homeostático = o crédito concedido a consciexes amparadoras pela conscin benemérita no contexto assistencial multidimensional
complexo; antagonismo loc interno / loc externo nosográfico = a culpa atribuída a consciexes heterassediadoras pela conscin autocorrupta perante autodecepções egoísticas.
Culturologia: a cultura do murismo; a cultura capitalista; a cultura religiosa; a cultura
da mídia; a incultura baratrosférica; a cultura das ilusões; a cultura do status.
Taxologia. No âmbito da Psicologia, o estadunidense Julian Rotter (1916–2014) propôs
a classificação da predominância do locus of control em 2 grupos extremos, refletido na forma
pela qual as pessoas lidam com os problemas encontrados e na postura adotada perante a vida:
1. Externo. A pessoa não percebe relação entre os próprios atos e o desempenho obtido,
creditando os resultados a fatores externos ou aleatórios; interpreta fatores externos na condição
de fonte de controle fundamental na própria vida; exige mais dos outros; denota dependência
emocional e funcional; se afeta consideravelmente perante o recebimento de críticas e elogios.
2. Interno. A pessoa admite controlar os próprios comportamentos observando causalidade entre os atos realizados e o desempenho obtido; se sente no controle da própria vida e sucesso, exige mais de si mesmo e se concentra em ações para solucionar as dificuldades existentes.
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 antagonismo loc interno / loc externo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Ancoragem consciencial íntima: Intraconscienciologia; Neutro.
03. Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
04. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
05. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
06. Autovalor ínsito: Paraxiologia; Homeostático.
07. Autovendagem: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Competição assediadora: Parapatologia; Nosográfico.
10. Conscienciocentragem: Parapercucienciologia; Homeostático.
11. Generalização autassediante: Psicossomatologia; Nosográfico.
12. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
13. Honra ectópica: Cosmoeticologia; Nosográfico.
14. Síndrome da subestimação: Parapatologia; Nosográfico.
15. Superestimação pontual: Parapatologia; Nosográfico.
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IDENTIFICAR DE MODO LÚCIDO OS REFERENCIAIS DOS
AUTOPENSENES E ATOS PESSOAIS É ATITUDE COESA
ADOTADA PELA CONSCIN PRIORIZADORA DA COSMOÉTICA, INTERASSISTÊNCIA E COMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, distingue as reais causas dos próprios atos? Qual
é o referencial predominante: o interno ou o externo?
Bibliografia Específica:
1. Abbad, Gardênia; & Meneses, Pedro P. M.; Locus de Controle: Validação de uma Escala em Situação de
Treinamento; Artigo; Estudos de Psicologia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 3; 1 escala; 1 gráf.; 5 tabs.; 1 nota; 15 refs.;
Brasília, DF; 2004; páginas 441 a 450.
2. Lima, Vinícius Coelho; & Santos, Cristiane Pizzutti dos; Paradoxo da Escolha: O Número de Opções para Maximizadores e Satisficers; Artigo; Revista de Administração FACES Journal; Trimestral; Vol. 2; N. 4; 3 enus.;
1 escala; 12 tabs.; 49 refs.; Belo Horizonte, MG; Outubro-Dezembro, 2011; páginas 17 a 40.
3. Rotter, Julian B.; Generalized Expectancies for Internal versus External Control of Reinforcement; Psychological Monographs: General and Applied; Journal; Quarterly; Vol. 80; N. 1; Washington, DC; USA; 1966; páginas 1 a 28.
4. Idem; Internal versus External Control of Reinforcement: A Case History of a Variable; American Psychologist; Journal; Quarterly; Vol. 45; N. 4; 27 refs.; Storss, CT; USA; April, 1990; páginas 489 a 493.
5. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane
Ferraro; 172 p.; 40 caps.; 15 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.
rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 74, 84 a 86
e 116 a 125.

G. A.
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ANTAGONISMOLOGIA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Antagonismologia é a Ciência ou o estudo técnico aplicado às manifestações da dualidade das ideias opositivas, constructos opostos ou à exposição de incompatibilidades
evidentes.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do
idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX.
O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Ciência dos antagonismos. 02. Ciência da contraposição.
03. Ciência da antipodia. 04. Ciência da contraação; Ciência da contrariedade. 05. Ciência dos
contrários. 06. Ciência da incompatibilidade. 07. Ciência da oposição. 08. Ciência da opugnação. 09. Ciência da repulsão. 10. Ciência da rivalidade ideativa.
Neologia. O vocábulo Antagonismologia e as duas expressões compostas Antagonismologia Destrutiva e Antagonismologia Construtiva são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Ciência da concordância. 2. Ciência da aliança. 3. Ciência da associação. 4. Ciência da coadjuvação. 5. Ciência da conciliação. 6. Ciência da compatibilidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição evolutiva.
Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Antagonismologia é Seção, fixa ou permanente, componente da Divisão Conformática, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos contrapensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: os antagonismos em geral; a dialética dos opostos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da contradição; o princípio dual da polaridade; o princípio
da omissuper; o princípio da descrença.
Teoriologia: a falseabilidade da teoria; a teoria do caos.
Tecnologia: a técnica da Confrontologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo vital sono-vigília.
Binomiologia: o binômio fato-boatos; o binômio fato-versões; o binômio patológico zona de conforto–comodismo piegas; o binômio coexistencial admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Antagonismologia: internação na Seciologia; o antagonismo sinônimo / antônimo; o antagonismo Sinonimologia / Antonimologia.
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Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis não cumpridas.
Filiologia: a raciocinofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
Holotecologia: a comunicoteca; a absurdoteca.
Interdisciplinologia: a Antagonismologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia; a Discordanciologia;
a Contrariologia; a Refutaciologia; a Argumentologia; a Comunicologia; a Conformática.
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 antagonismologus; o Homo sapiens antilogicus; o Homo
sapiens antissubumanus; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens anticatalyticus;
o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens antirretilineatus; o Homo sapiens antimonotonus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Antagonismologia Destrutiva = o estudo técnico das oposições quando
destruidoras ou anticosmoéticas; Antagonismologia Construtiva = o estudo técnico das oposições
quando edificantes ou cosmoéticas.
Culturologia: a contracultura na Socin Moderna.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a Antagonismologia, em geral, pode ser
classificada em 3 categorias básicas, aqui dispostas na ordem lógica:
1. Antagonismologia Sadia.
2. Antagonismologia Ambígua.
3. Antagonismologia Patológica.
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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 Antagonismologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antagonismologia Ambígua: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Antagonismologia Patológica: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
04. Antagonismologia Sadia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
06. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
07. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
08. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
09. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
10. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
11. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
12. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.

AS PESQUISAS DAS IDEIAS ANTAGÔNICAS, ENFOCADAS
TECNICAMENTE PELA CIÊNCIA ANTAGONISMOLOGIA, SÃO
INDISPENSÁVEIS NOS UNIVERSOS DA COMUNICOLOGIA,
DA ARGUMENTOLOGIA E DA REFUTACIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pondera heterocriticamente os argumentos novos, sobre qualquer ideia, quando aparecem? Ou cede de imediato à força da unanimidade?
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ANTAGONISMOLOGIA AMBÍGUA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Antagonismologia Ambígua é a Ciência ou o estudo técnico aplicado às
manifestações da dualidade das ideias opositivas, constructos opostos ou à exposição de incompatibilidades evidentes, de maneira indefinida ao admitir interpretações diferentes.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do
idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX.
O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O vocábulo ambíguo procede do idioma Latim, ambiguus, “que tem 2 sentidos; equívoco; duvidoso”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Antagonismologia Indefinida. 2. Antagonismologia Duvidosa.
Neologia. As 3 expressões compostas Antagonismologia Ambígua, Antagonismologia
Ambígua Básica e Antagonismologia Ambígua Avançada são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Antagonismologia Sadia. 2. Antagonismologia Patológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos contrapensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: o antagonismo; as dessemelhanças; as controvérsias geradas pela ambiguidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da contradição; o princípio dual da polaridade; o princípio
da omissuper; o princípio da descrença.
Teoriologia: a falseabilidade da teoria; a teoria do caos.
Tecnologia: a técnica da Confrontologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo vital sono-vigília.
Enumerologia: a hipótese de tentativa incompleta; a heterogeneidade ideativa débil;
a disparidade antiteática; a teoria dos contrários hesitante; a minidissidência; o argumento discordante piegas; o contrapensene ambíguo.
Binomiologia: o binômio fato-boatos; o binômio fato-versões; o binômio patológico zona de conforto–comodismo piegas; o binômio coexistencial admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Antagonismologia: a Antagonismologia Ambígua.
Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua.
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Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis não cumpridas.
Filiologia: a raciocinofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
Holotecologia: a comunicoteca; a absurdoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia; a Discordanciologia; a Refutaciologia; a Contrariologia; a Argumentologia; a Comunicologia; a Conformática.
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 antagonista; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens antiproexologus; o Homo sapiens antiprofessionalis; o Homo sapiens antissubumanus;
o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens anticatalyticus; o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens antirretilineatus; o Homo sapiens antimonotonus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Antagonismologia Ambígua Básica = o estudo do comportamento hesitante da pessoa imatura, inexperiente e insegura; Antagonismologia Ambígua Avançada = o estudo do posicionamento do murista de comportamento intencional e habitualmente ambíguo.
Culturologia: a contracultura quando ambígua.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
categorias de reações antagônicas podendo surgir de maneira ambígua:
01. Antibiologia.
02. Anticonformática.
03. Anticriticologia.
04. Anticuroterapia.
05. Antieconomia.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Antifilosofia.
Antifisiologia.
Antimaternidade.
Antimetodologia.
Antimodelo.
Antipedagogia.
Antipoliticologia.
Antiprincipiologia.
Antipriorologia.
Antipsiquiatria.
Antirreligiosismo.
Antissexologia.
Antissociexologia.
Antissociologia.
Antitecnologia.
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 Antagonismologia Ambígua, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antagonismologia Patológica: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
03. Antagonismologia Sadia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
05. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
06. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
07. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
08. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
09. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
10. Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.

A ANTAGONISMOLOGIA AMBÍGUA É APLICADA ÀS PESQUISAS DAS MANIFESTAÇÕES PENSÊNICAS DAS CONSCINS VULGARES DA ROBÉXIS OU AINDA IGNORANTES
QUANTO À VIDA CULTURAL NA SOCIEDADE HUMANA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém posicionamentos antagônicos ambíguos na vida intrafísica? Por qual razão?
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ANTAGONISMOLOGIA DESCRENCIOLÓGICA
(CONTRAPONTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Antagonismologia Descrenciológica é a Ciência dedicada aos estudos
dos contrapontos entre pares de conceitos em evidente incompatibilidade, capazes de expandir,
por meio de contrastes, a reflexão, o entendimento e a cosmovisão do pesquisador ou da pesquisadora acerca da teática do princípio da descrença (PD).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição
cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O prefixo des é proveniente do idioma Latim, dis ou de
ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo crença
procede igualmente do idioma Latim, credentia, “ação de acreditar; fé”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Ciência dos antagonismos descrenciológicos. 2. Ciência dos contrastes ideativos descrenciológicos.
Neologia. As 3 expressões Antagonismologia Descrenciológica, Antagonismologia Descrenciológica Estrita e Antagonismologia Descrenciológica Ampla são neologismos técnicos da
Contrapontologia.
Antonimologia: 1. Binomiologia Descrenciológica. 2. Crescendologia Descrenciológica. 3. Sinergismologia Descrenciológica. 4. Oximorologia Descrenciológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às potencialidades elucidativas dos contrapontos.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Acreditar,
não. Saber. Conselhos, não. Exemplos. Crença, não. Conhecimento. Culto, não. Cultura. Igreja,
não. Ciência. Julgar, não. Analisar. Opiniões, não. Fatos.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Contraponto. Assim como pesquisar é sabedoria, acreditar é ignorância”.
2. “Contrários. A autoconsciência dos contrários e a identificação das incompatibilidades são recursos de extrema relevância para a expansão do autodiscernimento e da autoconsciencialidade da consciência, em quaisquer dimensões existenciais”.
3. “Cosmovisão. Com a associação de ideias se chega à cosmovisão”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Descrenciologia; o holopensene pessoal da tecnicidade; o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; os contrapensenes; a contrapensenidade; os
exopensenes descrenciofílicos em suporte às escolhas evolutivas; a exopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: as sutilezas da Descrenciologia ilustradas pela justaposição de ideias contrastantes; o embate enriquecedor; o conflito producente; o dualismo impactante; a complementaridade potencializadora; a irreconciliabilidade esclarecedora; o confronto descrenciológico ressaltando a postura autevolutiva prioritária e inequívoca; a inteligência evolutiva (IE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autocomprovação da sinalética energética e parapsíquica pessoal favorecida pelo contraste entre sensações.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Conformaticologia-Mentalsomatologia.
Principiologia: o contraponto técnico elucidando a teática do princípio da descrença.
Tecnologia: a técnica do confronto; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Efeitologia: o efeito tarístico do cotejo sistemático.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do hábito do detalhismo.
Ciclologia: o ciclo autexperimental expansão captativa–retraimento ponderativo.
Binomiologia: o binômio associação por semelhança–associação por diferença.
Interaciologia: a interação incredulidade-experimentação.
Crescendologia: o crescendo visão pontual–cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio Contrapontologia-Exaustivologia-Cosmovisiologia.
Antagonismologia: o antagonismo exaustividade relativa / completude absoluta.
Politicologia: a refutaciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autopesquisa.
Filiologia: a descrenciofilia; a lexicofilia; a conformaticofilia.
Fobiologia: a eliminação da fronemofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da indisciplina autopensênica.
Mitologia: o mito do conhecimento irretorquível.
Holotecologia: a experimentoteca; a pesquisoteca; a definoteca; a ciencioteca; a controversioteca; a criticoteca; a logicoteca.
Interdisciplinologia: a Antagonismologia Descrenciológica; a Contrapontologia; a Antagonismologia; a Descrenciologia; a Oximorologia; a Paradoxologia; a Associaciologia; a Lexicologia; a Verbetologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin evoluciente; a conscin cética-otimista-cosmoética (COC); o ser
desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o questionador; o experimentador; o apriorota;
o ingênuo; o esperto; o crédulo; o incrédulo; o conservador; o cientista; o pesquisador; o religioso; o místico; o sensitivo; o médium; o lexicólogo; o conscienciólogo; o minidissidente ideológico; o maxidissidente ideológico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a questionadora; a experimentadora; a apriorota;
a ingênua; a esperta; a crédula; a incrédula; a conservadora; a cientista; a pesquisadora; a religiosa; a mística; a sensitiva; a médium; a lexicóloga; a consciencióloga; a minidissidente ideológica;
a maxidissidente ideológica.
Hominologia: o Homo sapiens antagonismologus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens autovivens; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens autoconstatator; o Homo sapiens autoconvictor; o Homo sapiens
autocriticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens refutator.
V. Argumentologia
Exemplologia: Antagonismologia Descrenciológica Estrita = o estudo técnico de pares
de conceitos em franca antipodia ilustrando a teática do PD; Antagonismologia Descrenciológica
Ampla = o estudo técnico de pares de conceitos em variados graus de incompatibilidade ilustrando a teática do PD.
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Culturologia: a premência de solidificação da cultura descrenciológica; a cultura da
Lexicologia; a cultura do detalhismo; a cultura da Verbetografia.
Cotejologia. Eis, na ordem alfabética, 100 contrapontos ideativos, com base no contraste
entre conceitos incompatíveis, ligados à teática descrenciológica:
01. Antagonismo achismo / constatação.
02. Antagonismo acreditar / admitir.
03. Antagonismo acreditar / autocomprovar.
04. Antagonismo acumular lacunas / queimar etapas.
05. Antagonismo amuleto protetor / autencapsulamento energético voluntário.
06. Antagonismo antipensene / contrapensene.
07. Antagonismo apedeutismo parapsíquico / cultura parapsíquica.
08. Antagonismo apriorismose / conhecimento prévio.
09. Antagonismo argumento falacioso / argumento válido.
10. Antagonismo autoimolação / autabsolutismo.
11. Antagonismo autopromoção / anonimato.
12. Antagonismo autossacrifício punitivo / autorrenúncia pró-evolutiva.
13. Antagonismo boato / fato.
14. Antagonismo canga mediúnica / projetabilidade lúcida.
15. Antagonismo caridade / interassistência.
16. Antagonismo cátedra universitária / docência conscienciológica.
17. Antagonismo censura / mediação.
18. Antagonismo circumpensene / prioropensene.
19. Antagonismo código consagrado / princípio pessoal.
20. Antagonismo conselho / exemplificação verbaciológica.
21. Antagonismo credulidade / otimismo.
22. Antagonismo crença introjetada / conhecimento vivenciado.
23. Antagonismo culto religioso / tertúlia conscienciológica.
24. Antagonismo decepção / desilusão.
25. Antagonismo dependência / autonomia.
26. Antagonismo deslumbramento / autocrítica.
27. Antagonismo desmerecimento / desconfiança sadia.
28. Antagonismo desqualificar / criticar construtivamente.
29. Antagonismo deturpação / ortodoxia.
30. Antagonismo dogma / verdade relativa de ponta.
31. Antagonismo doutrinação / esclarecimento.
32. Antagonismo dúvida mortificante / questionamento pesquisístico.
33. Antagonismo eufemismo acomodante / esbregue propulsor.
34. Antagonismo encíclica papal / tratado científico.
35. Antagonismo esoterismo / exoterismo.
36. Antagonismo excomunhão / maxidissidência.
37. Antagonismo expectativa / viabilidade.
38. Antagonismo fé / conhecimento.
39. Antagonismo figura poética / tropo técnico.
40. Antagonismo floreio / detalhe.
41. Antagonismo fraternidade esotérica / colegiado científico.
42. Antagonismo guia amaurótico / amparador de função.
43. Antagonismo Hagiologia / Serenologia.
44. Antagonismo heterocomprovação / autocomprovação.
45. Antagonismo heteroimposição / autodeterminação.
46. Antagonismo heteroinculcação / autoconvicção.
47. Antagonismo hipótese teórica / tese autocomprovada.
48. Antagonismo humildade / comedimento.
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
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Antagonismo ignorância / autoridade vivencial.
Antagonismo imaginação / vivência.
Antagonismo imposição / consenso.
Antagonismo ingenuidade / confiança.
Antagonismo interprisão / libertação.
Antagonismo linguagem simbólica / linguagem técnica.
Antagonismo manipulação / liberdade de escolha.
Antagonismo Mateologia / Evoluciologia.
Antagonismo materialismo / Multidimensiologia.
Antagonismo mediocridade / originalidade.
Antagonismo melhor para poucos / melhor para todos.
Antagonismo minidissidência / maxidissidência.
Antagonismo mirmídone / teleguiado autocrítico.
Antagonismo misticismo / cientificidade.
Antagonismo mistificação mediúnica / autenticidade parapsíquica.
Antagonismo monoideísmo / especialidade.
Antagonismo mordomia / autesforço.
Antagonismo muleta consagrada / técnica aprimorável.
Antagonismo obediência imposta / cooperação voluntária.
Antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária.
Antagonismo oniropensene / lucidopensene.
Antagonismo ouvir dizer / ir pesquisar.
Antagonismo palavra envilecida / neologismo técnico.
Antagonismo passe mediúnico / tarefa energética pessoal.
Antagonismo patomimese estagnadora / ortomimese pró-evolutiva.
Antagonismo pessimismo cronicificado / desconfiança cosmoética.
Antagonismo pontificação / debate.
Antagonismo prece / estado vibracional.
Antagonismo preconceito / autovivência.
Antagonismo presumir erro em tudo / não acreditar em nada.
Antagonismo prolixidade / conformaticidade.
Antagonismo psicossoma / mentalsoma.
Antagonismo rechaçar / refutar.
Antagonismo reverência / referência.
Antagonismo ritual / algoritmo.
Antagonismo romance espírita / tratado conscienciológico.
Antagonismo sectarismo / Universalismo.
Antagonismo ser do contra / questionar.
Antagonismo solenidade / irreverência.
Antagonismo subcérebro / paracérebro.
Antagonismo submissão / respeito.
Antagonismo sugestionamento hipnótico / predisposição íntima.
Antagonismo suposição / dedução.
Antagonismo tábua dos 10 mandamentos / código pessoal de Cosmoética (CPC).
Antagonismo tacon / tares.
Antagonismo teimosia / persistência.
Antagonismo Teologia / Lógica.
Antagonismo teoria do planeta chupão / teoria da reurbex.
Antagonismo tradição / renovação.
Antagonismo vaidade artística / competência científica.
Antagonismo verborragia doutrinária / silêncio tarístico.
Antagonismo ver para crer / viver para saber.
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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 Antagonismologia Descrenciológica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Antagonismologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
03. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
04. Binômio contraponteado: Binomiologia; Neutro.
05. Complemento da Descrenciologia: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Conformática: Comunicologia; Neutro.
07. Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
08. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Controvérsia útil: Controversiologia; Neutro.
10. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
11. Dualidade contrastante: Multidimensiologia; Neutro.
12. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
13. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Realidade oximorônica: Oximorologia; Neutro.
15. Teática descrenciológica: Experimentologia; Homeostático.

A ANTAGONISMOLOGIA DESCRENCIOLÓGICA EVIDENCIA,
EM CONTRAPONTOS, A PREMÊNCIA DE RECICLAR POSTURAS ESTAGNANTES, INDICANDO SEMPRE O PRIORITÁRIO PARA A CONQUISTA DA AUTONOMIA CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância dos confrontos ideativos na elucidação da teática do princípio da descrença? Quais posturas anacrônicas e antidescrenciológicas passíveis de reciclagem identifica nos resultados das autopesquisas?
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
372 a 402.
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 427, 428 e 446.
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 74, 108, 134, 141, 155, 190 e 307.
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 476.

O. V.
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ANTAGONISMOLOGIA PATOLÓGICA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Antagonismologia Patológica é a Ciência ou o estudo técnico aplicado às
manifestações da dualidade das ideias opositivas, constructos opostos ou à exposição de incompatibilidades evidentes, de maneira doentia ou desequilibrada.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do
idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX.
O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O vocábulo patológico procede do mesmo idioma
Grego, pathologikós, “que trata das enfermidades”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Antagonismologia Doentia. 2. Antagonismologia Nosológica.
Neologia. As 3 expressões compostas Antagonismologia Patológica, Antagonismologia
Patológica Básica e Antagonismologia Patológica Avançada são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Antagonismologia Sadia. 2. Antagonismologia Ambígua.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos contrapensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: o antagonismo; as dessemelhanças; a dialética dos opostos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da contradição; o princípio dual da polaridade; o princípio
da omissuper; o princípio da descrença.
Teoriologia: a falseabilidade da teoria; a teoria do caos.
Tecnologia: a técnica da Confrontologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo vital sono-vigília.
Enumerologia: a hipótese de tentativa irracional; a variabilidade incompatível; a diversidade aberrante; a oposição anticosmoética; o argumento assediador; a antipesquisa marginal;
o contrapensene patológico.
Binomiologia: o binômio fato-boatos; o binômio fato-versões; o binômio patológico zona de conforto–comodismo piegas; o binômio coexistencial admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Antagonismologia: a Antagonismologia Patológica.
Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua.
Politicologia: a democracia direta.
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Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis não cumpridas.
Filiologia: a raciocinofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
Holotecologia: a comunicoteca; a absurdoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia; a Discordanciologia; a Refutaciologia; a Argumentologia; a Comunicologia; a Conformática.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o participante da robéxis.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a participante da robéxis.
Hominologia: o Homo sapiens antagonista; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens antiproexologus; o Homo sapiens antiprofessionalis; o Homo sapiens antissubumanus;
o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens anticatalyticus; o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens antirretilineatus; o Homo sapiens antimonotonus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Antagonismologia Patológica Básica = o estudo do comportamento da
pessoa sempre do contra; Antagonismologia Patológica Avançada = o estudo do comportamento
do minidissidente ideológico, homem ou mulher.
Culturologia: a contracultura quando patológica.
Intrafisicologia. Consoante a Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
100 condições ou posições pessoais, antagônicas, patológicas, situadas e atuantes na contramão
consciencial, ou contra a própria personalidade, assumidas por inconsciência, insegurança ou fanatismo cego:
01. Antiabertismo: consciencial.
02. Antiacoplamentarium.
03. Antiafetividade.
04. Antiamericanismo.
05. Antianálise.
06. Antianatomia.
07. Antiaprendizagem.
08. Antiatenção.
09. Antibioquímica.
10. Anticatarse.
11. Anticeticismo.
12. Anticienciologia.
13. Anticientificidade.
14. Anticirurgia.
15. Anticognição.
16. Anticompléxis.
17. Anticonhecimento.
18. Anticons.
19. Anticonscienciologia.
20. Anticonsciencioterapia.
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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.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Anticonsenso.
Anticonviviologia.
Anticosmismo.
Anticosmoética
Anticriatividade.
Anticipriene.
Anticura.
Antidemocracia: a autocracia; a ditadura.
Antidespertologia.
Antidiplomacia.
Antidireitologia.
Antidiscernimento.
Antiecologia.
Antieducação.
Antienciclopedismo.
Antienergossomatologia.
Antiepicentrismo: consciencial.
Antierudição.
Antiescolaridade.
Antieumatia.
Antievolução.
Antiexemplarismo.
Antifatuística.
Antifilosofia.
Antifisiologia.
Antifitoconvivialidade.
Antifraternidade: o facciosismo.
Antigescon.
Antiglobalização (Desglobalização): quando da megafraternidade.
Antigrupocarmologia.
Anti-higiene.
Antinformação.
Antintelectualismo.
Antinvéxis.
Antislamismo.
Antijudaísmo.
Antijurisprudência.
Antilogicidade.
Antilucidez.
Antimacrossomatologia.
Antimaturidade: o “eternamente jovem”.
Antimedicação.
Antimodernização.
Antimotivação.
Antimudancismo.
Antimultidimensionalidade.
Antinotícia.
Antinutricionismo.
Antipacifismo.
Antipangrafia.
Antiparapsicologia.
Antiparapsiquismo.
Antipesquisologia.
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Antiplanejamentologia.
Antipolimatia.
Antipoliticologia.
Antiproéxis.
Antiprofissionalismo: a autocorrupção.
Antiprogresso.
Antiprojetabilidade: lúcida.
Antiprospectiva.
Antiprotimia.
Antipsicomotricidade.
Antirracionalismo.
Antirrecexologia.
Anti-Socin.
Antisserenologia.
Antissexualidade: o celibato.
Antissomática.
Antissubumanidade.
Antitaquipsiquismo.
Antitares.
Antitenepessismo.
Antitrabalhismo.
Antitransparência.
Antiuniversalismo.
Antiverbação.
Antiverdade.
Antivoluntariado.
Antizooconvivialidade.
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 Antagonismologia Patológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antagonismologia Ambígua: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Antagonismologia Sadia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
05. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
06. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
07. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
08. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
09. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
10. Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.

A ANTAGONISMOLOGIA PATOLÓGICA É APLICADA
ÀS PESQUISAS DAS MANIFESTAÇÕES PENSÊNICAS
DAS CONSCINS MARGINAIS VIVENDO CONTRA AS LEIS
ESTABELECIDAS PELA SOCIEDADE INTRAFÍSICA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém posicionamentos antagônicos patológicos na vida dia a dia? Em quais circunstâncias?
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ANTAGONISMOLOGIA SADIA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Antagonismologia Sadia é a Ciência ou o estudo técnico aplicado às manifestações da dualidade das ideias opositivas, constructos opostos ou à exposição de incompatibilidades evidentes, de maneira hígida e equilibrada.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do
idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX.
O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. A palavra sadio vem do idioma Latim, sanativus,
“próprio para curar”, radical de sanatum, supino de sanare, “curar; sanar; sarar; mitigar os cuidados, os pesares, as mágoas”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Antagonismologia Hígida. 2. Antagonismologia Equilibrada.
Neologia. As 3 expressões compostas Antagonismologia Sadia, Antagonismologia Sadia
Básica e Antagonismologia Sadia Avançada são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Antagonismologia Doentia. 2. Antagonismologia Patológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos contrapensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: o antagonismo; as dessemelhanças; nas pesquisas, em geral, são relevantes os
exemplos antagônicos; a dialética dos opostos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da contradição; o princípio dual da polaridade; o princípio
da omissuper; o princípio da descrença.
Teoriologia: a falseabilidade da teoria; a teoria do caos.
Tecnologia: a técnica da Confrontologia quando equilibrada.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete das manifestações conscienciais.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo vital sono-vigília.
Enumerologia: a hipótese de tentativa diversificada; a heterogeneidade intrafísica;
o constructo válido à disparidade teática; a falseabilidade racional na teoria dos contrários; a maxidissidência cosmoética; o estudo da separabilidade equilibrada; o contrapensene harmônico.
Binomiologia: o binômio fato-boatos; o binômio fato-versões; o binômio patológico zona de conforto–comodismo piegas; o binômio coexistencial admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Antagonismologia: a Antagonismologia Sadia.
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Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis não cumpridas.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
Holotecologia: a comunicoteca; a absurdoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia; a Discordanciologia; a Refutaciologia; a Argumentologia; a Comunicologia; a Conformática.
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 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 cosmoethicus; o Homo sapiens antagonista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens antimonotonus; o Homo
sapiens catalyticus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Antagonismologia Sadia Básica = o estudo do comportamento do praticante da neotécnica da inversão existencial (invéxis); Antagonismologia Sadia Avançada = o estudo do comportamento do maxidissidente ideológico.
Culturologia: a contracultura quando sadia.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100
categorias de reações antagônicas sadias da conscin lúcida:
01. Antiabsolutismo: o diálogo.
02. Antiacidentologia: a evitação dos riscos desnecessários.
03. Antiacídia: atividade pessoal e grupal evolutiva.
04. Antialcoolismo: as campanhas antialcoólicas.
05. Antialienação: o engajamento voluntário na obra útil.
06. Antiamnésia.
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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.
56.
57.
58.
59.

Antianemia: os cuidados com a alimentação.
Antiapedeutismo: a leitura constante de obras úteis.
Antiapriorismose: a amplitude autopensênica.
Antiassedialidade: a desperticidade.
Antiautismo: a convivialidade sadia.
Antibaratrosfera: as práticas da tenepes.
Anticabotinismo: o ser minipeça assistencial.
Anticarrancismo.
Anticatequese: a gescon.
Anticesarismo.
Anticinismo: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Anticoerção: o respeito a todos os princípios conscienciais.
Anticonflitologia: a autopacificação.
Anticonservantismo: a neofilia; a xenofilia.
Anticontaminação: a Higiene Consciencial.
Anticredulidade: a criticidade.
Anticrueldade: a benignidade vivida.
Antideificação: o trabalho ombro-a-ombro.
Antidepressão.
Antidespotismo: a atuação contra as tiranias de todos os tipos.
Antidistimia: o EV.
Antidogmática: a Descrenciologia.
Antidoutrinismo.
Antiegoísmo: o ato de pensar, a favor, mais nos outros.
Antienvelhecimento: os cuidados com o soma.
Antiepidemia: as profilaxias.
Antiesbanjamento: a poupança na Economia.
Antiescravagismo: a intercooperação.
Antiestigmatização: a recomposição evolutiva.
Antiestressamento: a acalmia íntima.
Antifacciosismo: o fraternismo vivido.
Antifanatismo: a racionalidade.
Antifascinação: a inteligência evolutiva (IE).
Antifisicalismo: o abertismo consciencial.
Antifrustração.
Antigurulatria: a autonomia consciencial.
Anti-hermetismo: a bibliofilia.
Anti-hipocondria.
Antignorantismo: o autodidatismo.
Antinculcação: a diferenciação pensênica.
Antinércia: a proéxis.
Antinteriorose: o nomadismo consciencial produtivo.
Antintrusão: as autodefesas energéticas.
Antirracionalismo: o autodiscernimento.
Antiscagem: a ação desassediadora.
Antisolacionismo: a autoprestatibilidade participativa.
Antilavagem subcerebral: o ceticismo.
Antiludopatia.
Antimania: o detalhismo sem perfeccionismo.
Antimelancolia: a aceleração da História Pessoal.
Antimentirologia: a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
Antimisantropia: a grupalidade.
Antimisticismo: a cientificidade.
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
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Antimistificação: a desmistificação.
Antimitologia: a luta contra o obscurantismo.
Antimonodimensionalidade: a autoconscientização multidimensional (AM).
Antimonoideísmo: a postura do semperaprendente.
Antimonotonia: a vida humana dinamizada.
Antinepotismo: o fim da aristocracia.
Antiobscurantismo: a Pesquisística; a Autopesquisologia.
Antiopressão: a eliminação dos grilhões.
Antiparasitismo: o pé-de-meia; a independência econômico-financeira.
Antiparódia: a verdade nua e crua.
Antipasmaceira: a autorrecéxis continuada.
Antipersonalismo: o trabalho em equipe.
Antipoluição: a ortopensenidade.
Antiporão: consciencial.
Antipresunção: o desconfiômetro; o mancômetro.
Antipromiscuidade: a dupla evolutiva; a monogamia.
Antiproselitismo: a tares expositiva.
Antipusilanimidade: o strong profile; a personalidade forte.
Antiqueixa: a intercompreensão.
Antirracismo: o multiculturalismo; a Multiculturologia.
Antirradicalismo: o debate útil.
Antirregressismo: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Antirrepressão: a desrepressão.
Antirriscomania: a valorização da vida intrafísica pedagógica.
Antirrobéxis: a projeção consciencial lúcida (PL).
Antirroubo.
Antissacralização: a antimitificação.
Antissofística: a retilinearidade autopensênica.
Antissujismundismo: a sustentabilidade ecológica.
Antissuperstição: o autoparapsiquismo técnico.
Antitabagismo: os métodos modernos para parar de fumar.
Antiteomitologia: a luta contra as demagogias religiosas.
Antiterrorismo: a reeducação pela paz.
Antitirania: a democracia direta.
Antitotalitarismo: a Liberologia.
Antitravão: a Autoconsciencioterapia.
Antitriunfalismo: a megarresponsabilidade.
Antivaidosismo: as autorretrocognições.
Antiviolência: a defesa da paz.
Antivírus: no universo da Teleinformática.
Antivitimização.
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 Antagonismologia Sadia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antagonismologia Ambígua: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Antagonismologia Patológica: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
04. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
05. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
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06.
07.
08.
09.
10.

Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.

A ANTAGONISMOLOGIA SADIA É APLICADA ÀS PESQUISAS DAS MANIFESTAÇÕES PENSÊNICAS DAS CONSCINS LÚCIDAS DESEJOSAS DE ULTRAPASSAR AS CONDIÇÕES PATOLÓGICAS DA SOCIEDADE INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém posicionamentos antagônicos sadios?
O tempo todo, por toda parte, com todas as pessoas e consciexes?

Enciclopédia da Conscienciologia

1097

ANTAGONISMO MIDIÁTICO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antagonismo midiático é a manifestação da dualidade da oposição de
ideias ou de sistemas, expondo alguma incompatibilidade evidente, no universo de qualquer mídia ou na difusão técnica de algum veículo de informação.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do
idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX.
O vocábulo midiático deriva provavelmente do mesmo idioma Francês, médiatique, “que diz respeito à mídia; que produz bom efeito nas mídias, especialmente na televisão”. A palavra mídia
apareceu em 1960.
Sinonimologia: 01. Contraposição midiática. 02. Contraponto midiático. 03. Antipodia midiática. 04. Antíctone. 05. Consciência dos contrários. 06. Contraação midiática. 07. Incompatibilidade midiática. 08. Oposição midiática. 09. Insolidariedade midiática; repulsão midiática. 10. Rivalidade midiática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo mídia:
hipermídia; mídia-mix; midiateca; midiatecário; midiática; midiático; midiatização; midiatizado; midiatizar; multimídia.
Neologia. As duas expressões compostas antagonismo midiático social e antagonismo
midiático moral são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Acordo midiático. 02. Aliança midiática. 03. Associação midiática. 04. Coadjuvação midiática. 05. Conciliação midiática. 06. Concordância midiática.
07. Compatibilidade midiática. 08. Partidarismo midiático. 09. Amizade entre empresários.
10. Solidariedade interempresarial.
Estrangeirismologia: a mass media; a news media; a print media; o éthos midiatizado;
as tertúlias online; o Argumentarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Mídias sacralizam mitos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos contrapensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: o antagonismo midiático; as dessemelhanças das ideias; os elos; o confor;
a dialética dos opostos no universo das informações; os conflitos interpessoais; os conflitos entre
países; os conflitos interculturais; a aculturação pelo país dominante; os conflitos íntimos; as
guerras antirrorismo; a tríade da erronia; o antiexemplo; a convivência anticosmoética; a manipulação subliminar.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ideias contrárias–debate produtivo.
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Principiologia: o princípio da contradição; o princípio dual da polaridade; o princípio
da omissuper; o princípio da descrença; o princípio do “contra fatos não há argumentos”;
o princípio consciencial do “tirateimas”; o princípio da autocrítica aplicado ao prioritário;
a ausência do princípio da consensualidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a falseabilidade da teoria; a teoria do caos; a teoria da informação;
o fato de a maior teoria ainda não ser fato comprovado.
Tecnologia: a articulação da tecnologia da informação; a técnica da Confrontologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo vital sono-vigília.
Binomiologia: o binômio fato-boatos; o binômio fato-versões; o binômio patológico zona de conforto–comodismo piegas; o binômio coexistencial admiração-discordância; o binômio
Ética Vulgar–Cosmoética; o binômio intencionalidade-interesse; o binômio patológico negação
dos fatos–construção de artifícios; o binômio pesquisa-fonte; o binômio verdade ontológica–verdade psicológica; o binômio citação da fonte–citação do autor.
Interaciologia: a interação convergência-divergência; a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o crescendo fatos-parfatos; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva; o crescendo pesquisístico;
o crescendo Intropatologia-Sociopatologia; o crescendo erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio deficitário malinformação-seminformação-subinformação;
o trinômio consumidores-leitores-espectadores; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Polinomiologia: o polinômio local-nacional-regional-continental.
Antagonismologia: a Antagonismologia na condição de Seção da Enciclopédia da
Conscienciologia; o antagonismo informação / ocultamento; o antagonismo aparência / realidade; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo palavra oca
/ fato autêntico; o antagonismo feitos cosmoéticos / façanhas belicistas; o antagonismo heterataque / autodefesa; o antagonismo liberdade / sujeição.
Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua; o paradoxo dos noticiários das
guerras pela paz; as manchetes do paradoxo homem-bomba.
Politicologia: a democracia direta; a midiacracia; a argumentocracia; a digitodemocracia; a papirocracia.
Legislogia: a lei de imprensa; a lei de causa e efeito; as leis não cumpridas.
Filiologia: a cienciofilia; a raciocinofilia; a gnosiofilia; a fatofilia; a leiturofilia; a pesquisofilia; a idolofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a decidofobia; a ideofobia.
Sindromologia: a síndrome do recalque.
Maniologia: a mitomania.
Holotecologia: a midiateca; a comunicoteca; a absurdoteca; a hemeroteca; a argumentoteca; a politicoteca; a controversioteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia; a Discordanciologia; a Refutaciologia; a Contrariologia; a Argumentologia; a Comunicologia; a Conformática.
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.
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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 verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o correspondente de guerra.
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; a correspondente
de guerra.
Hominologia: o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens antagonista; o Homo
sapiens antiproexologus; o Homo sapiens antiprofessionalis; o Homo sapiens antissubumanus;
o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens anticatalyticus; o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens antirretilineatus; o Homo sapiens antimonotonus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antagonismo midiático social = os problemas da Higiene e do sanitarismo entre o Sujismundo e o Garibaldo; antagonismo midiático moral = os problemas entre o apego e o desapego no microuniverso intraconsciencial da conscin.
Culturologia: a contracultura perante o povo e o governo; a cultura do factoide; a cultura da superficialidade informativa; a cultura da primeira página; a cultura inútil; a cultura da
crença; a cultura do combate à notícia.
Taxologia. Eis, como exemplos, na ordem alfabética, 24 categorias de antagonismos, em
idiomas diversos, com fatuística listada na Bibliografia Específica, cujos registros de ocorrências
copiosas podem ser recolhidos por qualquer interessado, ou interessada, hoje mesmo, através da
mídia impressa:
01. Arte:
“Anticomédia”.
“Anti-heróis”.
“Anti-Oscar”.
02. Belicismo:
“Escudo Antimíssil”.
“Marcha Antiarmas”.
“Pacto Antimísseis Balísticos”.
“Tratado de Minas Antipersonales”.
03. Criminologia:
“Anti-crime Accord”.
“Divisão Anti-sequestro”.
“Políticas Antiterror”.

Enciclopédia da Conscienciologia

1100

“Satélite antirroubo”.
“Voces del Antiterrorismo”.
04. Crise:
“Ação Global Anticrise”.
“Acordo Anticrise”.
“Comando Anticrise”.
“Marketing Anticrise”.
“Pacto Anticrise”.
“Recetas Anticrises”.
05. Doping:
“Antidoping-farsa no Esporte”.
“Antidoping na Escola”.
“Teste Antidoping das Autoridades do Executivo”.
06. Drogas:
“Alianza Antidrogas”.
“Avião Antidrogas”.
“Plan Antidroga”.
“Policías Antinarcóticos”.
“Simulacros Antinarcóticos”.
07. Ecologia:
“Piscinão Antienchente”.
“Pressão Antipoluição”.
“Protetor Anti-raio”.
“Protocolo Antipoluição”.
“Veículo Anticatástrofe”.
08. Economia:
“Antibusiness”.
“Anti-crisis Plan”.
“Antidesemprego”.
“Antidumping”.
“Antitruste”.
“Fundo Antipobreza”.
“Lei Antimonopólio”.
“Medida Provisória Antiagiotas”.
“Medidas Antilavagem de Dinheiro”.
“Querella Antimonopolio”.
09. Educação:
“Antigramático” (Filólogo).
“Ofensiva Antiinadimplência”.
“Programa Anti-repetência”.
10. Eletrônica:
“Antena Anti-radiação” (Telefones Celulares).
11. Esportes:
“Ação Anticambista”.
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12. Física:
“Anti-hidrogênio”.
“Antiprótons”.
“Enigmas da Antimatéria”.
13. Ideologia:
“Antiamericanismo”.
“Anticastrismo”.
14. Informática:
“Agência Anti-hacker”.
“Anticomputador”.
“Antivírus no Micro”.
15. Nosologia:
“Vacina Anticâncer”.
“Vacina Anti-HIV”.
“Vacina Antimalária”.
16. Política:
“Acordo Anticrise”.
“Anticomemoração”.
“Appello Anticrisi”.
“Práticas Liberais Antipobreza”.
“Protesteo Antigoverno”.
17. Propaganda:
“Antipropaganda”.
18. Racismo:
“Antijudaísmo”.
“Anti-semitism in America”.
“Centro Contra Anti-semitismo”.
19. Saúde:
“Anticorpos Raros”.
“Hormônio Anti-sexo”.
20. Sexossomatologia:
“Antierotismo”.
“Campanha Antimotel”.
21. Somatologia:
“Anticorpos”.
“Aparelho Antirronco”.
“Obra Antipiolho”.
“Pílula Anticelulite”.
22. Tabagismo:
“Anti-smokers”.
“Antitabagismo”.
“Campanha Antitabaco”.
“Rústica Antifumo”.

1101

Enciclopédia da Conscienciologia

1102

23. Veterinária:
“Esquema Antiaftosa”.
“Vacina Antiaftosa”.
24. Violência:
“Frente Ampla Antiviolência”.
“Pacto Antiviolência”.
“Plano Antiviolência”.
“Programa Antiviolência”.
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 antagonismo midiático, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antagonismo: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Antagonismo extremo: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
06. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
07. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
08. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
09. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
10. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
11. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
12. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.

NO UNIVERSO DA SOCIOLOGIA, OS CONFLITOS DIFERENCIADOS DE INTERESSES HUMANOS SÃO EXPOSTOS,
DE MANEIRA EVIDENTE, POR MEIO DAS PESQUISAS
METICULOSAS DOS RECORTES DO COSMOGRAMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega os recursos do cosmograma nas pesquisas? Recorre, também, às pesquisas pela Internet?
Bibliografia Específica:
01. Aguiar, Rafael; Ação Anticambista prejudica Torcida São-paulina (Mercado Paralelo); O Estado de
S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 121; N. 38.951; Caderno: Esportes; Seção: Futebol; 1 ilus.; São Paulo, SP; 09.06.2000;
página E 6.
02. Agostinho, Léa; A Antipropaganda do Rio (Grife Canadense & Violência para Vender Roupas); Jornal
do Brasil; Diário; Ano CIX; N. 343; Seção: Cidade; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 18.03.2000; página 22.
03. Alencar, Kennedy; Candidatos fecham Acordo Anti-Justiça (Partidos Políticos); Jornal; Diário; Ano 80;
N. 26.003; Caderno: Brasil; Seção: São Paulo; 1 gráf.; São Paulo, SP; 12.06.2000; página A 7.
04. Algañaraz, Juan Carlos; Denuncian Antisemitismo en Chile y la Argentina; Clarín; Tabloide; Diário;
1 enu.; 1 ilus.; Buenos Aires; Argentina; 11.01.99; página 24.
05. Alonso, George; Guimarães, Joel Santos; & Canas, Cristina; Especialistas criticam Medidas Antilavagem (Combate à Sonegação & Contas Fantasmas); O Globo; Jornal; Diário; Seção: O País; Rio de Janeiro, RJ; 30.11.98;
página 5.
06. Ámbito Nacional; Redação; Polícia Francesa coordinó Ayer Simulacros Antinarcóticos (Drogas: Argentina); Tabloide; Diário; Ano I; N. 41; 1 ilus.; Buenos Aires; Argentina; 13.10.98; página 2.
07. Andrade, Gileno Roberto de; Vacina Antiaftosa (Agerpa); Jornal do Fazendeiro; Tabloide; Mensário;
1 ilus.; Goiânia, GO; Abril, 1999; página 16.
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08. A Tarde; Redação; Prorrogado Prazo para Vacinação Antiaftosa; Jornal; Diário; Caderno: Municípios;
1 ilus.; Salvador, BA; 06.04.99; capa do caderno (manchete).
09. Bastos, Isabela; SG terá Programa Antiviolência (São Gonçalo, RJ); O Fluminense; Jornal; Diário; Seção: Estado; 1 ilus.; Niterói, RJ; 15.12.98; página 5.
10. Begley, Louis; A Necessidade dos Anti-heróis (Literatura: Romances); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário;
Ano 80; N. 25.988; Caderno: Mais!; São Paulo, SP; 28.05.2000; página 19.
11. Braslanskas, Ligia; Empresas montam Academia Antitensão; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Sua Vez; 6 ilus.; São Paulo, SP; 28.03.99; página 6 – 12.
12. Castello, José; André Sant‟Anna mapeia Antierotismo Yuppie; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: 2; 1 ilus.; São Paulo, SP; 21.12.99; página D 6.
13. Clarín; Redação; Brote Antisemita en Rusia; Tabloide; Diário; Seção: Internacionales; Buenos Aires;
Argentina; 25.11.98; página 40.
14. Clarín; Redação; Entra en Vigencia el Tratado de Minas Antipersonales (Belicismo, Nações Unidas);
Tabloide; Diário; Ano LIV; N. 19.069; Seção: Internacionales; Buenos Aires; Argentina; 01.03.99; página 34.
15. Clarín; Redação; Las Recetas Anticrisis (Crise: UIA); Tabloide; Diário; Caderno: Economia; Seção: Seminario Industrial; Buenos Aires; Argentina; 26.11.98; página 22.
16. Clark, Lesley; Anti-tobacco ad Campaign gets New Chief (Debra Bodenstine); The Herald; Jornal; Diário; Caderno: Florida; Miami, FL; 19.08.99; página 5 B.
17. Clemente, Isabel; Reino Unido lança Plano Antiviolência; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Seção: Tolerância Zero; 1 ilus.; São Paulo, SP; 30.09.98; página 1 – 13.
18. Coelho, Marcelo; “Buena Vista” é Anticastrista e Americanófilo (Win Wenders: Documentário); Folha
de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 80; N. 25.942; 1 ilus.; São Paulo, SP; 12.04.2000; página 5 – 8.
19. Cony, Carlos Heitor; Era Um Antigramático (Filólogo: Antônio Houaiss); Folha de S. Paulo; Jornal;
Diário; Seção: Memória; São Paulo, SP; 08.03.99; página 1 – 10.
20. Correio Braziliense; Redação; Campanha Antimotel (Taguatinga Sul Versus 3 Motéis); Jornal; Diário;
1 ilus.; Brasília, DF; 15.07.99; página 6.
21. David, Virgine; Biologie: L‟Hormone Antisexe (AMH); Science & Vie; Revista; Mensário; N. 971; Seção: Recherche; Paris; França; Agosto, 1998; página 24.
22. Day, Michael; Own Goal (Anticancer Vaccines); New Scientist; Revista; Semanário; Seção: This Week;
Vol. 160; N. 2.159; 1 ilus.; Londres; Inglaterra; 07.11.98; página 26.
23. Diário Catarinense; Redação; Blumenau: Médicos organizam Rústica Antifumo em 22 de Novembro
(11a Caminhada, Corrida & Marcha); Tabloide; Seção: Por Santa Catarina; 1 ilus.; Florianópolis, SC; 15.11.98; página
47.
24. Diário de Pernambuco; Redação; Segurança Antideslizante (Produtos de Revestimento & Riscos de
Acidentes); Jornal; Caderno: Casa & Cozinha; Guia de Compras; 20 ilus.; Recife, PE; 27.03.99; página 2.
25. Dias, Maria Clarice; Dentistas avaliam Aparelho Anti-ronco (Língua & Apneia); Correio Braziliense;
Jornal; Diário; Seção: Brasil; 1 ilus.; Brasília, DF; 22.03.99; página 9.
26. Dias, Otávio; Governo da Bolívia terá Teste “Antidoping” (Exame para Detectar Uso de Cocaína nos
Membros do Executivo); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Mundo; Seção: Drogas; São Paulo, SP; 17.03.99;
página 1 – 13.
27. Diego, Machado; Califórnia adota “Lei Antipaparazzi”; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Ilustrada; Seção: Imprensa; São Paulo, SP; 08.01.99; página 4 – 8.
28. Dimenstein, Gilberto; Estudo avalia Programa Anti-repetência; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Cotidiano; 4 gráfs.; São Paulo, SP; 18.03.99; página 3 – 5.
29. El Heraldo; Editorial; Política Antimonopolio; Jornal; Diário; Barranquila; Colômbia; 17.08.99; página
3 A.
30. Escóssia, Fernanda da; Garotinho aponta Campanha Antipolícia; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano
80; N. 25.920; Caderno: Cotidiano; 1 ilus.; São Paulo, SP; 21.03.2000; página 3 – 3.
31. Evelin, Guilherme; Pacote Antidesemprego; IstoÉ; Revista; Semanário; N. 1.375; Seção: Política; 1 enu.;
4 ilus.; São Paulo, SP; 07.02.96; páginas 24 a 26.
32. Extra; Redação; Satélite Anti-roubo; Jornal; Diário; Seção: Motor Extra; 2 ilus.; Rio de Janeiro, RJ;
23.03.2000; página 3.
33. Fazio, Carlos; Clinton ratificó la Alianza Antidrogas con México (Drogas: Washington); Clarín; Tabloide; Diário; Ano 54; N. 19.056; Seção: Internacionales; 1 ilus.; Buenos Aires; Argentina; 16.02.99; página 22.
34. Figueiredo, Cláudio; O Escudo Antimíssil dos EUA; Jornal do Brasil; Diário; Ano CX; N. 64; Seção:
Internacional; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 11.06.2000; página 20.
35. Folha de S. Paulo; Redação; Ação Global Anticrise (Crise: Fed, FMI; BIS); Jornal; Diário; Ano 78;
N. 25.431; Seção: Opinião; São Paulo, SP; 18.11.98; página 1 – 2.
36. Folha de S. Paulo; Redação; Antivírus ajuda a Evitar Surpresas no Micro; Jornal; Diário; Ano 80;
N. 25.942; Caderno: Informática; São Paulo, SP; 12.04.2000; página 6 – 7.
37. Folha de S. Paulo; Redação; Crise na Colômbia: Protestos Anti-governo reúnem 100 Mil; Jornal; Diário; Caderno: Mundo; 1 ilus.; São Paulo, SP; 15.10.98; página 1 – 14.
38. Folha de S. Paulo; Redação; Escolas armam Ofensiva Antiinadimplência (São Paulo, SP); Jornal; Diário; Caderno: Cotidiano; Seção: Educação; São Paulo, SP; 10.10.98; página 3 – 3 .
39. Folha de S. Paulo; Redação; Igreja faz Autocrítica Sobre Antijudaísmo; Jornal; Diário; Caderno: Folha
Mundo; São Paulo, SP; 31.10.97; página 12.
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40. Folha do Paraná; Redação; Divisão Anti-sequestro investiga Sumiço de Latino (Criminologia: Rio de
Janeiro); Jornal; Diário; Seção: Geral; 1 ilus.; Londrina, PR; 25.10.98; página 9.
41. Fregonara, Gianna; D‟Alema, appello Anticrisi a Bertinotti (Crise: Política); Corriere della Sera; Jornal;
Diário; Seção: In Primo Piano; 1 enu.; 2 ilus.; Roma; Itália; 03.10.98; página 5.
42. Gallardo, Àngels; Alcohol y Tabaco llegan al Plan Antidroga (Drogas: Espanha); El Periódico; Jornal;
Diário; Seção: Sociedad; 1 enu.; 1 ilus.; Madrid; Espanha; 27.10.99; página 26.
43. Gazeta do Povo; Redação; Aulas Suspensas: Começa Obra “Antipiolho” (Colégio Estadual & Piolho de
Pombos); Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.717; Caderno: Curitiba; Seção: Educação; Curitiba, PR; 18.03.2000; página 3.
44. Gazeta do Povo; Redação; Marcha Antiarmas reúne 750 Mil (Belicismo; Washington, EUA); Jornal;
Diário; Ano 82; N. 25.775; Seção: Mundo; 1 ilus.; Curitiba, PR; 15.05.2000; página 27.
45. Gazeta do Povo; Redação; Paraná importa Veículo Especial Anticatástrofe (Atendimento em Acidentes
& Cargas Perigosas); Jornal; Diário; Seção: Local; 1 ilus.; Curitiba, PR; 09.04.99; página 3.
46. Gazeta do Povo; Redação; Protetor Anti-raio para sua Casa (Proteção dos Eletrodomésticos); Jornal;
Diário; Seção: Imobiliário; 1 ilus.; Curitiba, PR; 07.02.99; página 32.
47. Gazir, Augusto; Comitê da OEA unificará Políticas Antiterror (Criminologia: Cicte); Folha de S. Paulo;
Jornal; Diário; Caderno: Folha Mundo; São Paulo, SP; 23.11.98; página 10.
48. Godinho, Fernando; MG faz suspense Sobre Acordo Anticrise (Crise: Recessão); Folha de S. Paulo;
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ANTAGONISMO PESQUISA / LEITURA
(ANTIPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antagonismo pesquisa / leitura é a posição, situação ou manifestação paradoxal de dualidade da oposição de reações fundamentais na existência, por parte da conscin vulgar, expondo incompatibilidade evidente contra a autopesquisa livre e universalista, mas, ao mesmo tempo, a favor da leitura sectária, dirigida, doutrinária, catequética, lavadora de cérebros.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antagonismo vem do idioma Francês, antagonisme, e este do idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo pesquisa procede do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do idioma Latim, pesquisita, de
pesquisitas, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente”. Apareceu no Século XIII. A palavra leitura provém do
idioma Latim, lectura, de legere, “reunir; enrolar; escolher; revistar; fazer escolha; ler para si; ler
em voz alta”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Contraposição pesquisa / leitura. 2. Incompatibilidade pesquisa / leitura. 3. Antíctone mentalsomático.
Neologia. As 3 expressões compostas antagonismo pesquisa / leitura, antagonismo literário pesquisa / leitura e antagonismo religioso pesquisa / leitura são neologismos técnicos da
Antipesquisologia.
Antonimologia: 1. Conciliação pesquisa-leitura. 2. Associação pesquisa-leitura. 3. Coadjuvação pesquisa-leitura.
Estrangeirismologia: a brainwashing religiosa; o Scriptorium; o principium incredulitatis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do universalismo; os laxopensenes; a laxopensenidade.
Fatologia: as dessemelhanças de manifestações; as reações opositivas; a repulsão inescondível às autopesquisas; a antipesquisa; a antievolução; o antidiscernimento; a oposição ao essencial; a idiossincrasia ao autoconhecimento teático avançado; a apriorismose; o hábito da leitura superficial; o Opus Dei; o ato de fazer a cabeça dos incautos; o controle da leitura por outrem;
a fuga à leitura útil; a falta do Caderno do Autopesquisador; as leituras irrefletidas; a autodidaxia
livre; a busca minuciosa para averiguação da realidade; as anotações; a anagnosia; a anagnosiastenia; a anagnosiografia; as leituras reflexivas ao conduzirem a conscin às autopesquisas; a falta do
protocolo de investigação; a inteligência evolutiva (IE) pessoal; a escala das prioridades evolutivas.
Parafatologia: a ausência da prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: a necessidade do princípio da descrença.
Tecnologia: a técnica do autodidatismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-
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rio conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Binomiologia: a falta do binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação monodimensionalidade-multidimensionalidade.
Crescendologia: o crescendo colheita de expressões–colheita de conceitos.
Trinomiologia: o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio leituras-reflexão-registros; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio crendices-delírios-tradições.
Polinomiologia: o polinômio pensenização-leituras-anotações-debates.
Antagonismologia: o antagonismo pesquisa / leitura; o antagonismo mentalsoma / psicossoma; o antagonismo conscin teática / conscin teoricona; o antagonismo visão / amaurose;
o antagonismo irreconciliável Ciência / Religião; o antagonismo racionalidade / irracionalidade; o antagonismo essencial / acessório.
Politicologia: a teocracia; a gurucracia; a antidemocracia.
Filiologia: a leiturofilia; a teofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a neofobia; a heterocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da mediocrização; a síndrome
da dispersão consciencial.
Maniologia: a idolomania; a teomania; a megalomania religiosa.
Mitologia: os mitos da Soteriologia; as mitografias da canonicidade dogmática.
Holotecologia: a infantoteca; a biblioteca; a prioroteca; a pesquisoteca; a infoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Antipesquisologia; a Leiturologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Dogmática.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa malinformada.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o evoluciente; o fiel religioso; o desconhecedor
do bibliotáfio; o numerário do Opus Dei.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a fiel religiosa; a desconhecedora
do bibliotáfio; a numerária do Opus Dei.
Hominologia: o Homo sapiens antagonista; o Homo sapiens minidissidens; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens inattentus;
o Homo sapiens immaturus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antagonismo literário pesquisa / leitura = a postura da leitora ou leitor
dedicado apenas aos textos de passatempo, policiais ou romances, sem autopesquisas livres; antagonismo religioso pesquisa / leitura = a postura do fiel, mulher ou homem, dedicado apenas aos
textos impingidos pela dogmática de determinada religião ou seita, sem autopesquisas livres.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, há linhas de conhecimento humano onde as
pessoas são vitimizadas pela condição permanente do antagonismo pesquisa / leitura, por exemplo, determinadas religiões e seitas. Vale observar racionalmente, neste sentido, 13 características
sociológicas do movimento espírita no Brasil, aqui dispostas na ordem funcional:
01. Espiritismo como religião: sem pesquisas racionais, científicas, abertas.
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02. Federações do tipo vaticano: decretos de fundamentalismos dogmáticos e condenações das autopesquisas.
03. Leitura dirigida dos adeptos: publicações e leituras censuradas pelas Federações.
04. Manutenção dos leitores e leitoras de cabresto: dentro de raias rotuladas, apriorísticas.
05. Assistencialismo da tarefa da consolação (tacon): sem a tarefa do esclarecimento
(tares) universalista.
06. Apologia dos patrulheiros ideológicos: kardecistas, cristãos fanáticos renascidos
sem maior autodiscernimento evolutivo.
07. Exaltação sectária do cristianismo: ao modo de mera seita cristã, logicamente facciosa.
08. Assentamento no pentateuco kardecista: manutenção de adorações infantis e livros
sagrados, irretocáveis para sempre, da chamada Teologia Espírita.
09. Defesa ilógica do roustainguismo: dogma irracional da principal Federação há
mais de século.
10. Exclusão do debate e da refutação: condenados como tabus intelectuais.
11. Doutrina engessada para sempre: sem laboratórios nem pesquisas teáticas, universalistas.
12. Ausência completa do princípio da descrença: predeterminação de verdades absolutas, estagnadas.
13. Continuidade dos fascínios de grupos medievalescos: ideias feitas, doutrinismos
e inculcações.
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 antagonismo pesquisa / leitura, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
07. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Leitura: Leiturologia; Neutro.
09. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
10. Reserva de leitura: Autocogniciologia; Neutro.

A PESSOA, MESMO QUANDO LEITORA ÁVIDA DE OBRAS
SUPERFICIAIS, NÃO DINAMIZADORAS DA EVOLUÇÃO
CONSCIENCIAL, ESTARÁ SEMPRE FORA DO MEGAFOCO
FUNDAMENTAL DA EXISTÊNCIA HUMANA PRODUTIVA.
Questionologia. Qual interesse predomina em você: as leituras superficiais ou as autopesquisas evolutivas? Por qual razão?
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ANTECIPAÇÃO INTERASSISTENCIAL
(ANONIMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antecipação interassistencial é o ato ou o efeito cosmoético de a conscin
autolúcida, homem ou mulher, tenepessista veterana, atuar de modo imediato, profilático e anônimo, ao antever situações críticas de assédio interconsciencial, carências energoafetivas, necessidades somáticas e / ou materiais de conscins do próprio entorno, em busca do melhor desfecho assistencial no âmbito paradireitológico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra antecipação provém do idioma Latim, anticipatio, “conhecimento antecipado”, de antecipare, “antecipar”, composta de ante, “diante de; na presença de; antes; anteriormente”, e actionis, “ação, movimento; feito, obra; negócio; direito de proceder judicialmente, processo; discurso, enredo”. Surgiu no Século XIII. O prefixo inter provém do mesmo
idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência vem igualmente 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. Antevisão interassistencial. 2. Adiantamento interassistencial.
3. Prognose interassistencial. 4. Paraprofilaxia interassistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas antecipação interassistencial, antecipação interassistencial jejuna e antecipação interassistencial veterana são neologismos técnicos da Anonimatologia.
Antonimologia: 1. Delongamento interassistencial. 2. Procrastinação interassistencial.
3. Atraso interassistencial. 4. Retardamento interassistencial. 5. Adiamento interassistencial.
6. Demora interassistencial. 7. Parada interassistencial. 8. Açodamento no ato de assistir.
Estrangeirismologia: a postura assistencial just in time; a assertividade assistencial toujours en avance; o ato assistencial sub specie momenti; o atendimento assistencial al momento
giusto; o jumping assistencial irrefletido, nem sempre adequado; a assistencialidade atendida à la
derniére minute; o parapsiquismo interassistencial prudente na elaboração de prognosis; a importância d‟être a l‟avant garde na assistência junto à equipex; o atendimento aos signali di pericolo na segurança parapsíquica interassistencial; o uso da prophétie autoréalizatrice motivadora
pelo assistente ao assistido; a detecção autolúcida do timing exato de oportunidades assistenciais;
o resultado assistencial predictable; o Precognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao desenvolvimento da Paraprofilaxiologia Interassistencial Avançada.
Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Assistência
exige presteza. Antecipação aborta imprevistos. Celeridade sem impulsividade. Antecipação é
profilaxia. Priorizemos a interassistência. Ansiedade não, previdência. Autorganização permite
antecipação. Assistentes precisam prever. Sinais prenunciam fatos.
Coloquiologia. Na prática assistencial é preciso evitar confundir antecipação com precipitação considerando os adágios: – A pressa é inimiga da perfeição. As aparências nem sempre
enganam. Festina lente (Apressa-te devagar).
Citaciologia: – O campo do possível é sempre maior do que o campo do real (Hanna
Arendt, 1906 –1975).
Ortopensatologia. Eis, citadas na ordem alfabética, 3 ortopensatas pertinentes ao tema:
1. “Antecipação. Na Comunex Evoluída não há imprevistos, tudo ali é conhecido com
antecipação”.
2. “Antecipaciologia. O ato da sua antecipação ao evento, esvazia completamente
a possibilidade da manifestação da ansiedade”.
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3. “Antecipadamente. Quem ama e perdoa antecipadamente, vive o gosto sem desgosto
da autotransafetividade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da resolutividade interassistencial; o holopensene
pessoal de prontidão assistencial; a fôrma holopensênica interassistencial; a autopensenidade assistencial paradireitológica; a presteza na autopensenização tarística; o materpensene interassistencial autolúcido; os benignopensenes; a benignopensenidade; os liberopensenes; a liberopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; a autopensenidade medicamentosa; a autopensenização auto e heterodesassediante; a autopensenização balsâmica; a autocuroterapia pensênica.
Fatologia: a antecipação interassistencial; a previsão interassistencial; a prontidão interassistencial; a proatividade tarística com o descarte definitivo da ingenuidade; a autocrítica profunda e permanente; o temperamento assistencial resoluto; o exercício da audisponibilidade assistencial assertiva; a evitação do açodamento no exercício da assistência; a atenção multifocal facilitadora da antecipação contextual; a raiz temperamental proativa; a atuação assistencial comedida, sem temeridade; a indisponibilidade assistencial egoica; a autoiniciativa assistencial espontânea; a modéstia e a simplicidade naturais favorecendo o êxito assistencial; a prontidão assistencial
sem afobação; a vontade profunda de assistir; a atuação precisa, pontual, em cima do lance; o vínculo interassistencial notório; a expertise na avaliação conscienciométrica do assistido; o gabarito
do ato interassistencial anônimo; a relevância de abortar surpresas comprometedoras do êxito assistencial; a necessária previsibilidade comportamental do assistido, pelo assistente; o sucesso da
empreitada assistencial comprometida pela pressa do assistente; a permanente prestimosidade
cosmoética; a antecipação da fase executiva assistencial da proéxis através da inversão existencial; a prudência assistencial sem pusilanimidade; a habilidade tarística no uso das 3 posições interassistenciais: inferior se preciso, igual se possível, superior se inevitável; os interesses pessoais
jamais preponderando sobre os méritos do assistido; a consciência pesada pela ausência da autodisponibilidade interassistencial; a paradiplomacia pessoal indispensável no processo interassistencial; as emergências assistenciais recebidas sem surpresa e atendidas com eficiência; a pronta
resposta às demandas assistenciais; a temperança na autodecisões críticas favorecendo a antecipação interassistencial segura; as autorreflexões evitando a impulsividade; as redes parassociais de
interassistência anônimas, sempre ativas.
Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático antes, durante e após os trabalhos
interassistenciais; a logística assistencial da equipin sintonizada com a equipex; a condição permanente de sobreaviso e plantão multidimensional enquanto assistente; a leitura correta dos sinais
energéticos e sintomas físicos para definir a técnica assistencial precisa; o enfrentamento desassombrado das casuísticas desassediadoras propostas pelos amparadores extrafísicos; a atenção às
normas de segurança parapsíquica nos trabalhos assistenciais; a atuação pontual e técnica pontual
aplicada pelos amparadores extrafísicos; o valor do mapeamento da autossinalética energoparapsíquica; os desbloqueios corticais e paracorticais das rotas sinápticas anacrônicas; a sabedoria
das omissões cosmoéticas superavitárias; a agilidade autoparapsíquica responsiva às demandas
multidimensionais; a antecipação assistencial projecioterapêutica; o desconforto admonitório do
cordão de prata percebido durante a projeção assistencial; a flexibilidade energossomática evidente na energosfera límpida do assistente veterano; a docilidade parapsíquica autolúcida utilizada
com discernimento, sem sujeição; a antecipação tenepessística; o respeito aos casos interassistenciais tramitados em segredo de justiça paradireitológica; a autocoerência com os compromissos
assistenciais intermissivos cumpridos; os feitos assistenciais extrafísicos marcantes; a pangrafia
antecipadora dos próximos passos assistenciais; a ancoragem paraprocedencial inspiradora; o extrapolacionismo cosmoético anunciando neopatamares autevolutivos; a postura parapsíquica alerta à autossinalética energoparapsíquica; o mérito do assistido revelado na prática da autoprojecioterapia antecipatória; a antecipação das etapas do desenvolvimento autoparapsíquico; a postura
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íntima facilitadora da afinização com a equipex funcional; o autoparapsiquismo com autodiscernimento nas providências assistenciais; a antecipação da desperticidade ancorada na interassistência
da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a evitação dos riscos da espada de Dâmocles sobre o assistido
inconsciente do perigo; as abordagens assistenciais multidimensionais paraprofiláticas; a autolucidez na assistência a ser prestada com prioridade aos megassediadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autoculpa-autovitimização; o sinergismo nosográfico pusilanimidade-fracasso; o sinergismo descrenciológico do omniquestionamento;
o sinergismo das antecipações interassistenciais planejadas; o sinergismo ação-reação; o sinergismo intencionalidade assistencial–disponibilidade interassistencial.
Principiologia: o principium prioritarius; o princípio da descrença (PD); o princípio
dos resgates projetivos assistenciais; o princípio da solidariedade interassistencial; o princípio
assistencial da persistência; o princípio da mutualidade interassistencial; o princípio assistencial
de elevar o padrão de ânimo de ambientes e consciências; o princípio do direito universal do livre pensar; os princípios da Conscienciologia.
Codigologia: a incorruptibilidade na condição de cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC); a participação pessoal na melhoria do código grupal de Cosmoética (CGC);
o código vigente; o codex subtilissimus; o código das comunexes evoluídas; o códego; o código
de conduta.
Teoriologia: a teática do autodidatismo parapsíquico interassistencial; a teoria da Autopensenologia; a teoria da seriéxis; a teoria da recéxis; a teoria da invéxis; a teoria da recin.
Tecnologia: a técnica interassistencial da omissuper; a técnica da autorreflexão de
5 horas aplicada à Interassistenciologia; a técnica da paracirurgia holopensênica; as técnicas
interassistenciais tarísticas da Conscienciologia; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica;
a técnica do detalhismo interassistencial; a técnica da assistência anônima.
Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico
da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório
conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia;
o Colégio Invisível da Autopensenologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da
Serenologia.
Efeitologia: o efeito assistencial prévio; o efeito assistencial tardio; o efeito assistencial
perdido; o efeito assistencial de longo curso; o efeito assistencial de curta duração; o efeito
assistencial negligenciado; o efeito sequencial dos resultados assistenciais.
Neossinapsologia: as neossinapses originadas de antecipações; as neossinapses elaboradas pelas inciativas; as neossinapses necessárias às interceções assistenciais; as neossinapses
provocadas pelas assins profiláticas; as neossinapses advindas de ponderações; as neossinapses
oriundas da boa vontade autolúcida; as neossinapses polivalentes derivadas da polimatia do assistente.
Ciclologia: o ciclo das prospecções; o ciclo dos prognósticos; o ciclo das autorreflexões; o ciclo das previsões; o ciclo da autolibertação grupocármica; o ciclo prematuridade-maturidade; o ciclo das mutações evolutivas.
Enumerologia: a antecipação assistencial pressaga; a antecipação assistencial pressentida; a antecipação assistencial intuitiva; a antecipação assistencial ignorada; a antecipação
assistencial exigida; a antecipação assistencial irretocável; a antecipação assistencial diligente.
Binomiologia: o binômio cosmoético antivitimização-autobenignidade; o binômio anticosmoético autovitimização-antibenignidade; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio
patológico hábitos nocivos–rotinas ociosas; o binômio admiração-discordância; o binômio inter-

Enciclopédia da Conscienciologia

1113

prisional adoração-sujeição; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio previsão-preparação; o binômio precognição-sobrepairamento.
Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação pensenosfera-energosfera;
a interação demanda-atendimento; a interação compassageiros evolutivos–compassageiros regressivos; a interação percepção-ação; a interação afobação-confusão; a interação tranquilidade-atenção.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo patológico ansiedade-precipitação; o crescendo irrompimento do psicossoma–irrompimento do paracérebro; o crescendo da assistência em etapas; o crescendo autexperimentação-autodesenvolvimento.
Trinomiologia: o trinômio interferência-intervenção-intercessão; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio liberdade de ação–limite do assistido–limite do assistente; o trinômio imprevisto-improviso-resolução; o trinômio interassistencial moderação-comedimento-parcimônia; o trinômio matriz mental–matriz cultural–matriz interassistencial; o trinômio
pensênico pensamento-sentimento-energia.
Polinomiologia: o polinômio coragem-arrojo-audácia-ousadia; o polinômio autoconfiança-autossuficiência-autonomia-autestima; o polinômio atmosfera-energosfera-psicosfera-pensenosfera; o polinômio detecção-abordagem-técnica-resultado; o polinômio interassistencial
cosmoético tática-estratégia-logística-engenhosidade; o polinômio resolutividade-providênciaatendimento-resolução; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo linha da fraternidade teática / linha da interprisão
assistencialista acumpliciadora; o antagonismo hesitação / decisão; o antagonismo movimento
/ inércia; o antagonismo pasmaceira / resolutividade; o antagonismo simplicidade / complicação; o antagonismo semancol / inconveniência; o antagonismo força presencial / ausência energética; o antagonismo coragem / pusilanimidade.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo
do anonimato do Serenão; o paradoxo de o livre arbítrio ser limitado ao nível de evolutividade
consciencial; o paradoxo de o determinismo ser relativo; o paradoxo da precocidade interassistencial da invéxis; o paradoxo da prontidão serena; o paradoxo da antecipação interassistencial poder ser imperceptível.
Politicologia: a parapolítica cosmoética; a assistenciocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a democracia direta; a proexocracia; a lucidocracia; a maxiproexocracia.
Legislogia: a lei da solidariedade; a lei da imparcialidade; a lei da perenidade dos
afetos; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei da complementaridade; as leis da Interassistenciologia; a lei do retorno.
Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a parapsicofilia; a sociofilia; a parassociofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a autocriticofobia; a autognosiofobia.
Sindromologia: a síndrome da autorresponsabilidade deslocada; a síndrome de Atlas;
a síndrome da mulher maravilha; a síndrome do coitadinho; a síndrome do super-herói; a síndrome da autovitimização; a síndrome autista.
Maniologia: a superação da mania de ajudar sem autodiscernimento; a eliminação da
mania do assistencialismo taconístico.
Holotecologia: a interassistencioteca; a grafopensenoteca; a paradireitoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a recinoteca; a ortopensenoteca; a patopensenoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Anonimatologia; a Interassistenciologia; a Autocriticologia;
a Heterocriticologia; a Autopesquisologia; a Taristicologia; a Holomaturologia; a Parapedagogiologia; a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; as companhias evolutivas; a conscin minipeça do Maximecanismo Multidi-
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mensional Interassistencial; a conscin lúcida; a conscin resoluta; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o amparador intrafisico; o atacadista consciencial; 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 assistente social; o homem altruista; o desafortunado; o despossuído; o desassistido; o desvalido.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a amparadora intrafisica; a atacadista consciencial; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a conviviologa; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lucida; 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 assistente social; a mulher altruista; a desafortunada; a despossuída; a desassistida; a desvalida.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo
sapiens activus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antecipação interassistencial jejuna = a prestimosidade precípite da
conscin pré-serenona; antecipação interassistencial veterana = a prestimosidade serena da conscin
desperta experiente e imperturbável.
Culturologia: a cultura interassistenciológica; a cultura do anonimato interassistencial;
a cultura social participativa; a cultura tarística; a cultura taconística; a cultura da indiferença
interassistencial; a cultura da caridade; a cultura do autexibicionismo assistencialista.
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 antecipação interassistencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Automegarrecurso pré-ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
04. Autoparapsiquismo responsivo: Epicentrismologia; Homeostático.
05. Encontro antecipatório: Projeciologia; Homeostático.
06. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.
08. Limite do assistente: Paradireitologia; Neutro.
09. Limite do assistido: Paradireitologia; Neutro.
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Limite interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Megapolinômio interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
Orientação interassistenciológica: Interassistenciologia; Homeostático.
Paragendamento: Autotenepessologia; Homeostático.

PERFILANDO-SE OMBRO A OMBRO COM OS AMPARADORES FUNCIONAIS, A CONSCIN TENEPESSISTA VETERANA
PERMANECE ALERTA NO PLANTÃO AUTOPARAPSÍQUICO
COM MEGAFOCO NA ANTECIPAÇÃO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a antecipação interassistencial? Em
caso afirmativo, com qual tempo de resposta?
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 125 e 126.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 indices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associacao Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; 2004; paginas 346 e 818.
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 92 e 93.
4. Xavier, Francisco Cândido; Libertação (Pelo Espírito de André Luiz); 264 p.; 20 caps.; 1 enu.; 18 x 14 cm;
br.; 7a Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 1978; páginas 7 a 230.
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ANTEPASSADO DE SI MESMO
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antepassado de si mesmo é a conscin, homem ou mulher, cujo passado
não passou, tentando viver, hoje, repetindo, inconscientemente, tudo já feito e ultrapassado em
várias vidas humanas prévias (Seriexologia), por intermédio de automimeses dispensáveis, inconvenientes e contraproducentes perante a própria evolução consciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo ante deriva do idioma Latim, ante, “em frente; antes de”.
O termo passado vem igualmente do idioma Latim, passare, de passus, “afastamento das pernas;
espaço compreendido entre este afastamento; passo, passada; medida itinerária equivalente
a cerca de 1 metro e meio”. Surgiu no Século XIII. A palavra antepassado apareceu no Século
XV. O pronome si procede do mesmo idioma Latim, sui, sibi, se, “de si; para si; se”. Surgiu no
Século XIII. O vocábulo mesmo provém ainda do idioma Latim, metipsimus, superlativo de metipse, “mesmo, mesma; ele mesmo, ela mesma; de si mesmo”. Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Ancestral de si próprio. 2. Bisavô de si mesmo. 3. Pessoa no ponto
morto evolutivo. 4. Revivalista evolutivo. 5. Herdeiro único de si. 6. Autoconservantista.
7. Conscin neofóbica. 8. Vegetal humano. 9. Autoprotoparente.
Neologia. As 4 expressões compostas antepassado de si mesmo, miniantepassado de si
mesmo, maxiantepassado de si mesmo e megantepassado de si mesmo são neologismos técnicos
da Seriexologia.
Antonimologia: 1. Conscin evolutivamente dinâmica. 2. Sucessor. 3. Anticonservantista. 4. Conscin neofílica.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Automimético: precursor permanente.
Coloquiologia. O antepassado de si mesmo, em geral, é chamado na vida dia a dia de
pessoa jurássica ou personalidade antediluviana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: o fechadismo consciencial; o fechadismo mnemônico; o bairrismo; o paroquialismo; o autorregressismo; o pedantismo; o pernosticismo; as abordagens intraconscienciais;
o abstencionismo consciencial; a paralisação da História Pessoal; a autoinsuficiência evolutiva;
as autorretrocognições patológicas; a ausência da análise autocrítica; a anorexia intelectual; a atitude antiproéxis; o autassédio; a autocastração; a autocomplacência; o estigma consciencial;
a análise arcaica; as autoevocações negativas; a moda retrô; as inadequações evolutivas; a minivisão dos fatos; os mitos; as omissões deficitárias; a presença apagada; a vida humana vulgar;
o mundinho; a castração evolutiva; a hibernação existencial; a indisponibilidade pessoal; a incapacidade crítica; o desinteresse quanto ao prioritário; o subdiscernimento; a ignorância; a presunção; a afetação; a fixação psicofísica patológica; a melin.
Parafatologia: a existência humana trancada antiprojetiva.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da Cosmoética Destrutiva.
Teoriologia: a teoria da Intermissiologia.
Tecnologia: as técnicas da reciclagem existencial.
Voluntariologia: o voluntariado belicista; o voluntariado eclesiástico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Egocarmologia.
Efeitologia: o efeito casulo.
Ciclologia: o ciclo vicioso das inutilidades antievolutivas ou regressivas.
Interaciologia: a interação álbum de família–Heráldica.
Crescendologia: o crescendo árvore genealógica–enraizamento holopensênico.
Paradoxologia: o fato paradoxal de a mesma holobiografia produzir o antepassado de
si mesmo e o autorrevezador multiexistencial lúcido.
Politicologia: a monarquia; a aristocracia; o neofeudalismo; o neocolonialismo; as neoditaduras.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a futurofobia; a conscienciofobia.
Maniologia: a antiquomania.
Holotecologia: a ressomatoteca; a regressoteca; a historioteca; a cronoteca; a egoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Proexologia; a Arqueologia; a Anteriorologia; a Mesmexologia; a Mimeticologia; a Subcerebrologia;
a Parapatologia; a Interprisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a ex-consréu.
Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o avô de si mesmo; o descendente de si
próprio; o interiorota; o aprioropata; o monoglota; o xenófobo; o encolhedor da consciencialidade; o retardador da evolução consciencial; o ignorantista; o verdadeiro brega.
Femininologia: a tetravó de si mesma; a autoconservantista; a antepassada de si mesma;
a avó de si mesma; a descendente de si própria; a interiorota; a aprioropata; a monoglota; a xenófoba; a encolhedora da consciencialidade; a retardadora da evolução consciencial; a ignorantista.
Hominologia: o Homo sapiens automimeticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantepassado de si mesmo = a condição da apriorismose pessoal; maxiantepassado de si mesmo = a condição da cronicificação pessoal na interiorose; megantepassado
de si mesmo = a vivência satisfeita da conscin acomodada em bolsão conservantista.
Culturologia: os idiotismos culturais multifacetados; a paleocultura; a cultura da Arquitetura Retrô; a cultura da moda retrô; a cultura da música renascentista; a cultura do revivalismo medievalesco.
Explicitação. Na área da Conviviologia, o aspecto bem definido da personalidade do antepassado de si mesmo é a explicitação pública das próprias opiniões, preferências e ações.
Filosofia. A escola filosófica mais afim ao antepassado de si mesmo é o Conservadorismo.
Política. Diante da Politicologia, a tendência do eleitor, quando antepassado de si mesmo, homem ou mulher, é, obviamente, sempre votar com o partido mais conservador.
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Analogia. Condição similar a do antepassado de si mesmo é a repetência autevolutiva ou
a volta racional e sadia da consciência à vida intrafísica, a fim de repetir a experiência crítica da
qual se omitiu.
Peremptoriedade. Como esclarece a Evoluciologia, o antepassado de si mesmo, vive
o autorrevezamento multiexistencial patológico, repetindo tão somente as experiências peremptas, improdutivas e infrutíferas, não mais relevantes à autevolução.
Estigmatização. No estudo da Grupocarmologia, a consciência ressomando no castelo
da Europa e vivendo na condição de antepassado de si mesma, pode ser, ao mesmo tempo, vítima
do estigma grupocármico, ainda dentro da interprisão grupocármica.
Dicionário. Sob a ótica da Mentalsomatologia, o antepassado de si mesmo não permite
novas edições, revistas e aumentadas, do próprio dicionário cerebral sinonímico para expressar
a intelectualidade, permanecendo qual se fora eterna edição princeps do dicionário cerebral de
antigo retrossoma empregado em alguma retrovida remota.
Inalterabilidade. À vista da Parabotânica, o antepassado de si mesmo sofre de específico tipo de vegetalismo (metáfora), vivendo ao modo da vegetação perene, sobre a qual as mudanças das estações – os choques das ressomas e dessomas – não fazem a mínima diferença e nada se
altera.
Subversão. Dentro da Paracronologia, o antepassado de si mesmo subverte, inconscientemente, a ordem consecutiva do ciclo multiexistencial pessoal, fazendo da precedência mera sequência nas próprias vidas intrafísicas.
Emocionalismo. A partir da Parageneticologia, é possível ver a lógica da formação do
antepassado de si mesmo tendo a própria raiz emocional na parapatologia evidente do psicossoma.
Autofixação. Através da Parageografologia, a tendência do antepassado de si mesmo,
quando pode, é aprofundar a patologia das próprias ideias fixas e ultraconservantistas, dificultando a autocura, a renovação ou a reciclagem através das próprias condições existenciais, por exemplo, alguma destas 4 atitudes de encaramujamento, sem computador, dentro da Proxêmica:
1. Fazenda. Viver recluso em fazenda afastada ou na área rural.
2. Local. Viver em local inóspito, em mansão retirada.
3. Província. Viver no Interior do país, distanciado, na província ou na aldeia.
4. Subúrbio. Viver no subúrbio ou em pequeno burgo de acesso difícil.
Europeus. No universo da Para-Historiologia, os antepassados de si mesmos são encontrados com facilidade maior entre os atuais europeus ultraconservadores, contra as renovações
políticas da União Europeia. Exemplo: aquele inglês (ou italiano) herdeiro atual do castelo – na
verdade construído por si mesmo em vida anterior, há séculos –, e hoje abrindo o castelo para visitações pagas dos turistas, expediente e garantia da própria sobrevivência econômico-financeira.
Recidiva. Apoiado na Parapatologia, o processo de acomodação no qual vive o antepassado de si mesmo expõe sempre algum tipo de empedernimento ou recalcitrância, com recidiva
de distúrbios de retrossomas da própria holobiografia ou da holomilenaridade pessoal.
Materpensenidade. Consoante a Pensenologia, o materpensene característico do antepassado de si mesmo está centrado em monopensenes expressando monoideísmo ou ideias estagnadas.
Incompletismo. Pela Proexologia, a condição antiproéxis do antepassado de si mesmo
se inclui entre as causas mais relevantes da geração do incompléxis na vida intrafísica.
Solução. Na análise da Projeciologia, a melhor terapia para a condição do antepassado
de si mesmo é a vivência de projeções lúcidas retrocognitivas capazes de fazer a conscin diagnosticar, por si própria, as repetições inconvenientes das experiências às quais se subordina.
Reciclagem. Considerando a Recexologia, o modo mais inteligente existente para eliminar, na vida prática, a condição do antepassado de si mesmo é enfrentar a recéxis periódica da
própria vida, começando pela recin.
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Consanguinidade. Com base na Ressomatologia, o antepassado de si mesmo em condição mais crítica é quem ressoma dentro de linha consanguínea igual, sendo, hoje, o segundo galho da árvore genealógica da família. Neste caso, a Genética domina completamente a Paragenética.
Gênero. Perante a Sexossomatologia, a condição do antepassado de si mesmo, em geral,
se agrava quando não há mudança dos somas em várias vidas humanas consecutivas, mantendo as
mesmas tendências seja através do androssoma ou do ginossoma.
Holobiografia. A holobiografia pessoal evidencia, pela holomemória, seja hoje ou amanhã, aqui ou acolá, nesta dimensão ou na intermissão, ser você o maior antepassado de você mesmo.
Perfil. Traços autoconservantistas do antepassado de si mesmo podem compor o perfil
típico da consréu, quando ressomada, seja na condição de homem ou de mulher.
Moda. A tendência da consciência vulgar é permanecer na moda retrô, através de algum
culto pessoal ou automimeses intensas, no mínimo, submissa a 22 condições evolutivas da Passadologia, podendo render-se a alguma patologia, por intermédio da holomemória (Mnemossomatologia), aqui dispostas na ordem alfabética:
01. Retroatividades: estacionárias ou evolutivas; Experimentologia.
02. Retrobiografias: Holobiografia; a História Pessoal remota; as visões panorâmicas.
03. Retrocarma: o apego a ligações pessoais antigas; empatia; Grupocarmologia.
04. Retrocedências: podendo ser tanto sadias quanto patológicas; Proexologia.
05. Retrochacras: os biovórtices de energossomas pessoais desativados; Energossomatologia.
06. Retrocognições: as autoparapercepções do agente retrocognitor, homem ou mulher;
retrognoses; Mnemossomatologia.
07. Retrocognitarium: o ambiente tecnicamente preparado para as práticas retrocognitivas; Mnemossomatologia.
08. Retrocontroles: o biofeedback; Evoluciologia.
09. Retroculturas: as culturas de outras vidas humanas, prévias, acumuladas.
10. Retroenergias: a fôrma holopensênica pessoal, rastros de vidas humanas marcantes.
11. Retrogenética: Parageneticologia; as ideias inatas, pessoais, patológicas.
12. Retrogradações: os mecanismos de defesa do ego arcaico; Parapatologia.
13. Retro-holomemórias: Mnemossomatologia.
14. Retrointermissões: os períodos de intermissões pessoais, prévios; Extrafisicologia.
15. Retroparapercepções: os exercícios parapsíquicos fixados em padrões antigos.
16. Retropensenes: a autopensenidade vertida para o passado; Pensenologia.
17. Retroprojeções: as autorrevivências de projeções conscienciais, lúcidas, prévias.
18. Retrorrotinas: os hábitos e rotinas pessoais adquiridos há séculos ou até milênios.
19. Retrospecções: as análises retrospectivas; retroscopias; Cosmoconscienciologia.
20. Retrossinapses: as neuróglias ultrapassadas de retrocérebros desativados atuantes
nas parassinapses; paracérebro; Psicossomatologia.
21. Retrossomas: os ginossomas e androssomas pessoais desativados; Somatologia.
22. Retrovidas: as existências intrafísicas pretéritas; Intrafisicologia.
Neofobia. As consréus, em largo número, são neofóbicas quando vivem na condição de
conscins.
Reações. Segundo a Consciencioterapia, a condição patológica do antepassado de si
mesmo é mantida e realimentada, sobretudo, por 24 reações pessoais, dispostas nesta ordem alfabética:
01. Alterações da personalidade: autassédios.
02. Anedonia: perder o prazer com as coisas.
03. Ansiedade: apreensão, insegurança.
04. Conformismo: Hedonismo, conscin robotizada.
05. Conservantismo: tradicionalismo bolorento fossilizante.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Dependência: interprisão grupocármica não-diagnosticada.
Desmotivação: desinteresse pessimista com o presente-futuro.
Dramatização: exagero no protagonismo perante os fatos.
Egocentrismo: predomínio autopensênico do egão ou umbigão.
Estresse: autodesorganização emocional, tensão excessiva, instabilidade.
Falta de autocrítica: acriticidade pessoal.
Idolatria: subjugação pessoal a dogmas.
Lei do menor esforço: empurrar com a barriga; jeitinho.
Manutenção do status quo: defesa da autobiografia.
Materialismo: apego excessivo ao transitório ou ao poder temporal.
Neofobia: misoneísmo, dificuldade de se aceitar mudanças.
Neuroses: pesadelos, delírios, alucinações.
Parapsicofobia: aversão cética e castradora das parapercepções.
Paroquialismo: mundinho, antinomadismo, antiuniversalismo.
Porão consciencial: justificação autocorruptora do primitivismo pessoal.
Preguiça mental: acídia, estafa, predomínio do porão consciencial.
Pusilanimidade: síndrome do pânico, heterassédio.
Superficialidade: aparências, despriorização quanto ao fundamental.
Ultraconservantismo: interiorose, bairrismo, casulo mental.

Parapsiquismo. Frente à Holomaturologia, o antepassado de si mesmo, infelizmente,
ainda está bem distante de apreender com profundidade e vivenciar com decisão estas 12 práticas
de parapsiquismo evoluídas, aqui listadas na ordem alfabética:
01. Autencapsulamento: energético, defensivo.
02. Banhos: energéticos, extrafísicos, espontâneos, reajustadores, providenciais.
03. EV: estado vibracional, profilático, de rotina, autochecagens energéticas.
04. Desperticidade: ser desperto ou desassediado permanente total.
05. Iscagem: isca assistencial lúcida, epicentrismo consciencial, epicon.
06. Macrossomatologia: macrossômata parapsíquico, superdotado energético.
07. Megafenomenologia: magnitude do fenômeno e discrição consciencial.
08. Ofiexologia: oficina extrafísica, ofiexista, ofiexismo; interassistencialidade.
09. Pangrafia: pangrafista, homem ou mulher; cosmovisão parafenomênica.
10. Semiconsciexialidade: semiconsciex, homem ou mulher; a transconsciência.
11. Teleguiamento: teleguiado autoconsciente, autocrítico, sem perda da identidade.
12. Tenepessismo: tarefa energética pessoal diária, tenepessista.
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 antepassado de si mesmo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
2. Andaime consciencial: Evoluciologia; Nosográfico.
3. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
4. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
5. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
6. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
7. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
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A CONSCIN, ANTEPASSADA DE SI MESMA, APRESENTA
COMO CAUSA GERADORA DA PRÓPRIA CONDIÇÃO, NA
MAIORIA DOS CASOS, A NEOFOBIA, OU SEJA: A AVERSÃO A TODO PROGRESSO E A TODAS AS INOVAÇÕES.
Questionologia. Você ainda apresenta alguma reação estagnadora passível de ser incluída no universo da própria ancestralidade? Em qual linha de atividade?
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 165, 210, 215 e 353.
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 212.
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ANTEVISÃO IMAGINATIVA
(IMAGISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antevisão imaginativa é a visão antecipada pessoal de fatos ou parafatos,
a partir do nível de excelência teática da inteligência evolutiva (IE), aplicada à prospecção cosmovisiológica do futuro imediato, derivado do presente.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo ante vem do idioma Latim, ante, “em frente de; antes de”.
O termo visão deriva também do idioma Latim, visio, “ação de ver; vista”. Surgiu no Século XIII.
A palavra imaginativa procede do mesmo idioma Latim, imaginativa, “capacidade de imaginar”.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Prospectiva pessoal. 2. Projeção autopensênica. 3. Previsão intraconsciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo antevisão:
antever; antevidência; antevidente; antevista; antevisto.
Neologia. As 3 expressões compostas antevisão imaginativa, miniantevisão imaginativa
e maxiantevisão imaginativa são neologismos técnicos da Imagisticologia.
Antonimologia: 1. Previsão técnica. 2. Previsão do tempo (Meteorologia). 3. Onirismologia. 4. Visionarismo.
Estrangeirismologia: o Zeitgeist; a multiperformance da autocosmovisão; a blitzkrieg
do amanhã; o upgrade das antevisões; o principium incredulitatis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à imaginação.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da clarividência; os ortopensenes; a ortopensenidade; a projeção autopensênica; a pensenosfera lúcida; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a antevisão imaginativa; o melhor potencial da imaginação; a profundidade
da antevisão; a extensão da antevisão; a sanidade da antevisão evolutiva; o registro da antevisão;
a previsão aleatória; a confirmação da previsão; o impacto da previsão correta; a previsão confiável; a racionalidade superintendendo a imaginação pessoal; a aplicação racional da imaginação;
a cosmovisão pessoal; a busca da orientação para a decisão, a abordagem e a ação; as controvérsias; o campo minado das suposições; a evitação dos achismos; a randomização da atualidade;
a dinâmica da vida interdimensional pessoal como embasamento das antevisões; a dissecção
exaustiva do porvir imediato; a prioridade lógica dos fatos; a amplificação da autoconfiança;
o alerta do conteúdo da antevisão; a reprojeção para o futuro; o nível pessoal do autodiscernimento; a hiperacuidade pessoal; a autopercuciência cosmovisiológica; a Hermenêutica da Cronêmica.
Parafatologia: a multidimensionalidade consciencial; a pangrafia autoconsciente.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a hiperacuidade frente às sincronicidades.
Principiologia: o princípio da inalienabilidade holobiográfica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias neoparadigmáticas da Conscienciologia.
Tecnologia: as técnicas de contingenciamento das neoinjunções.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: os efeitos dos estudos produtivos da Passadologia.
Enumerologia: a euforin e as antevisões; a primener e as antevisões; o cipriene e as antevisões; o extrapolacionismo e as antevisões; a pangrafia e as antevisões; a cosmoconsciência
e as antevisões; as verpons e as antevisões.
Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção.
Interaciologia: a interação da antevisão imaginativa com o conhecimento intrafisicamente armazenado; a interação cosmovisão–calculismo cosmoético; a interação evolutiva Plano
A–Plano B.
Crescendologia: o crescendo previsibilidade-tranquilidade.
Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva.
Antagonismologia: o antagonismo à frente / atrás; o antagonismo coerência / incoerência; o antagonismo detalhismo / cosmovisão; o antagonismo informação / sonegação; o antagonismo progressão / regressão; o antagonismo exposição / acobertamento.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a evoluciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a contemplação da Lei de Murphy; a observância das leis universais; a consideração das leis cósmicas; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a gnosiofilia.
Maniologia: o combate à megalomania.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a imagisticoteca; a precognoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Imagisticologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia;
a Cronêmica; a Cronologia; a Paracronologia; a Prospectiva; a Cosmovisiologia; a Evoluciologia;
a Fatuística; a Parafatuística.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin 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 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.
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Hominologia: o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens pangraphicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantevisão imaginativa = a relativa a algum problema pessoal da
conscin; maxiantevisão imaginativa = a relativa a determinada questão pendente, coletiva, do grupo evolutivo.
Culturologia: a cultura do planejamento responsável.
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 a antevisão imaginativa, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia.
2. Criteriologia: Autodiscernimentologia.
3. Descrenciologia: Experimentologia.
4. Interação evolutiva: Autopesquisologia.
5. Leitura correta: Cosmovisiologia.
6. Limite da autopensenização: Autopensenologia.
7. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia.

A PARTIR DO PRINCÍPIO DA DESCRENÇA, O INTELIGENTE É JAMAIS CONFUNDIR A ANTEVISÃO IMAGINATIVA,
QUANDO RACIONAL, COM QUALQUER PRESSÁGIO IRRACIONAL DO ANSIOSISMO DAS PESSOAS IMATURAS.
Questionologia. Você já expôs alguma antevisão imaginativa racional confirmada pelos
fatos? Em qual área de manifestação consciencial?
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ANTIACASO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antiacaso é a ocorrência, em geral imprevista e, por isso, malinterpretada, podendo ser ou não mal recebida pela conscin por gerar transtorno e exigir alguma reciclagem
existencial forçada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo anti vem do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra acaso procede do idioma Latim, a casu, “por acidente; por acaso”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Ocorrência imprevista. 2. Acontecimento malinterpretado. 3. Fato
mal recebido.
Neologia. As duas expressões compostas antiacaso identificado e antiacaso ignorado
são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Acaso. 2. Ilusão. 3. Sorte. 4. Ignorância.
Estrangeirismologia: a ocorrência do feedback.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade pessoal a partir da vivência da inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Acaso: sincronicidade ignorada.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; o primopensene; os
fluxopensenes; a fluxopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o antiacaso; os componentes da estrutura do antiacaso no Cosmos; o mecanismo antiacaso; o senso de causação de tudo; a Etiologia; a lógica dos fatos; a previsibilidade possível; a prospectividade inteligente; a racionalidade aplicada em todas as atividades pessoais; os fatores estocásticos e determinísticos da evolução dos seres vivos; os pontos cegos cognitivos; os
elos perdidos interconceituais; a autorganização progressiva; a ampliação do foco de observação;
a admissão de múltiplas versões da realidade; a associação de ideias; as múltiplas conexões ecossistêmicas; a contextualização dos fenômenos; a capacidade possível de resposta dos processos
aleatórios; a causalidade funcional ou probabilística; a Cibernética consagrada aos problemas do
antiacaso; a coexistência de estabilidade e mudança; a intersubjetividade e os fatores centrípetos
na existência humana; as lógicas heterodoxas ou próprias da complexidade multiforme; a complexificação progressiva da vida; a composição de organismo vivo, complexa, totalmente impossível
de ser explicada pelo acaso; a constatação de a evolução não se processar ao acaso, mas, ao contrário, mover-se em direção específica; a contínua realimentação corrigindo os desvios de rota;
a desordem aparente enquanto o aspecto previsível das realidades não for desvelado; a impossibilidade da eliminação completa, por parte da conscin vulgar, da imprecisão, da ambiguidade e da
contradição; a integração parte-todo nos pensamentos sistêmicos; a singularidade nos fenômenos
pessoais; a matemática da complexidade; o antiacaso e a Epistemologia; o antiacaso e a Ontologia; o antiacaso e a Sociologia; as operações lógicas da distinção e conjunção; a transdisciplinaridade; a visão sistêmica envolvendo a complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade; o pensamento complexo; o pensamento dialógico com entrecruzamento de perspectivas; o processo estocástico; o raciocínio algorítmico conceitual; o pensamento da causalidade recursiva e da causa-
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lidade circular recursiva; o fato de não existirem, a rigor, fenômenos de causa única; o fato fundamental de nada existir sem específica razão, ou causa, para tal fato ser assim e não de qualquer
outro modo; a seleção natural obedecendo ao processo antiacaso através do aumento gradativo da
complexidade; a tendenciosidade sistemática; as conexões não triviais; as invariâncias organizacionais; as realidades inconcebíveis pelo acaso; o calculador de probabilidades, o real inquisidor
científico antiacaso; o caos determinista; o conceito da causalidade complexa; o fato de nenhum
acaso dinamizar a evolução da consciência com base, sempre, nos autesforços ou na qualidade
dos autodesempenhos; a crise de crescimento evolutivo não raro tomada, erroneamente, à conta
de prejuízo, na condição de antiacaso comum; a necessidade da coerência da cosmovisão; o antiacaso manifestando-se adredemente; o antiacaso como conhecimento posterior; a perda da crença
da simplicidade do microcosmo; a perda da crença da causalidade linear; a perda da crença na
possibilidade da objetividade sem a multidimensionalidade; a previsão antiacaso; o planejamento
estratégico fundamentando-se no antiacaso e contradizendo a postura passiva de esperar; o reconhecimento das regularidades na aparente aleatoriedade; os espaços consensuais para validação
das experiências.
Parafatologia: a interferência das energias conscienciais (ECs) do observador por onde
vai; o estudo dos fenômenos ainda sem causas discerníveis; o desconhecimento da estrutura das
sincronicidades no Cosmos; as concausas extrafísicas geralmente ignoradas; o acidente de percurso parapsíquico; a macro-PK destrutiva; a Consciex Livre como sendo quem entende mais, obviamente, do antiacaso e de tudo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interfenômenos; o sinergismo interparafenômenos; o sinergismo fenômenos-parafenômenos.
Principiologia: o princípio do antiacaso; o princípio da atração dos afins; o princípio
de causa e efeito; o princípio espúrio do autocomodismo; o princípio da causalidade recursiva;
o princípio da sincronicidade onipresente no Cosmos; o princípio do Cosmos estar sob controle
inteligente e cosmoético; o princípio de nada acontecer por acaso; o princípio da complexidade
organizada; o princípio da incerteza; o princípio da razão suficiente; o princípio da organização; o princípio da espiral evolutiva.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) vivenciado qualificando as ocorrências convergentes na existência coletiva; o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado
qualificando as ocorrências convergentes da autexistência; o código fundamental da vida consciencial; o código universal da Moral Cósmica.
Teoriologia: a teoria científica do observador; a teoria da autopoiese; a teoria da causação restrita do mecanismo; a teoria da preexistência; a teoria do antiacaso; a teoria geral dos
sistemas; o fato de o conceito de causa não poder ser confundido com determinismo e nem com
a capacidade de fazer previsões, confirmado pela teoria do caos; o determinismo vivencial da
teoria das interprisões grupocármicas; 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; a técnica do detalhismo na avaliação do antiacaso; as técnicas
analíticas da parapsicoteca.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoconscienciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível das CLs.
Efeitologia: os efeitos dos retrossomas no neossoma; os efeitos dos precedentes
históricos nas vivências atuais e nas prospectivas existenciais; os efeitos do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) na própria holobiografia; o papel do tempo na relação causa-efeito; a causa estatística e o efeito estatístico; o efeito borboleta.
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Ciclologia: o ciclo sementeira-colheita; o ciclo encontros–desencontros–reencontros
multiexistenciais; o ciclo de acidentes pessoais; o ciclo de recolta das vitimizações semeadas.
Enumerologia: a lógica, a racionalidade, a prospectiva, a previsão, o planejamento,
a causação e a cosmovisão desfazendo a vicissitude, o percalço, o revés, o desgosto, a desdita,
o infortúnio e o atropelo.
Binomiologia: o binômio holobiografia-holocarma.
Interaciologia: a interação ou a mistura inextricável do sujeito e objeto; a interação gota d‟água–acidente de percurso; a interação afinidades-sincronicidades.
Crescendologia: o crescendo paradigmático clássico-sistêmico-consciencial; o crescendo simplificação-complexificação; o crescendo acaso-antiacaso; o crescendo negligência-catástrofe; o crescendo fracasso-melin; o crescendo evolutivo da compreensão do fluxo cósmico.
Trinomiologia: o trinômio presente-passado-futuro; o trinômio causas-concausas-consequências; o trinômio acasos-coincidências-sincronicidades; o trinômio observação-análise-constatação; o trinômio sistêmico suborgânico–orgânico–supraorgânico.
Antagonismologia: o antagonismo acaso / antiacaso; o antagonismo articulação (conjunção) / análise (disjunção); o antagonismo casualidade / causalidade; o antagonismo causalidade / determinismo; o antagonismo determinismo / livre arbítrio; o antagonismo determinismo
/ previsibilidade; o antagonismo imprevisibilidade / previsibilidade; o antagonismo pensamento
complexo / pensamento analítico; o antagonismo cosmovisão / monovisão; o antagonismo antiacaso negativo / primener; o antagonismo antiacaso (fato humano; Casuística) / paracaso (fato
multidimensional; Paracasuística); o antagonismo antiacasos óbvios / antiacasos sutis.
Paradoxologia: o paradoxo da coexistência das características criatividade e diretividade na seleção natural darwiniana; o paradoxo da coexistência de zonas deterministas e pontos
de comportamento probabilista; o paradoxo da coexistência dos aspectos da mutação (acaso)
e seleção natural (antiacaso) no processo evolutivo; o paradoxo geral do tempo; o fato paradoxal
de tanto o acaso quanto o antiacaso serem frutos da ignorância humana ou da ausência da vivência da inteligência evolutiva; o pensamento lógico sem eliminação dos paradoxos, ambiguidades e incertezas; o paradoxo do livre arbítrio engajado do teleguiamento cosmoético.
Politicologia: a democracia direta; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: as leis das probabilidades; a lei do menor esforço; as leis cósmicas; as leis
da sincronicidade universal; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de atração dos afins;
a lei de causa e efeito.
Fobiologia: a hedonofobia.
Mitologia: o mito da sorte e do azar; a necessidade obtusa da criação de mitos e deuses
para explicar as irregularidades do Cosmos.
Holotecologia: a abstratoteca; a infortunioteca; a nosoteca; a oniroteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Raciocinologia; a Holomaturologia; a Parapercucienciologia; a Imagisticologia; a Onirologia; a Fatuística; a Holocarmologia; a Acidentologia;
a Infortunística; a Intencionologia; a Assediologia; a Desviologia; a Sociopatologia; a Interprisiologia; a Psicossomatologia; a Recexologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia.
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; as consciências em evolução; 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 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 antiacasus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens
synchronicus; o Homo sapiens megasynchronicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
comparticipans; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antiacaso identificado = a ocorrência registrada até por meios multidimensionais; antiacaso ignorado = a ocorrência passada despercebida.
Culturologia: a cultura da Holomaturologia; a Multiculturologia Planetária.
Contrariedade. Na área da Parapatologia, manifestação significativa do antiacaso
é a contrariedade transmutando, em momentos, a conscin autovitimizada pela bipolaridade, da
condição da excitabilidade eufórica para o estado da autodepressão profunda.
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 antiacaso, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Autocontingenciamento: Intrafisicologia; Neutro.
04. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
06. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
07. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Dia da incompletude: Assincronologia; Nosográfico.
09. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
10. Megassincronicidade: Megassincronologia; Neutro.
11. Minissincronicidade: Minissincronologia; Neutro.
12. Parassincronicidade: Parassincronologia; Neutro.
13. Pseudoerro: Parapercepciologia; Neutro.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Sincronicidade: Cosmoconscienciologia; Neutro.
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O ANTIACASO É OBJETO COMPLEXO E DESAFIADOR
DE PESQUISA PARA TODA CONSCIÊNCIA DISPOSTA
A ENTENDER AS COMPLEXIDADES DAS MÚLTIPLAS DIMENSÕES DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL NO COSMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encarou a realidade do antiacaso? Quais conclusões práticas obteve?
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ANTIADICÇÃO
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A antiadicção é o conjunto específico de ações cosmoéticas exercidas simultaneamente com o objetivo de realizar a profilaxia, preferencialmente, ou o tratamento de
qualquer processo adictivo ou escravagista consciencial capaz de anular 1 ou mais atributos da
consciência de modo singular ou global.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti procede do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em
oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra adicção deriva do idioma Latim, addicere, “assentir; aprovar; ser favorável; devotar; dedicar; adjuricar; vender; adjuricar a pessoa do devedor
ao credor, para que este use daquela como escrava”. Surgiu no mesmo Século XVI.
Sinonimologia: 1. Antiviciação. 2. Antidependência. 3. Antiescravidão. 4. Automanifestação consciencial livre. 5. Interdependência cosmoética. 6. Holomaturidade psicossomática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos do vocábulo adicção: adicta; adictício; adictiva; adictivo; adicto; Adictologia; antiadicção; antiadictício; antiadictiva; antiadictivo; Antiadictologia; ex-adicta; ex-adicto; pré-adicção; pré-adicta; pré-adicto.
Neologia. O vocábulo antiadicção e as duas expressões compostas antiadicção profilática e antiadicção terapêutica são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Adicção. 2. Viciação. 3. Escravidão. 4. Mania. 5. Síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Estrangeirismologia: o start de recins pelas recéxis; o turning point evolutivo; o strong
profile cosmoético; a glasnost interassistencial; o know-how assistencial; a open mind; o tour de
force; o Acoplamentarium como recurso de desenvolvimento cosmoético do parapsiquismo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à psicossomaticidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Antiadicção:
libertação consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene autoconsciencioterápico; o holopensene pessoal da recin;
os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade autopensênica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a antiadicção; a autoconsciencioterapia; a Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); a Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial
(CONSCIUS); a Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); a Associação
Internacional de Parapedagogiologia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); a Associação Internacional de Pesquisologia para Megaconscientização (RECONSCIENTIA); os grupos de recuperação: Alcoólicos Anônimos (AA), Narcóticos Anônimos (NA), Dependentes de
Amor e Sexo Anônimos (DASA), Codependentes Anônimos (CoDA) e Comedores Compulsivos
Anônimos (CCA); a grupalidade evolutiva; os primeiros anos de recuperação sem recaída; o gargalo evolutivo; as comunidades terapêuticas; as clínicas de recuperação; as clínicas de desintoxicação; o diagnóstico diferencial, levando em consideração as comorbidades; a lei seca; a decadência do tabagismo; o autodomínio do subcérebro abdominal promovendo a superação do porão
consciencial; a alimentação saudável; a dieta frutariana; os exercícios físicos aeróbicos desintoxicantes; as intervenções voltadas à família adictiva; a recuperação de cons; a afetividade madura;
a dupla evolutiva; a estabilização cosmoética da vida; a vivência da autoliberdade frente aos
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dogmas; a ataraxia; o desfazimento das interprisões estagnadoras; o automonitoramento autocrítico do dia a dia; a inteligência evolutiva (IE); a tarefa da consolação (tacon); a tarefa do esclarecimento (tares); a docência conscienciológica; a verdade relativa de ponta (verpon); a manutenção
das amizades profícuas; a reciclagem da imagem antes estigmatizada; a educação preventiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aplicação da voliciolina na superação da fôrma holopensênica patológica; as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; o tenepessismo; a autodesassedialidade; a heterodesassedialidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assistencial gerado pela transparência consciencial; o sinergismo profilático autorganização-autodisciplina; o sinergismo autodeterminação-continuísmo; o sinergismo assistência-recuperação.
Principiologia: o princípio de não maquiar a doença; o princípio da atração dos afins;
o princípio da incorruptibilidade; o princípio da constância; o princípio do equilíbrio holossomático; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença; o princípio grupal
de juntos se ir mais longe.
Codigologia: o código do ego (códego); o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) das instituições de saúde; os códigos de ética das Ciências da
saúde; os diferentes códigos de conduta social; o respeito ao Código Civil; a aplicação correta do
Código Penal.
Teoriologia: as teorias antidogmáticas; a teoria da espiral evolutiva; as teorias evolutivas conscienciológicas.
Tecnologia: a técnica do autoinventário diário; a técnica da impactoterapia; a técnica
de viver 1 dia de cada vez dando prioridade ao aqui-agora-já; a técnica da autorreflexão de
5 horas; a técnica de matar mosquito usando bomba atômica; a técnica do arco-voltaico objetivando os desbloqueios encefálicos; a técnica da megaeuforização como ponte à paraprocedência
da conscin intermissivista.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico-interassistencial-evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Projetarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio
Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da
Despertologia.
Efeitologia: os efeitos da ressonância pensênica; os efeitos da autosseriexialidade; os
efeitos do curso intermissivo tanto na profilaxia quanto na recuperação do adicto; os efeitos profiláticos da boa-educação; os efeitos evolutivos da recuperação a longo prazo; o efeito preventivo das autopesquisas diárias a médio prazo; o efeito da autodeterminação definitiva a curto
prazo.
Neossinapsologia: o desenvolvimento e manutenção das neossinapses a partir da recuperação continuada.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo pré-adicção–adicção–pós-adicção.
Enumerologia: a antiadicção intrafísica; a antiadicção somática; a antiadicção energética; a antiadicção psicossomática; a antiadicção mentalsomática; a antiadicção multidimensional; a antiadicção multiexistencial.
Binomiologia: o binômio prazer-felicidade; o binômio felicidade-discernimento; o binômio autestima saudável–autossuficiência emocional; o binômio afetividade-sexualidade; o binô-
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mio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio assistido-assistente; o binômio primeira
dessoma–segunda dessoma.
Interaciologia: a interação dos hábitos sadios e rotinas úteis; a interação recuperação-resiliência; a interação consciência-holossoma; a interação parapsiquismo-criticidade; a interação educação social–políticas públicas; a interação familiar; a interação grupal.
Crescendologia: o crescendo automotivação-autocoerência-autoconfiança; o crescendo
moral-ética-Cosmoética; o crescendo autoparapsiquismo-autogovernança-autodesassedialidade;
o crescendo recin-gescon.
Trinomiologia: o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio pessoas-lugares-hábitos; o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio coronochacra-frontochacra-nucalchacra; o trinômio intraconsciencialidade-extraconsciencialidade-interconsciencialidade.
Polinomiologia: a superação do polinômio patológico egoísmo-presunção-orgulho-arrogância; o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo adicto em recuperação / adicto na ativa; o antagonismo autaceitação / Antifisiologia; o antagonismo incorruptibilidade / autocorrupção; o antagonismo saúde / doença; o antagonismo pró-atividade / acomodação; o antagonismo ação imediata
/ procrastinação; o antagonismo disposição / preguiça.
Paradoxologia: o paradoxo do programa de redução de danos; o paradoxo de o medo
de recair induzir à recaída; o paradoxo de a consciência não ter sexo na própria essência e mesmo assim determinadas consciências supervalorizarem o sexo.
Politicologia: as políticas de saúde pública antiadicção; a antipoliticagem; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: os conflitos entre leis internacionais; as leis da natureza; a lei da sobrevivência humana; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a autopesquisofilia; a raciocinofilia; a autocriticofilia; a metodofilia; a cosmoeticofilia; a disciplinofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o fim da neofobia.
Sindromologia: a síndrome de abstinência; a extirpação da síndrome da ectopia afetiva;
a domação da síndrome da dispersão consciencial; a suplantação da síndrome da mediocrização.
Maniologia: a erradicação das manias baratrosféricas monopolizadoras da consciência.
Mitologia: o mito da melhoria social com a descriminalização das drogas; o mito de alguém se recuperar mantendo os mesmos hábitos; o mito do cálice de vinho diário ser saudável;
o mito do homem ser poligâmico na própria essência; o mito da recuperação sem trabalho; o mito do trabalho sem esforço; os mitos sobre os benefícios de qualquer droga ilícita.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a tecnoteca; a nosoteca; a interassistencioteca; a historicoteca; a politicoteca; a grupocarmoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Paraprofilaxiologia; a Terapeuticologia; a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia; a Parapedagogiologia; a Holomaturologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Homeostaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin pré-intermissivista; a isca humana lúcida;
a conscin lúcida; a conscin-frutariana; a consciência intermissivista; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; as equipes de saúde.
Masculinologia: o adicto inveterado; o adicto na ativa; o adicto em recuperação; o reciclante existencial; o inversor existencial; o intermissivista; o retomador de tarefa; o evoluciente;
o autoconsciencioterapeuta; o autoconscienciômetra; o proexista; o cognopolita; o voluntário;
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o consciencioterapeuta; o docente; o exemplarista; o completista; os profissionais de saúde; o amparador intrafísico; o tenepessista; o amparador extrafísico; o epicon; o evoluciólogo.
Femininologia: a adicta inveterada; a adicta na ativa; a adicta em recuperação; a reciclante existencial; a inversora existencial; a intermissivista; a retomadora de tarefa; a evoluciente;
a autoconsciencioterapeuta; a autoconscienciômetra; a proexista; a cognopolita; a voluntária;
a consciencioterapeuta; a docente; a exemplarista; a completista; as profissionais de saúde; a amparadora intrafísica; a tenepessista; a amparadora extrafísica; a epicon; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiotherapeuta; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens salutator; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antiadicção profilática = a condição de antidependência própria da consciência inversora, a qual, antecipadamente, realiza a prevenção da adicção; antiadicção terapêutica = a condição de antidependência própria da consciência reciclante existencial já envolvida
com a adicção.
Culturologia: a cultura da Autocriticologia; a cultura da autolibertação; a cultura da
saúde consciencial.
Obsessivo-compulsividade. Além de assolar milhões de consciências, a adicção tem
como característica a repetição obsessivo-compulsiva de comportamentos prejudiciais à própria
saúde consciencial (intraconsciencial e holossomática) e a de outras consciências.
Vício. O prejuízo físico, energético, emocional ou mental, causado por qualquer tipo de
vício é algo recorrente, crescente e incontrolável na maioria dos casos.
Mania. Também vale ressaltar ser a adicção mania, mas nem toda mania ser adicção.
Perfilologia. Pela Parapatologia, eis a seguir, listadas na ordem alfabética, 20 exemplos
de perfis de consciências adictas:
01. Anorética: a viciada em emagrecer cada vez mais, e em algumas situações, provocando a autodessoma prematura.
02. Bigorética (vigorética): a viciada em hipertrofiar cada vez mais os músculos (massa
magra) a ponto de atrofiar a capacidade cerebral (massa encefálica).
03. Bulímica: a viciada em ingerir grandes quantidades calóricas de alimentos e vomitá-los posteriormente.
04. Doxomaníaca: a viciada em adquirir fama e glória.
05. Dromomaníaca: a viciada em mudar-se de lugar ou sempre viajar.
06. Energívora: a viciada em vampirizar energia (consciência dependente de outras;
consener).
07. Gamemaníaca: a viciada em videogames.
08. Ludomaníaca (ludopatia): a viciada em todos os tipos de jogos, principalmente os
de apostas.
09. Megalomaníaca: a viciada em mania de grandeza.
10. Nosomaníaca (Hipocondríaca): a viciada em mania por doenças.
11. Obesa: a viciada em comer.
12. Oneomaníaca: a viciada em fazer compras.
13. Onicófaga: a viciada em roer unhas.
14. Riscomaníaca: a viciada em esportes radicais ou em situações nas quais há risco
para a própria vida ou a de outros.
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15. Sexomaníaca: a viciada em sexo e em todo tipo de comportamento relacionado (masturbação, pornografia, pedofilia e outros do mesmo âmbito).
16. Tecnomaníaca: a viciada em possuir e idolatrar toda novidade tecnológica (celulares, computadores, câmeras, e equipamentos acessórios).
17. Teomaníaca: a viciada em religiosidade (fanatismo religioso).
18. Toxicomaníaca: a viciada em todo tipo de tóxico, incluindo álcool, tabaco e qualquer tipo de fármaco.
19. Webaholic: a viciada em navegação na Internet.
20. Workaholic: a viciada em trabalho.
Discernimentologia. É da natureza do ser humano permear os próprios atos com a busca
pela satisfação, porém, a grande problemática a respeito disto, acontece quando não há discernimento nas escolhas do indivíduo.
Pré-adicto. Importa pesquisar se a criança ou o adolescente, ainda imaturos, estão na
condição de personalidade pré-adicta (impulsiva, rebelde e desorganizada), para assim atuar na
prevenção. O discernimento é trafal para a grande maioria das consciências nessas faixas etárias.
Terapeuticologia. Vale lembrar do agravo gerado no pré-adicto ou no adicto quando há
inculcação de culpa. A explicação tarístico-terapêutica é sempre a melhor opção.
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 antiadicção, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
02. Antifisiologia humana: Parafisiologia; Nosográfico.
03. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Autopensenização vigorosa: Autopensenologia; Homeostático.
05. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
07. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
09. Instantaneidade consciencial: Instantaneologia; Homeostático.
10. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
11. Maniologia: Parapatologia; Nosográfico.
12. Neopatamar libertário: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Primeiro discernimento: Holomaturologia; Homeostático.
14. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Viragem do megassediador: Terapeuticologia; Homeostático.

QUALQUER ADICÇÃO É EVITADA OU SUPERADA DEFINITIVAMENTE QUANDO A ASSISTÊNCIA INEGOICA SE TORNA DE FATO A PRIMEIRA PRIORIDADE ININTERRUPTA
PARA A CONSCIÊNCIA INTERESSADA NA ANTIADICÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem alguma relação com a adicção, mesmo indireta? Em qual nível? Como vem lidando com isso?
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Filmografia Específica:
1. Intervenção. Título Original: Intervention. País: EUA. Data: 2004. Duração: 60 min por episódio. Gênero: Reality Show. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Elenco (intervencionistas): Candy Finnigan; Ken Seeley; & Jeff Vanvonderen. Produção: Sam Mettler. Companhia: A&E Television. Outros Dados: Ganhadora do Emmy 2009. Sinopse: Longe de ser agressiva, a intervenção é o processo no qual os entes
queridos demonstram o próprio amor e preocupação em relação à pessoa envolvida em algum tipo de comportamento
autodestrutivo. A série também envolve especialistas (ou interventores), os quais se aproximam do adicto e do círculo
mais próximo do mesmo para fazê-los compreender o problema e aceitar ajuda. Nos EUA, o Reality Intervention
conseguiu, nos últimos 7 anos, recuperar definitivamente mais de 70% dos casos de dependência. Das 169 intervenções,
134 pessoas não tiveram recaída. A primeira etapa da intervenção é a sessão de treinamento feita pelo interventor e especialistas, na qual os membros da família e amigos passam a entender melhor o comportamento destrutivo da pessoa,
desde a possível causa até o impacto na saúde física e mental. A segunda etapa inclui a intervenção com a pessoa adicta.
Com a mediação de 1 interventor e a presença de especialistas, a família e os amigos se reúnem com o adicto e se
o mesmo aceitar a ajuda, o terceiro passo é enviá-lo para o centro de reabilitação ou outro órgão apropriado para tratamento.
2. Obrigado por Fumar. Título Original: Thank You for Smoking. País: EUA. Data: 2006. Duração: 92 min.
Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Português (em
DVD). Direção: Jason Reitman. Elenco: Adam Brody; Robert Duvall; Aaron Eckhart; Katie Holmes; J.K. Simmons;
Maria Bello; Rob Lowe; Cameron Bright; David Koechner; & Kim Dickens. Produção: David O. Sacks. Direção de
Arte: Danny Glicker. Roteiro: Jason Reitman. Fotografia: Jim Whitaker. Música: Rolfe Kent. Montagem: Dana
E. Glauberman. Cenografia: Danny Glicker. Efeitos Especiais: Special Effects Services. Companhia: Fox Searchlight
Pictures. Outros dados: Filme baseado em livro de Christopher Buckley. Sinopse: Nick Naylor é porta-voz das grandes
empresas de tabaco dos EUA. Manipulando informações e firmando parcerias com poderoso agente cinematográfico a fim
de colocar o cigarro de forma positiva em filmes, ele passa a chamar a atenção para o próprio trabalho ilícito. Heather
Holloway, jornalista de Washington, passa a investigar a vida de Naylor, ao mesmo tempo no qual o filho dele, Joey,
começa a dar muita importância às funções do pai.
3. 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: Espanhol; & Português (em DVD). Direção: Morgan Spurlock. Elenco: Morgan Spurlock & Daryl Isaacs. Produção: Morgan Spurlock. Direção de Arte: Joe the Artist. Roteiro: Morgan Spurlock. Música: Steve Horowitz e Michael Parrish. Montagem: Stela
Georgieva e Julie Bob Lombardi. Efeitos Especiais: PIXAN.com. Companhia: Samuel Goldwyn Films / Imagem Filmes. Sinopse: O diretor Morgan Spurlock decide ser a cobaia da experiência: se alimentar apenas em restaurantes da rede
McDonald‟s, realizando neles 3 refeições ao dia durante 1 mês. Enquanto ocorre 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
alimentos deste tipo de restaurante.
Bibliografia Específica:
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02. Antunes, Luiz Fernando; Ressonância Pensênica; Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 45; Ed. Inglês; International Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte; Portugal; Julho, 2009; páginas 29 a 40.
03. Bassete, Fernanda; País cria Grupos de Apoio para Transtornos Mentais; Folha de São Paulo; Jornal;
Diário; Ano 90; N. 29.674; Caderno: Cotidiano; Seção: Saúde; São Paulo, SP; 01.07.10; página C 7.
04. Bercito, Diogo; Curiosidade é a Principal Razão apontada pela Maioria dos Jovens para o Primeiro Gole de Álcool; Folha de São Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.398; Caderno: Folhateen; Seção: Comportamento; São
Paulo, SP; 28.09.09; páginas 6 e 7.
05. Colluci, Cláudia; Viciada em Chiclete de Nicotina; Folha de São Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.383;
Caderno: Cotidiano; Seção: Saúde; São Paulo, SP; 13.09.09; página C 9.
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ANTIANATOMIA HUMANA
(PARANATOMIA)
I. Conformática
Definologia. A antianatomia humana é o ato doentio da conscin ir contra as formas e estruturas, quando funcionais, do próprio soma ou corpo humano.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro, contra, em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo anatomia vem do idioma Latim, anatomia, e este do
idioma Grego, anatomê, “incisão, dissecação de alto a baixo”. Surgiu no Século XV. O vocábulo
humano, do mesmo idioma Latim, humanus, “próprio do homem; bondoso; erudito; instruído nas
humanidades”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Antiergonomia. 2. Antiorganismo humano. 3. Ato anticonstitucional somático. 4. Deformação somática. 5. Autocastração somática. 6. Estigma somático. 7. Autotomia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo Anatomia:
anatômica; anatômico; anatomismo; anatomista; anatomização; anatomizar; Anatomopatologia;
anatomopatológica; anatomopatológico; anatomopatologista; antianatomia; antianatômica; antianatômico; antiparanatomia; Paranatomia.
Neologia. As 3 expressões compostas antianatomia humana, antianatomia humana androssomática e antianatomia humana ginossomática são neologismos técnicos da Paranatomia.
Antonimologia: 1. Anatomia Humana. 2. Paranatomia. 3. Antiestigma somático.
4. Heterotomia humana. 5. Antropolatria.
Estrangeirismologia: as body modifications (bod mod).
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao tato.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopensenização equilibrada; os autopensenes;
a autopatopensenidade; o encolhimento consciencial gerado pela autopatopensenidade; os autopatopensenes; os subpensenes; os paleopensenes; os retropensenes; o ato de pensenizar pequeno.
Fatologia: a antianatomia humana; a abordagem holossomática; a anamnese intrafísica;
o androssoma; o antiestigma androssomático; a circuncisão; a deferentectomia (vasectomia); a infibulação; a Antifisiologia; a antissomática; a aptidão física; o autocanibalismo; a autografia cutânea; o ginossoma; o estigma ginossomático.
Parafatologia: os desvios patológicos das energias conscienciais (ECs); a abusão energética; o heterassédio de origem extrafísica.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da esperança evolutiva.
Codigologia: os códigos de conduta tribais.
Tecnologia: a Tecnologia das próteses; a Tecnologia mutiladora das incisões.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Paranatomia.
Ciclologia: o ciclo de conflitos íntimos; o ciclo de conflitos étnicos; o ciclo de conflitos
teológicos.
Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio autocrítica-heterocrítica.
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Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a interação masoquista trauma-prazer.
Trinomiologia: o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio corpo-mente-consciência.
Antagonismologia: o antagonismo visão / amaurose.
Legislogia: as leis morais; as leis sociais.
Filiologia: a tanatofilia; a tabacofilia.
Fobiologia: a antianatomia pode gerar a teratofobia ou o medo da conscin ter de suportar
a criança deformada, o medo de monstros ou de pessoas deformadas.
Maniologia: a riscomania; a teomania; a ciliciomania; a plasticomania.
Mitologia: a submissão pessoal aos mitos relativos ao soma.
Holotecologia: a somatoteca; a gerontoteca; a idiotismoteca; a absurdoteca.
Interdisciplinologia: a Paranatomia; a Paracirurgia; a Anatomia Descritiva; a Anatomia
Patológica; a Fisiologia; a Parafisiologia; a Patologia; a Parapatologia; a Somatologia; a Perdologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o animal humano; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o jovem gótico; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o reciclante
existencial.
Femininologia: a riponga; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a reciclante existencial.
Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo maniacus; o Homo sapiens abusor; o Homo
sapiens acriticus; o Homo sapiens animalis; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens autophagus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens dipsomaniacus; o Homo sapiens eunuchus; o Homo sapiens immundus; o Homo sapiens
stigmaticus; o Homo sapiens toxicomaniacus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antianatomia humana androssomática = a circuncisão; antianatomia humana ginossomática = o piercing da jovem na língua.
Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura das aparências; a cultura das inutilidades.
Recorde. Recorde dos maiores excessos da antianatomia humana é o infeliz idiotismo
cultural das assim-chamadas mulheres-girafas de Paduang.
Explicitação. A antianatomia humana pode ser explícita, publicamente evidente e inescondível, nas mutilações da cirurgia plástica falhada do nariz, por exemplo, ou pode ser implícita, só intimamente evidente, no piercing implantado no grande lábio.
Confor. Evidentemente, a antianatomia humana é, na maioria dos casos, explícita, em
função da própria Anatomia Objetiva.
Forma. Na antianatomia humana, há frequentemente o predomínio abusivo da forma do
soma sobre o conteúdo das funções do órgão.
Analogia. Condição similar à antianatomia humana é a autotransfiguração do psicossoma, espécie de antiparanatomia.
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Personalidade. Podem, ainda, a rigor, ser classificados na condição de personalidades
similares em função da antianatomia humana: quem faz a barba; quem usa brincos e piercings;
o obeso; o anorético; o vigorético.
Respostas. Em relação ao questionário técnico quanto à antianatomia humana, pode-se
perguntar e responder, por exemplo, 3 questões simples:
1. Quem. Quem pratica a antianatomia? A conscin (Conscienciometrologia).
2. Onde. Onde é executada a antianatomia? No soma (Somatologia).
3. Como. Como é desenvolvido o ato antianatômico? Através de experimento ou autovivência (Intrafisicologia).
Ciliciação. Sob a ótica da Consciencioterapia, a ciliciação ou a flagelação do crente
fanático, seja de seitas do Oriente ou mesmo da Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) e do
Opus Dei, são manifestações primárias da antianatomia humana ilógica.
Rebeldia. Pela análise da Conviviologia, inúmeras manifestações da antianatomia humana, por exemplo, a linda jovem portadora de piercings na língua e nos lábios, expressam atos de
mero exibicionismo, rebeldia e protesto ante o establishment ou a situação vigente da Socin.
Tatuagens. Segundo a Holomaturologia, evidenciam atitudes antianatômicas, humanas,
além do excesso de cirurgias estéticas, as tatuagens definitivas, as automutilações ou autotomias.
Princípios. Com base na Homeostaticologia, qualquer mutilação ou amputação do soma
é manifestação da antianatomia humana, a partir do fato de os princípios da Biologia Humana não
admitirem mutilações.
Etiologia. À vista da Anatomopatologia, o processo da antianatomia humana estética pode ter como Etiologia alguma causa mental, psicológica ou consciencial, por exemplo, o excesso
de cirurgias plásticas afetando a Anatomia e a Fisiologia das pálpebras da mulher hipocondríaca
ou com mania de perfeccionismo quanto à própria compleição.
Regressismo. Ainda são demonstrações da antianatomia humana, algumas práticas regressivas conhecidas, por exemplo, estas 3, dispostas na ordem alfabética:
1. Circuncisão.
2. Corte do dedo mínimo: dos mafiosos da Yakusa, máfia japonesa, dentro do universo
da Criminologia.
3. Infibulação.
Subcerebrologia. Como esclarece a Pensenologia, a maioria das ocorrências envolvendo a antianatomia humana diz respeito aos subpensenes ou pensamentos a partir do subcérebro
abdominal.
Extranumerário. Conforme a Somatologia, o corte (cirurgia) do dedo humano extranumerário é manifestação ambivalente da antianatomia humana pois elimina o excesso anatômico,
teratológico, para deixar a anatomia mais natural (plástica estética).
Deformações. Nas modificações corporais extremadas (bod mod), dentro da antianatomia, ocorrem 5 deformações através do branding, do cutting, da escarificação, do piercing, do
pocketing e 3D implant:
1. Alargadores: na orelha; no ânus.
2. Bissecciomentos: da língua; do pênis.
3. Dentes fixados: pontiagudos; limados.
4. Implantes: por exemplo, nas sobrancelhas.
5. Piercing: por exemplo, no nariz.
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Pocketing. Há implantes no soma, por exemplo, no antebraço, de hastes cirúrgicas na
versão do piercing denominada pocketing. O arrependimento pode sobrevir mais tarde com as cicatrizes.
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 antianatomia humana, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amimia: Somatologia; Nosográfico.
2. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
3. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
4. Autografia cutânea: Somatologia; Neutro.
5. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
6. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
7. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.

DIANTE DA PROEXOLOGIA, A MAIORIA DAS PRÁTICAS
INFANTIS DA ANTIANATOMIA HUMANA É DE RESULTADOS ANTIPROÉXIS CAPAZES DE LEVAR A CONSCIN,
HOMEM OU MULHER, AO INCOMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você já se insurgiu contra a Anatomia do próprio corpo humano? Ainda mantém algum trauma quanto a este assunto?
Filmografia Específica:
1. O Homem Elefante. Título Original: The Elephant Man. País: EUA. Data: 1980. Duração: 124 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto-e-branco. Legendado: Coreano; Espanhol; & Português (em DVD). Direção: David Lynch. Elenco: Anthony Hopkins; John Hurt; Anne Bancroft; & John Gielgud. Produção: Jonathan Sanger; & Mel Brooks (produtor executivo). Desenho de Produção: Stuart Craig. Direção de Arte: Robert Cartwright. Roteiro: Christopher De Vore; Eric Bergren; & David Lynch, baseados nos livros The Elephant Man and
Other Reminiscences de Sir Frederick Treves e The Elephant Man: A Study in Human Dignity de Ashley Montagu. Fotografia: Freddie Francis. Música: John Morris. Montagem: Anne V. Coates. Cenografia: Hugh Scaife. Efeitos Especiais: Effects Associates. Companhia: Brooksfilms. Outros dados: Filme recebeu 8 indicações para o Oscar. Sinopse:
Na Inglaterra vitoriana, John Merrick é portador de caso grave de neurofibromatose múltipla, tendo 90% do seu corpo deformado. Devido à aparência grotesca, ele é exposto nos populares circos de variedades. Porém o médico Frederick Treves o descobre e o leva para o hospital. Lá, Merrick se liberta emocionalmente e intelectualmente, além de se mostrar sensível ao extremo.
2. Mulheres Girafas.
Bibliografia Específica:
1. Clarín, Redação; Perforarse el Cuerpo, Una Moda que crece Entre los Jóvenes; Tabloide; Diário; Ano
LV; N. 19.422; Seção: Informe Especial; 1 enu.; 2 ilus.; Buenos Aires; Argentina; 20.02.2000; página 56.
2. Folha de S. Paulo; Redação; O que traz o Mostruário de Bod Mod (Branding, Cutting, Piercing, Pocketing); Jornal; Diário; Caderno: Folha Teen; 6 ilus.; São Paulo, SP; 31.01.2000; capa do caderno e página 7 – 6.
3. Gilberti, Eva; Tendencias: Jóvenes, Moda Peligrosa (Piercings); Clarín; Tabloide; Diário; Ano LV;
N. 19.402; Seção: Opinión; 2 ilus.; Buenos Aires; Argentina; página 11.
4. Macedo, Luciana; Corpo Decorado para o Verão (Branding, Piercing, Pocketing); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Folha Teen; 8 ilus.; São Paulo, SP; 31.01.2000; página 7 – 5.
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ANTIASSISTÊNCIA MUSICAL
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antiassistência musical é o ato ou efeito doentio de manifestações melódicas ou composições musicais patopensênicas capazes de assediar, perturbar, transtornar ou fazer
apologias a vícios e comportamentos degradantes, impeditivos da evolução consciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro, contra, em oposição a”. O vocábulo assistência provém do idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e este de assistens
ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a;
estar ou ter-se de pé; estar presente, comparecer, assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI.
A palavra música deriva do idioma Grego, mousikós, “que diz respeito às Musas”, e por extensão,
“a poesia ou as Artes, especialmente a música; quem cultiva a música; instrução ou habilidade em
música”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Desassistência musical. 2. Antitares musical. 3. Malevolência musical. 4. Antiexemplo musical. 5. Antiauxílio musical. 6. Manipulação através da música. 7. Malefício musical.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 56 cognatos derivados do vocábulo música:
antimusical; antimusicalidade; musicada; musicado; musical; musicalidade; musicalismo; musicalista; musicalística; musicalístico; musicalização; musicalizada; musicalizado; musicalizador;
musicalizadora; musicalizante; musicalizar; musicalizável; musicante; musicar; musicaria; musicastro; musicata; musicável; musicismo; musicista; musicística; musicístico; músico; musicografia; musicográfica; musicográfico; musicógrafo; musicógrafa; Musicologia; musicológica;
musicológico; musicólogo; musicóloga; musicoterapeuta; musicoterapêutica; musicoterapêutico;
musicoterapia; musicoterápica; mucicoterápico; musiqueada; musiqueado; musiquear; musiqueira; musiqueiro; musiqueta; musiquia; musiquim; paramúsica; patomusicalidade; pseudomúsica.
Neologia. As 3 expressões compostas antiassistência musical mínima, antiassistência
musical média, antiassistência musical máxima são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Assistência musical. 2. Esclarecimento musical. 3. Terapia musical.
4. Amparo musical. 5. Apoio musical. 6. Arrimo musical. 7. Benefício musical. 8. Elucidação
musical.
Estrangeirismologia: a Lucy in the Sky with Diamonds (LSD); o sex, drugs & rock
„n‟ roll; as Raves.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistência cosmoética através da música.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação musical; os patopensenes; a patopensenidade; os melopensenes; a melopensenidade; os propensenes; a propensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os vulgopensenes; a vulgopensenidade; os enopensenes; a enopensenidade; os hipnopensenes; a hipnopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade;
os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os inferopensenes; a inferopensenidade; os laxopensenes; a laxopensenidade; os narcopensenes; a narcopensenidade; os sacropensenes; a sacropensenidade.
Fatologia: a antiassistência musical; a banalização da importância da educação na sociedade, em letras musicais demonstrando a baixa instrução do autor; o desrespeito à inteligência
do público ouvinte; o incentivo ao boavidismo em composições musicais; a música incitando
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o ódio e a vitimização; a música incentivando e banalizando atos de violência; as trilhas sonoras
usadas em propaganda de cervejas; as trilhas sonoras musicais usadas na propaganda de cigarros;
as letras musicais com exaltação, explícita ou implícita, à morte; a audição de músicas ouvida
acima dos 85 decibeis (dB); a música alta ouvida nos headphones (fones de ouvido); o incentivo
e apoio à sedução estética em diversas músicas; a manipulação e influência de consumidores em
músicas marqueteiras; a hagiografia musical; a música de altíssimo volume em automóveis em
circulação urbana; a música realizando incentivo às corridas automobilísticas urbanas; o enaltecimento musical ao militarismo ou idolatria a guerrilheiros; as paródias musicais humilhantes; as
paródias musicais ofensivas aos disfêmicos; as letras musicais incitando ao narcisismo; as músicas com intencionalidades sexuais implícitas de seduzir fãs; o estímulo a rodeios e maus tratos
a animais subumanos em diversas músicas; as letras musicais com excessos de violência urbana;
a urgente priorização e autodiscernimento na escolha musical pelas conscins mais lúcidas.
Parafatologia: o desconhecimento do estado vibracional (EV) profilático; o autassédio;
o heterassédio extrafísico interconsciencial; o desconhecimento da inteligência evolutiva (IE);
o heterassédio de consciexes energívoras, intoxicadoras e vampirizadoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ritmo hipnotizador–letra assediadora; o sinergismo músicas deseducativas–problema social; o sinergismo (doentio) manipuladores conscientes–manipulados inconscientes; o sinergismo boavidismo-preguiça; o sinergismo promiscuidade–descontrole do sexochacra; o sinergismo preconceito–orgulho disfarçado; o sinergismo música assediada–ouvinte acrítico; o sinergismo irresponsabilidade–interprisão grupocármica.
Principiologia: o princípio autocorruptor do “todo mundo faz”; o princípio do lucro
a qualquer preço; o equivocado princípio “nascemos para curtir a vida”; o pernicioso princípio
da heterescravidão sem autoculpa.
Codigologia: os códigos grupais de vitimização coletiva; a falta do código pessoal de
Cosmoética (CPC); a ausência do código pessoal de conduta.
Teoriologia: a teoria das afinidades pensênicas; a teoria da interassedialidade; a teoria
da egocarmalidade com predominância nas patologias; a teoria das consréus; a teoria da consciênçula; a teoria de todo heterassédio assentar-se no autassédio.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da audição antiemotiva;
a técnica da antinfluenciação; a técnica do esclarecimento musical aos mais jovens; a técnica do
refrão sendo hipnose sonora; a técnica de ouvir música com o mentalsoma; a técnica do cuidado
com repetições verbais; a técnica de preferir ser antipático na tares a ser simpático na tacon.
Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia atuando nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) em benefício da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: o efeito de músicas preconceituosas dificultando o universalismo; o efeito
das músicas sensuais despertando precocemente o interesse sexual; o efeito das músicas dogmáticas nas lavagens cerebrais; o efeito de mortes prematuras de jovens em festas e baladas musicais; o efeito de perdas auditivas decorrentes de músicas de altíssimos volumes; o efeito de fones
de ouvidos dificultando ou impossibilitando a comunicação interpessoal; o efeito de músicas com
apologias de rachas e pegas de automóveis.
Neossinapsologia: o preconceito impedindo a criação de neossinapses universalistas;
a autocriticidade colaborando para criação de neossinapses desassediantes.
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Ciclologia: o ciclo carência-dependência; o ciclo artista-fãs-dinheiro-drogas; o ciclo
mentalidade inibida psicossomática–mentalidade desinibida mentalsomática.
Enumerologia: o ritmo agressivo; a cadência hipnotizante; a pulsação estonteante; a letra baratrosférica; a melodia assediante; o compasso neurotizante; a música bélica.
Binomiologia: o binômio compositor-ouvinte; o binômio emocionalidade-irreflexão;
o binômio antiassistência-interprisão; o binômio carência-manipulação; o binômio refrão-influência; o binômio autodependência-heterodependência; o binômio compositor assediado–música
assediada.
Interaciologia: a interação composição-marionetização; a interação ilusão-arrecadação; a interação promessas-dogmatismo; a interação veneração-comoção.
Crescendologia: o crescendo evolutivo ouvinte ignorante–ouvinte esclarecido; o crescendo evolutivo Psicossomática-Mentalsomática.
Trinomiologia: o trinômio refrão-hipnotização-influenciação; o trinômio leviandade-imaturidade-irresponsabilidade; o trinômio preconceito-antiuniversalismo-antiassistência; o trinômio música-fantasia-exagero; o trinômio desmotivação-boavidismo-desviacionismo; o trinômio música–diversão–assédio coletivo.
Polinomiologia: o polinômio ouvir-refletir-esclarecer-assistir; o polinômio manipulação-banalização-dependência-dessoma.
Antagonismologia: o antagonismo acrítico / crítico; o antagonismo luxúria / conforto;
o antagonismo preconceito / universalismo; o antagonismo luxo / pé-de-meia; o antagonismo dependência / independência; o antagonismo manipular / esclarecer; o antagonismo irrelevância
/ importância; o antagonismo conscientização / censura; o antagonismo alegrar o povo / manipular o povo.
Paradoxologia: o paradoxo do acalanto musical bélico; o paradoxo de o homem ser
animal racional atuando frequentemente movido pela emoção; o paradoxo de muitas patologias
poderem estar escondidas por detrás da alegria.
Politicologia: a asnocracia; a aristocracia; a democracia; a mafiocracia; a plutocracia;
a burocracia; a pornocracia; a vulgocracia; a teocracia.
Legislogia: a lei do vale tudo; a lei do menor esforço pesquisístico; a lei do menor esforço criativo.
Filiologia: a musicofilia; a teofilia; a acriticofilia; a tanatofilia; a idolofilia; a gurufilia;
a melofilia; a narcofilia; a egofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a biofobia; a neofobia; a demofobia; a sofofobia; a peniafobia;
a ergofobia; a homofobia; a ponofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização; a síndrome da máquina orgasmogênica; a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome depressiva; a síndrome do avestruzismo; a síndrome da despriorização existencial.
Maniologia: a megalomania; a sexomania; a admiromania; a anfetaminomania; a ninfomania; a tanatomania; a radiomania; a tabacomania.
Mitologia: o mito do canto da sereia; o mito da música ser sinônimo de alegria e não
ter influência perniciosa sobre ninguém.
Holotecologia: a musicoteca; a comunicoteca; a artisticoteca; a discoteca; a antissomatoteca; a nosoteca; a fobioteca; a patopensenoteca; a toxicoteca; a dogmaticoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Musicologia; a Psiquiatria; a Neuropatologia;
a Criminologia; a Autodesassediologia; a Acriticologia; a Errologia; a Civilizaciologia; a Reeducaciologia; a Sociopatologia; a Sexossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; o público; o fã-clube.
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Masculinologia: o compositor; o produtor musical; o intérprete; o letrista; o cantor;
o empresário musical; o fã; o fanático; o musicista; o arranjador musical.
Femininologia: a compositora; a produtora musical; a intérprete; a letrista; a cantora;
a empresária musical; a fã; a fanática; a musicista; a arranjadora musical.
Hominologia: o Homo sapiens acediosus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo
sapiens acriticus; o Homo sapiens dogmaticus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens
irresponsabilis; o Homo sapiens roboticus; o Homo sapiens sexolatricus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens fanaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antiassistência musical mínima = o resultado ou influência das músicas
infantilizadoras; antiassistência musical média = o resultado ou influência das músicas místicas
e religiosas; antiassistência musical máxima = o resultado ou influência das músicas banalizadoras ou exaltadoras da dependência química.
Culturologia: a cultura musical; a cultura do capitalismo selvagem; a cultura da boemia; as mimeses culturais; a cultura do besteirol; a cultura da irreflexão; a cultura da promiscuidade afetivo-sexual; a cultura do inútil; a cultura das fatalidades; a cultura da folia; os idiotismos culturais promovidos pela indústria da música; a cultura machista; a cultura da luxúria;
a cultura da ostentação.
Taxologia. Segundo a Comunicologia, eis, listados em ordem alfabética, 20 categorias
de antiassistência musical:
01. Anfibológicas: as músicas admitindo interpretações ambíguas.
02. Beligerantes: as músicas incentivando ao armamento e à opressão, a exemplo de hinos nacionais incitando violência nas entrelinhas.
03. Coprolálicas: as músicas contendo palavrões e / ou obscenidades.
04. Cruéis: as músicas citando embate de bárbaros, genocídios e batalhas sangrentas.
05. Dogmáticas: as músicas com intenção de lavagem cerebral e dogmatização.
06. Egoístas: as músicas menosprezando o problema alheio.
07. Eleitoreiras: as músicas com intenção de influenciar eleitores menos instruídos.
08. Estelionatárias: as músicas com estímulo e banalização das vantagens ilícitas.
09. Etílicas: as músicas com apologia e incentivo ao consumo de álcool.
10. Glamorosas: as músicas glamorizando a sujeição sentimental nas relações amorosas.
11. Homofóbicas: as músicas as quais desrespeitam ou rejeitam homossexuais.
12. Idolátras: as músicas incitando a veneração a ídolos de todas as ordens.
13. Instigadoras: as músicas realizando apologia à drogas lícitas ou ilícitas.
14. Ludopáticas: as músicas usadas enquanto coadjuvantes em máquinas de jogos, cuja
finalidade é potencializar a dependência dos jogadores.
15. Machistas: as músicas contendo desrespeito às mulheres, exaltando a submissão enquanto algo normal em várias sociedades no mundo.
16. Marqueteiras: as músicas fomentando o consumismo de produtos a exemplo de refrigerantes, alimentos, roupas, cosméticos e carros.
17. Ostentativas: as músicas inferiorizando pessoas com menor poder aquisitivo e, vangloriando o poder de compra do dinheiro.
18. Paródicas: as músicas com melodias e harmonias similares, porém com letras diferentes e desrespeitosas, usando rimas desagradáveis e humilhantes.
19. Psicóticas: as músicas contendo ou incitando o canibalismo e a necrofilia.
20. Satanistas: as músicas fazendo apologia à compactuação com assediadores, e até
mesmo megassediadores.
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Precauções. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 providências profiláticas úteis na
evitação da antiassistência musical:
1. Atenção. Estar alerta em relação às músicas de grandes sucessos, quanto à influência
e assédio possíveis.
2. Desdramatização. Não se impressionar com a fortuna dos artistas, pois os mantenedores do luxo, ostentação e fantasia são os fãs, carentes emocionais.
3. Discernimento. Saber discernir o certo do errado em letras musicais.
4. Elucidação. Identificar, no assédio musical, o estímulo ou instigação ao álcool e drogas e esclarecer, dentro do possível, quanto à evitação de dessomas prematuras.
5. Inadmissão. Não pactuar com qualquer desrespeito a outras consciências, prática comum em muitas músicas. Condição ideal é adotar a gratidão com a oportunidade de compartilhar
esta vida intrafísica.
6. Substituição. Substituir hábitos psicossomáticos por hábitos mentaissomáticos, por
exemplo, a leitura de bons livros.
7. Universalismo. Permutar o preconceito pelo universalismo.
Terapeuticologia: a recin; a recéxis; a Autoconscienciometria; a Consciencioterapia;
a autoconscientização quanto às consequências holocármicas do antidiscernimento musical;
a Cosmoética teática.
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 antiassistência musical, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Alcoolismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
04. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
06. Besteirol: Comunicologia; Nosográfico.
07. Boemia: Parapatologia; Nosográfico.
08. Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
10. Humor homeostático: Holomaturologia; Homeostático.
11. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
12. Música bélica: Musicologia; Nosográfico.
13. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
14. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
15. Radiotismo musical: Parapatologia; Nosográfico.

A ANTIASSISTÊNCIA MUSICAL VEM PREDOMINANDO NOS
ÚLTIMOS TEMPOS. IMPORTA AO INTERMISSIVISTA LÚCIDO DISCERNIR O PRIORITÁRIO OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DAS METAS EVOLUTIVAS SEM AUTODESVIOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda conserva algum impulso de ouvir músicas
antiassistenciais? Quais técnicas utiliza para impedir tal reação doentia?
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ANTIAUTOINTIMIDAÇÃO AUTORAL
(GRAFOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antiautointimidação autoral é a postura racional e autossuperadora da
conscin pré-autora, autoranda ou autora conscienciológica jejuna, de verbetes, artigos ou livros,
homem ou mulher, ao não inibir-se ou intimidar-se intelectualmente quanto ao desafio da gesconografia interassistencial, eximindo-se de eventuais comparações ou competitividades autassediantes frente à produção neoverponológica dos compassageiros evolutivos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O elemento de composição auto procede do idioma Grego,
autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo intimidar deriva do idioma Latim Medieval, intimidare, “intimidar”. Surgiu no Século XVII. O termo autoral provém do idioma Latim, auctor,
“produtor; gerador; fundador; inventor; escritor; preceptor”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Antiautossubestimação conscienciografológica. 2. Coragem pessoal
conscienciográfica. 3. Autoconfiança pró-escrita. 4. Autodesassombro autoral. 5. Autestímulo
autoral. 6. Autodestemor grafopensênico.
Neologia. As 3 expressões compostas antiautointimidação autoral, antiautointimidação
autoral potencial e antiautointimidação autoral efetiva são neologismos técnicos da Grafopensenologia.
Antonimologia: 1. Timidez autoral. 2. Tibieza autoral. 3. Hesitação autoral. 4. Pusilanimidade autoral. 5. Apreensão autoral. 6. Inibição autoral. 7. Autodepreciação autoral.
Estrangeirismologia: o Grafopensenarium; os insights neotemáticos e associativos;
o know-how da escrita; o début autogesconológico imprimindo autoconfiança autoral; o tour de
force autoral afinado à autorreciclogenia.
Atributologia: predomínio dos atributos mentais, notadamente da racionalidade evolutiva aplicada à Grafopensenologia.
Citaciologia: – Quando vi o que tantos grandes homens, na França, na Inglaterra e na
Alemanha, escreveram antes de mim, fiquei admirado, mas não perdi a coragem (Charles-Louis
de Secondad, barão de la Brede y de Montesquieu, 1689–1755).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoconscienciografologia; a pensenidade antiautodepreciativa; a ortointencionalidade fomentando o rapport parapensênico técnico; os parapensenes; a parapensenidade; o hábito salutar de pensenizar cosmoeticamente grande; o holopensene técnico da biblioteca pessoal; a pensenidade bibliográfica predispondo à autoinclusão na grafotares grupal; os grafopensenes; a grafopensenidade interassistencial alavancando proéxis individuais e grupais; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; a amplitude antidispersiva da lateropensenidade funcional; a transcrição dos autopensenes de
relevante conteúdo evolutivo e cosmoético.
Fatologia: a antiautointimidação autoral; a anticonflitividade entre autopotenciais e metas de escrita factíveis; a anti-hipercriticidade autodepreciativa; o posicionamento intelectualmente antielitista; a proatividade autoral antiprocrastinadora; a anti-hesitabilidade frente ao neodesafio homeostático da escrita interassistencial; o antiautocongelamento gesconológico; o anticonformismo mentalsomático estagnante; o descarte de pseudojustificativas antiautorais; a insegurança mentalsomática no ato egoico de engavetar as próprias ideias; a autossuperação grafológica;
a transparência cognitiva; a coragem intelectual; as autanálises conscienciométricas frutificando
neotemas; os naturais limites conscienciais, sempre provisórios, no exercício da escrita; a lucidez
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textual tornando coesos taristicamente realidades e conceitos (Teaticologia); os investimentos
multisseculares na produção de conhecimento; os autoaportes nos dicionários cerebrais; a voliciolina aplicada à gesconogenia pessoal; o autabsolutismo grafointerassistencial; a valorização das
anotações pessoais, enquanto sementeiras neogesconológicas; a associação neoideativa; o enciclopedismo; a autoinserção neoenciclopédica; o gradual autempoderamento tarístico; a ponderação quanto aos autolimites paracognitivos frente aos temas abordados; o aprofundamento intelectivo decorrente do megafoco temático; o sobrevalor da máxima precisão nos autodiagnósticos
conscienciais; o olhar omnicientífico cotidiano urbi et orbi; a lucidez na determinação e delimitação das raias gesconométricas; a autocompetitividade gesconológica; a autorganização do escritório conscienciológico pessoal; o incremento do rastro textual pessoal; a autenticidade consciencial
no exercício do esclarecimento teático; o índice neoverponológico textual, adstrito ao nível evolutivo teático pessoal; a condição de veteranismo na escrita alcançada com a alta quilometragem
autoral; o amparo intrafísico recebido nas heterorrevisões textuais; as mordomias mentaissomáticas disponíveis na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a autestima autoral cosmoética; as especificidades individualíssimas do grafoproexista; a superação do xenocentrismo autoral; as benesses autoconsciencioterápicas da escrita; as tendências culturais e filosóficas pessoais aproveitadas e recontextualizadas; o estudo traforístico de personalidades escritoras taquirrítmicas; as afinidades temáticas predispondo à autoidentificação seriexológica; os resgates grupocármicos pelo exercício da escrita; a interdisciplinaridade conscienciológica multidimensional promovendo correlações e ampliações verponológicas; a grafotares libertária enquanto
possível pilar autodespertogênico; a produmetria gesconológica pessoal qual registro confiável
dos avanços neocognitivos e pró-evolutivos; a maior planificação e desobnubilação dos autoconstructos quando grafados; o estímulo assertivo aos pré-autores e pré-autoras, livre de cobranças ou
constrangimentos; os investimentos na oportuna quarta idade altamente produtiva; o fato crítico
de a ampliação, qualificação e atualização do legado escrito do corpus da Conscienciologia dependerem dos aportes gesconológicos individuais dos pesquisadores e pesquisadoras da CCCI.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mentalsoma enquanto paracorpo aperfeiçoável mediante autesforços técnicos; a autodisponibilidade mentalsomática às achegas ideativas da equipex; a busca pela afinização à Central Extrafísica da Verdade
(CEV); o autalinhamento ao amparo técnico através do comprometimento tarístico; a priorização
das performances mentaissomáticas; o repertório multitemático acessível nas sessões de tenepes;
os paraconstructos hauridos nas projeções lúcidas interassistenciais; a mentalsomaticidade ampliando e sendo ampliada pela escrita; os complexos e intrincados mecanismos evolutivos atuantes
nas sincronicidades tarísticas e pesquisísticas; a ampliação do parapsiquismo intelectual; os autocomprometimentos grafotarísticos pré-ressomáticos; a autoinserção nos processos pararreurbanológicos através da escrita.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atributos mentais–autoparaperceptibilidade–ferramentas grafológicas; o sinergismo vontade-organização-resultados; o sinergismo equipin-equipex
nas frentes tarísticas pararreurbanológicas; os frutos paracognitivos do sinergismo Verbetarium-Tenepessarium; o sinergismo neografopensenidade-neomundividência; o sinergismo neoescrita-neopensenes; o sinergismo neotemático ortoconvivialidade–cognoscência evolutiva.
Principiologia: o princípio da proéxis; o princípio de toda consciência ter algo a escrever, e muito a ler; o princípio de o menos ignorante esclarecer o mais ignorante, frente à Cogniciologia Evolutiva; o princípio de a evolutividade não dar saltos; o princípio do autexemplo dos
escritores veteranos e jejunos.
Codigologia: as cláusulas grafoassistenciais no código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teáticas da Retribuiciologia Proexológica aplicadas à qualiquantificação
da gesconogenia pessoal; a teática do autodiscernimento altruísta; a teoria da grafoassistência;
o relativo valor da fundamentação teórica pessoal; a atuação teática dos autores na reeducação
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evolutiva pessoal e coletiva; a teática da tares através das gescons grupais; a teoria e vivência da
rotina útil contemplando a escrita; a teoria psicológica da baixa autestima gerando a autossabotagem; a teoria do autorrevezamento multiexistencial.
Tecnologia: as técnicas de escrita; o toque personalíssimo nas técnicas grafológicas; as
técnicas de anotação; a grafotécnica da diversidade vocabular; a autotecnicidade mentalsomática cotidiana; as técnicas do aproveitamento observativo diuturno; as técnicas de leituras; a tecnicidade paramatemática ínsita à escrita neocientífica; as técnicas de autovaloração lúcida dos
pequenos passos.
Voluntariologia: o voluntariado atuante na divulgação e incentivo à escrita compondo
equipe de amparadores técnicos intrafísicos.
Laboratoriologia: o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca, Tertuliarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível da Gesconologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Consciência; o Colégio Invisível dos Escritores Conscienciólogos.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da autexposição autoral; os efeitos potencializadores
da escrita decorrentes da organização pessoal; os efeitos autopacificadores da escrita evolutiva.
Neossinapsologia: os autoinvestimentos mentaissomáticos visando à superação neossináptica; as neossinapses oriundas do aperfeiçoamento dos mecanismos autografopensênicos.
Ciclologia: o ciclo associação de ideias–neoideias; o ciclo trafal-trafor-megatrafor;
o ciclo aquecimento neuronal–autoprodutividade máxima–pausa técnica; o ciclo neofatos-neoentendimentos-neoponderações-neogescons; o ciclo anotação preliminar instantânea–originais–
–completismo gesconológico; o ciclo tarístico constructo mentalizado–constructo grafado–constructo compartilhado; o ciclo leitor-autor; o ciclo do autestímulo autoral.
Enumerologia: o exercício autoral; o sprint autoral; o fôlego autoral; a saúde autoral;
o condicionamento mentalsomático autoral; a transpiração autoral; a maratona autoral.
Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio desinibição-escrita.
Interaciologia: a interação intercognitiva escritores jejunos–escritores veteranos; a interação referencial externo–autossuperação; a interação coronochacra-palmochacras materializando a autenciclopédia cerebral analógica; a interação otimização dos autoprocedimentos
(meios)–qualificação dos resultados (fins); a interação lexicofilia–amplitude autovocabular–addendum conformático; a interação limite da autoverificabilidade–limite temático autoral; a Era
da Fartura das informações e interações conscienciais.
Crescendologia: o crescendo (autossuperador) impossível-difícil-trabalhoso-corriqueiro; o crescendo do autodidatismo conscienciológico; o crescendo das autorresponsabilidades tarísticas; o crescendo autoparapsíquico escrita amparada–pangrafia; o crescendo da substanciosidade conteudística multidimensional nas autogescons; o crescendo gescon-megagescon; o crescendo das autorrecins; o crescendo das aquisições neomundividenciais nas gescons grupais.
Trinomiologia: o trinômio selfbrainstorming–caneta–folha em branco; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio mentalsomático leitura-registro-reflexão; o trinômio intelectualidade conscienciológica–parapsiquismo assistencial–grafocomunicabilidade esclarecedora; o trinômio retribuiciológico teoria-vivência-grafotares; o trinômio autestima-autoconfiança-automotivação; o trinômio planificação-exequibilidade-amparabilidade.
Polinomiologia: o polinômio artigo-verbete-livro-dicionário-tratado-enciclopédia.
Antagonismologia: o antagonismo ousadia autoral / pretensão autoral; o antagonismo
assedialidade antiautorado / amparabilidade pró-autorado; o antagonismo autossuperação / desmotivação frente às heterocríticas textuais recebidas.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin autointimidar-se, e não automotivar-se, frente
à qualidade das gescons do grupo evolutivo.
Politicologia: a meritocracia neoverponológica.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; as leis da grafointerassistencialidade; as
leis de causa e efeito atuantes no atacadismo tarístico da escrita conscienciológica.
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Filiologia: a enciclopediofilia; a lexicofilia; a intelectofilia; a heterocriticofilia; a interassistenciofilia; a cogniciofilia; a retribuiciofilia; a taristicofilia.
Fobiologia: a grafofobia; a gesconofobia; a bibliofobia; a pesquisofobia; a compromissofobia; a comunicofobia; a argumentofobia; a fobia de expor os autoposicionamentos.
Sindromologia: a superação da síndrome da inércia grafopensênica.
Maniologia: a autodepreciação intelectual na mania de não anotar as autopensatas.
Mitologia: o mito de a escrita ser para poucos; a desmitificação da autovivência de neoteorias avançadas; a desmitificação do parapsiquismo mentalsomático; o mito da inspiração sem
transpiração; o mito egoísta de não ter nada a ensinar; o mito de assimilar trafores por osmose;
o mito da aprovação universal; o mito da autexposição grafopensênica perfeita.
Holotecologia: a biblioteca pessoal.
Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Maxiproexologia; a Gesconologia; a Megagesconologia; Taquirritmologia; a Conscienciografologia; a Grafocomunicologia; a Autorganizaciologia; a Autoradologia; a Autodistribuiciologia; a Autocriticologia; a Comunicologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pusher das autocapacidades cognitivas; a conscin semperaprendente.
Masculinologia: o pré-escritor; o autor publicado; o verbetógrafo; o verbetólogo; o amparador intrafísico; o estoquista intelectual; o maxiproexista; o atacadista consciencial; o mentalsomatólogo; o comunicólogo; o pesquisador consciencial; o trabalhador intelectual.
Femininologia: a pré-escritora; a autora publicada; a verbetógrafa; a verbetóloga; a amparadora intrafísica; a estoquista intelectual; a maxiproexista; a atacadista consciencial; a mentalsomatóloga; a comunicóloga; a pesquisadora consciencial; a trabalhadora intelectual.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo
sapiens verponarista; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens
cosmovisiologicus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens
interassistentialis; o Homo sapiens intrarticulator.
V. Argumentologia
Exemplologia: antiautointimidação autoral potencial = a autoconfiança plena do pesquisador consciencial ao definir tema, recorte e modalidade da primeira autogescon da carreira grafoassistencial, livre de heterocomparações autassediantes; antiautointimidação autoral efetiva
= a automotivação inabalável no continuísmo grafotarístico imediato à primeira autogescon finalizada, publicada e / ou defendida publicamente, visando ao veteranismo autoral oportuno.
Culturologia: a cultura da Comunicologia Tarística pela escrita; a cultura do autodidatismo evolutivo.
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 antiautointimidação autoral, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autenciclopédia: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Autocompetitividade: Autossuperaciologia; Neutro.
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Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
Autodiagnóstico equivocado: Autoconsciencioterapia; Nosográfico.
Autodidatismo conscienciológico: Autocogniciologia; Homeostático.
Autopesquisologia Verbetográfica: Enciclopediologia; Neutro.
Antiautomarasmologia: Gesconologia; Homeostático.
Binômio resiliência-exemplarismo: Interassistenciologia; Homeostático.
Cognografia: Cogniciologia; Neutro.
Enciclopedismo reurbanológico: Pararreurbanologia; Homeostático.
Grafofilia: Conscienciografologia; Neutro.
Grafoproéxis: Proexologia; Homeostático.
Taquirritmia megagescônica: Megagesconologia; Neutro.
Thesaurus cerebral: Polineurolexicologia; Homeostático.
Trafar desafiador: Autodesafiologia; Neutro.

A AUTOSSUPERACIOLOGIA DIRECIONADA À CRESCENTE
PRODUÇÃO GESCONOLÓGICA INTERASSISTENCIAL EXPÕE
COMPROMETIMENTO EVOLUTIVO E LUCIDEZ DA CONSCIN
QUANTO AOS EFEITOS LIBERTADORES DA GRAFOTARES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda carrega nas tintas quanto às capacidades
e potencialidades pessoais no exercício da escrita? Qual o primeiro passo no caminho da grafointerassistência avançada, neoverponológica e holocármica?
Bibliografia Específica:
1. Johnson, Allan G.; Dicionário de Sociologia – Guia Prático da Linguagem Sociológica (The Blackwell
Dictionary of Sociology); trad. Ruy Jugmann; 300 p.; 82 ilus.; 106 microbiografias; glos. 781 termos; 1.036 refs.;
1 apênd;. alf.; 21 x 14 cm; enc.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 255.
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 245 e 255.
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ANTIAUTOMARASMOLOGIA
(GESCONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Antiautomarasmologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada
aos estudos e pesquisas dos processos e técnicas de superação da estagnação mentalsomática, autoral, eventual ou permanente, da conscin intermissisvista, em meio à fartura de benesses pró-gescons.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encontro, contra, em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo marasmo vem do idioma Francês, marasme, e este do
idioma Grego, marasmós, “magreza extrema”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição
logia procede do idioma Grego, logos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Estudo da superação do automarasmo. 2. Ciência do antiautomarasmo. 3. Pesquisa do autaproveitamento evolutivo. 4. Antiautestagnaciologia. 5. Estudo da autotransposição da Marasmologia.
Neologia. O vocábulo Antiautomarasmologia e as duas expressões compostas Antiautomarasmologia Inicial e Antiautomarasmologia Avançada são neologismos técnicos da Gesconologia.
Antonimologia: 1. Automarasmologia. 2. Autestagnaciologia. 3. Robexologia.
Estrangeirismologia: o perfil consciencial low profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoprodutividade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Proatividade gesconológica: Antimarasmologia. Livro: histrionismo gescônico.
Unidade. A unidade de medida da Antiautomarasmologia é o livro tarístico publicado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da proatividade evolutiva; o holopensene pessoal
da iniciativa gesconológica; o holopensene favorecedor da produtividade intelectual; o marasmo
autopensênico; o materpensene da gesconografia; o holopensene verbetográfico dominante no
Tertuliarium.
Fatologia: as estratégias pessoais de saída do ponto morto evolutivo; o conjunto de neoposicionamentos alavancadores da produtividade autoral tarística; a virada de mesa do intermissivista, ao sair da inércia grafopensênica; a ousadia de seguir no contrafluxo da Socin Patológica;
o ato de abrir-se para a experiência autoral, sem dramas; a superação da timidez e da pusilanimidade ao expor-se no livro pessoal; a pressão mentalsomática percebida pelos cognopolitas em determinados períodos, instigando a produção autoral; o fato de todo intermissivista poder escrever
livro tarístico de base autobiográfica; a baixa produtividade do ponto de vista da escrita; a ausência de voliciolina; o ritmo lento das recins; a escassa paciência necessária para escrever diariamente; o nível de autexigência, por vezes idealizado, travando a produtividade; o ato de tirar
o corpo fora do autorado holocármico; o ato de cruzar os braços perante o desafio do autorado
conscienciológico; a ausência da acumulação da escrita; a baixa autestima intelectual; o receio de
lidar com a heterocrítica; o orgulho teimoso; os períodos de estagnação intelectual; o uróboro patológico em termos de engessamento intelectual; a exigência do desassédio temático contínuo;
o fato de a conscin ter a escrita enquanto valor evolutivo; a inexistência de atenuantes para o marasmo autoral; o fato de a conscin na Marasmologia poder ter muitos projetos e poucas realizações; a ultrapassagem dos gargalos, a exemplo das 100 páginas escritas do livro; a clivagem evo-
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lutiva na passagem do lado B (autorandos), do Tertuliarium, para o lado A (autores); a turma da
Marasmologia, entre eles intermissivistas, fazendo força para superar a condição da inércia grafopensênica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os amparadores
extrafísicos fazendo força para estimularem a produtividade mentalsomática dos intermissivistas;
a paciência dos amparadores extrafísicos de função, na espera pelos autorandos de braços cruzados; o macrossoma enquanto suporte para a consecução da proéxis autoral; o parafato de os velhos novos escritores da CCCI, com livros escritos em retrossomas, pouco publicado na atual ressoma; a labilidade parapsíquica mentalsomática; a presença do Serenão Italiano na Cognópolis
Foz, identificado enquanto o médico e polímata romano, Quintus Sammonicus Serenus (?–211
a.e.c.), convidado a auxiliar os intermissivistas a saírem da Marasmologia Mentalsomática (Ano-base: 2014).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo voliciolina-recin; o sinergismo dos minicompletismos diários; o sinergismo autor–amparador de função; o sinergismo marasmológico Era da Fartura–
–Era do Desperdício; o sinergismo patológico Marasmologia-melin.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC), contemplando cláusula sobre a inserção em megagescon coletiva.
Teoriologia: a teoria dos travões na escrita; a teoria da qualificação autoral.
Tecnologia: a técnica do detalhismo levada às últimas consequências autorais; a técnica da exaustividade; a técnica de nenhum dia sem linha; as grafotécnicas; a técnica do autodesassédio autoral.
Voluntariologia: os voluntários megafocados na tares autoral e recinológica das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de todos os tipos.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito automotivador da publicação de 25 verbetes na Enciclopédia da
Conscienciologia; o efeito na autoconfiança intelectual do feedback homeostático dos leitores;
o efeito incentivador da produção escrita publicada.
Neossinapsologia: a necessidade urgente de neossinapses gesconográficas.
Ciclologia: o ciclo artigo-verbete-livro-megagescon.
Enumerologia: o automarasmo enquanto covardia; o automarasmo enquanto orgulho;
o automarasmo enquanto retrotravão; o automarasmo enquanto acomodação; o automarasmo enquanto autengano; o automarasmo enquanto autassédio; o automarasmo enquanto autodesperdício. O antiautomarasmo enquanto autenfrentamento; o antiautomarasmo enquanto ousadia evolutiva; o antiautomarasmo enquanto autorreciclagem; o antiautomarasmo enquanto autodeterminação; o antiautomarasmo enquanto posicionamento pessoal; o antiautomarasmo enquanto compromisso intermissivo; o antiautomarasmo enquanto cláusula pétrea.
Binomiologia: o binômio autor-leitor; o binômio recin-recéxis; o binômio atrator ressomático–atraído ressomático; o binômio zona de conforto–zona de desconforto; o binômio Elencologia-Parelencologia.
Interaciologia: a interação dos aportes existenciais; a interação escritor-revisor.
Crescendologia: o crescendo das ações pró-evolutivas.
Trinomiologia: o trinômio aproveitamento dos recebimentos–aproveitamento das oportunidades–aproveitamento da Amparologia.
Polinomiologia: o polinômio marasmo autoral–marasmo recinológico–marasmo intelectual–marasmo existencial.
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Antagonismologia: o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antagonismo abandonador de proéxis / retomador de proéxis.
Paradoxologia: o paradoxo de o marasmo autoral intrafísico não equivaler, necessariamente, à estagnação mentalsomática extrafísica; o paradoxo de a polivalência do intermissivista
poder gerar autodispersão e desperdício dos trafores; o paradoxo da escrita para si com teor tarístico universal.
Politicologia: as políticas autorais das editoras conscienciológicas; a política de cessão
de direitos autorais à Conscienciologia; a gesconocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na conquista de hábitos gesconográficos saudáveis.
Filiologia: a necessidade da voliciofilia; a urgência da reciclofilia; a gesconofilia; a leiturofilia; a pesquisofilia; a bibliofilia; a intelectofilia.
Fobiologia: a superação da gesconofobia; a remissão da grafofobia.
Sindromologia: a ultrapassagem da síndrome da dispersão consciencial; a superação da
síndrome da mediocrização existencial.
Maniologia: a mania de procrastinar a gescon pessoal, indicando a reciclagem urgente
a ser efetivada pelo autorando.
Mitologia: o mito do livro nascido pronto; o descarte dos mitos pessoais sobre a intelectualidade.
Holotecologia: a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Antiautomarasmologia; a Gesconologia; a Autodiscernimentologia; a Antidesperdiciologia; a Antidispersologia; a Conscienciografologia; a Recinologia; a Recexologia; a Autorganizaciologia; a Proexologia; a Enciclopediologia; a Autorrevezamentologia;
a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autor; o revisor; o entediado; 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 tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autora; a revisora; a entediada; 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 tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens
reeducator; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens polymatha.
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V. Argumentologia
Exemplologia: Antiautomarasmologia Inicial = o estudo sobre as técnicas para escrever
os 10 primeiros verbetes conscienciológicos; Antiautomarasmologia Avançada = o estudo sobre
as técnicas para qualificar a publicação do décimo livro tarístico.
Culturologia: a cultura enciclopédica; a cultura gesconológica; a obsolescência da cultura das inutilidades.
Tipologia. Segundo a Antimarasmologia, eis, em ordem alfabética, por exemplo, 50 tipos de benesses pró-autorais, disponíveis às conscins intermissivistas para a escrita do livro, artigo e verbete tarísticos, existentes nas Cognópolis e Instituições Conscienciocêntricas (Ano-base:
2013):
01. Assessoria grafopensênica (UNIESCON).
02. Campo de escrita e pesquisa (ARACÊ).
03. Chamadas de trabalhos de eventos científicos conscienciológicos.
04. Círculo Mentalsomático (CEAEC).
05. Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
06. Curso Formação de Autores (UNIESCON).
07. Curso Heterocrítica de Obra Útil (CEAEC).
08. Curso Intraconsciencialidade Autoral (UNIESCON).
09. Debates CEAEC.
10. Dinâmica do completismo verbetográfico (ENCYCLOSSAPIENS).
11. Dinâmicas parapsíquicas.
12. EDITARES.
13. Editora IAC.
14. Enciclopédia da Conscienciologia (EC).
15. Epígrafe editorial e gráfica.
16. Equipe de revisão da Enciclopédia da Conscienciologia (ENCYCLOSSAPIENS).
17. Escrita conscienciológica (INTERCAMPI).
18. Gesconarium (IIPC).
19. Gestação mentalsomática (IAC).
20. Grafoconsciencioterapia (OIC).
21. Holociclo.
22. Holoteca.
23. Imersão na Escrita (UNIESCON).
24. Imersão Parametodológica no Holociclo (RECONSCIENTIA).
25. Journal of Conscientiology (IAC).
26. Livro Autoqualificação Autoral.
27. Livro Manual de Redação da Conscienciologia.
28. Minitertúlias diárias (CEAEC).
29. Oficinas de escrita para crianças de 7 a 12 anos (EVOLUCIN).
30. Parelencologia motivadora da produção gesconográfica.
31. Pesquisarium (IIPC).
32. Preceptoria autoral (UNIESCON).
33. Programa de Aceleração da Erudição (PAE, REAPRENDENTIA).
34. Programa de Escrita Conscienciológica (IIPC).
35. Programa para Facilitação Interdimensional de Pesquisas (RECONSCIENTIA).
36. Programa Verbetografia (ENCYCLOSSAPIENS).
37. Projeto Adcons (CONSCIUS).
38. Revista Conscienciologia Aplicada (ARACÊ).
39. Revista Conscientia (CEAEC).
40. Revista de Parapedagogia (REAPRENDENTIA).
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Revista de Saúde Consciencial (OIC).
Revista Holotecologia.
Revista Interparadigmas.
Revista Scriptor (UNIESCON).
Semana da escrita (UNIESCON).
Seminário de Autopesquisa (IIPC).
Seminário de Pesquisas Consciencioterápicas (OIC).
Serviço de apoio ao autorando (EDITARES).
Tertuliarium.
Tertúlias diárias online.

Exemplarismologia. Segundo a Autossuperaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 4 casos de escritores resilientes, autossuperadores de condições pessoais adversas, produzindo obras em condições existenciais críticas:
1. Bárbara Ceotto (1974–2011). Jornalista, voluntária e pesquisadora da Conscienciologia, escreveu sobre o autenfrentamento de tumor fatal e as recins consequentes. Livro: Diário
da Autocura: da Doença à Saúde Consciencial, lançado após a dessoma da autora.
2. Eugene O’Kelly (1952–2005). Executivo estadunidense descobriu tumor cerebral aos
53 anos e, nos 100 dias restantes de vida, fez reciclagens e escreveu livro sobre a própria experiência. Livro: Claro como o Dia (Chasing Dayligth), publicado pela esposa após dessoma do
autor.
3. Jean-Dominique Bauby (1952–1997). Jornalista francês, sequelado por acidente
vascular cerebral (AVC), mantendo apenas o movimento da pálpebra esquerda, mas preservando
todas as funções mentais intactas, escreveu livro utilizando apenas o piscar do olho esquerdo. Livro: O Escafandro e a Borboleta (Le Scaphandre et le Papillon). O livro inspirou filme homônimo.
4. Nuno Meireles (1976–). Autor português, mestre em Letras, com paralisia cerebral
decorrente de complicações no parto, escreve com os pés. Livros: Duas Vidas e 1 Destino; A Vida
e Eu.
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 Antiautomarasmologia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Agenda autodesassediadora: Paraprofilaxiologia; Neutro.
03. Antidispersividade cotidiana: Rotinologia; Neutro.
04. Autoconvicção: Autocogniciologia; Neutro.
05. Autoindulgência intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
06. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
08. Hibernação cultural: Parapatologia; Nosográfico.
09. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
10. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
11. Ortografopensenidade: Grafopensenologia; Homeostático.
12. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
14. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
15. Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.
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A SAÍDA DO AUTOMARASMO AUTORAL É CONDIÇÃO
URGENTE A TODO INTERMISSIVISTA LÚCIDO QUANTO
AO APROVEITAMENTO INTELIGENTE DA FARTUROLOGIA
DE BENESSES PRÓ-GESCONS DISPONÍVEIS NA CCCI.
Questionologia. Como avalia você, leitor ou leitora, o próprio nível de superação do automarasmo autoral? Já publicou verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia? Já iniciou a escrita do livro tarístico pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary
Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 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 115 a 159.
2. Arakaki, Kátia; Travão na Escrita; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 5; N. 5; 1 E-mail; 2 enus.;
1 minicurrículo; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
29 e 30.
3. Ceotto, Bárbara; Diário de Autocura: Da Doença à Saúde Consciencial; apres. & posf. Leonardo
Rodrigues; pref. Felix Wong; & Mário Oliveira; 224 p.; 16 caps.; 46 abrevs.; 15 citações; 1 cronologia; 22 E-mails; 26
enus.; 22 estrangeirismos; 2 ilus.; 1 microbiografia; 21 websites; glos. 22 termos (médicos); 31 filmes; 1 nota; 73 refs.;
1 apênd.; alf. geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 81 a 115.
4. Scriptor; Redação; Onde Publicar Gescons na CCCI; Revista; Anuário; Ano 5; N. 5; 14 E-mails; 14
enus.; 8 fotos; 1 website; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR;
2014; páginas 47 a 54.
5. Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos.
300 termos; 21 x 28 cm; 2ª Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguacu, PR; 2002 (Edição em Português); páginas 13 a 204.

E. M. M.
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ANTIBAGULHISMO EMOCIONAL
(EQUILIBRIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antibagulhismo emocional é a postura, atitude ou ação profilática fundamentada no antiemocionalismo, adotada continuamente pela conscin, homem ou a mulher, ante os
arroubos, descontroles, oscilações, ou efervescências comocionais, resguardando acalmia e pacificação íntima nas interrelações conscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo bagulho vem de bago, derivado de baga, e este do
idioma Latim, bacca, “fruto miúdo, bola; tudo o que tem ou lembra a forma de baga”. Surgiu no
Século XV. O termo emocional procede do idioma Francês, emotion, “perturbação moral”, derivado de emouvoir, e este do idioma Francês Antigo, motion, com origem no idioma Latim, motio,
“movimento”; perturbação (febre)”. Apareceu em 1922.
Sinonimologia: 1. Antiemocionalismo. 2. Higiene emocional. 3. Assepsia emocional.
4. Autodiscernimento emocional.
Neologia. As 3 expressões compostas antibagulhismo emocional, antibagulhismo emocional titubeante e antibagulhismo emocional definitivo são neologismos técnicos da Equilibriologia.
Antonimologia: 1. Sentimentalismo barato. 2. Comoção; turbação. 3. Postura emotiva.
4. Ar febricitante. 5. Perfil novelístico. 6. Vulcão emocional.
Estrangeirismologia: a change of focus; o turning point da jovem ou mulher lúcida;
o modus vivendi progressivo; a glasnost.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao autodomínio emocional.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ajeitemos
nossos jeitos. Atitudes mudam tudo. Discernimento: megaforça forte. Exaltemos a maturidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antiemocionalidade sadia; a autorganização
pensênica; os autopensenes com predomínio no pen; os ortopensenes; a ortopensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os andropensenes; a andropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: o antibagulhismo emocional; a reeducação afetiva; o feminino sensível não
lacrimogênico; o emprego do aprendizado intermissivo na vida cotidiana; a evitação das fugas
emocionais; a boa forma mentalsomática; o autodidatismo; a tomada de decisões a partir do mentalsoma; a evitação da improdutividade da satisfação malévola; a compreensão do próprio estágio
evolutivo; as mentiras aparentemente inofensivas; a inveja no Facebook reforçando os bagulhos
emocionais; a aplicação diuturna da inteligência evolutiva (IE); o foco no prioritário; o desapego
cosmoético; o exclusivismo proexológico; a rotina útil e premeditada; a objetividade sensível;
a constância nos autenfrentamentos produtivos; o autenfrentamento dos dissabores; a neofilia
quanto à autopesquisa; a predisposição autopesquisística calculada; a perda do medo de perder;
o desapego cosmoético; as crises de crescimento; as amizades raríssimas; a superação do luto;
a vivência da tares; a dedicação interassistencial diuturna; o olhar firme; a postura ereta; a voz
equilibrada; a autestima sadia; a aparência agradável; a força presencial; a presença homeostática;
o humor equilibrado; a autocoerência evolutiva; a autonomia ginossomática; a postura não competitiva entre pares; a amizade sincera; o investimento nas autossuperações; as recins; a aplicação
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do Conscienciograma transparecendo a real fotografia consciencial; o antiboicote evolutivo; a virada de página; o equilíbrio íntimo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias conscienciais (ECs) doadoras; a ampliação energossomática propiciando a interassistência através do
antibagulhismo; a presença cosmoética dos amparadores extrafísicos por meio do equilíbrio emocional; as energias conscienciais lúcidas tornando os ambientes leves; as projeções conscientes
vexaminosas evidenciando os cacarecos emocionais não superados; o intercâmbio multidimensional facilitado pela antiemocionalidade; a homeostase holossomática conquistada através do autodomínio energético e da pacificação íntima; o uso da sinalética energética e parapsíquica pessoal;
o parapsiquismo cosmoético; os campos energéticos e homeostáticos do Curso em Extensão em
Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade sadia–emocionalidade sadia.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da incorruptibilidade; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio
homeostático e revigorador “isso também passa”; o princípio cosmoético de objetivar o melhor
para todos; o princípio “se não é bom, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos 7 cês; a teoria do Curso Intermissivo (CI); a teoria da economia de males; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria
do pensene; a teoria da proéxis.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da imobilidade física vígil
(IFV); a técnica da invéxis; a técnica de registrar os erros; a interassistência através da técnica
da tenepes; a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: a interassistencialidade antiemocional expressa no voluntariado conscienciológico tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos das crises de crescimento e estresses sadios da consciência; os
efeitos do autexemplarismo cosmoético mobilizando o grupo; o efeito halo das ECs fraternas
e do sorriso aberto; o efeito da repercussão da tranquilidade íntima nas interrelações; os efeitos
negativos dos ressentimentos minando a força presencial.
Ciclologia: o ciclo adversidade-perdão-superação-exemplarismo-interassistência; o ciclo empatia-sobrepairamento-desdramatização-anticonflitividade; o ciclo exercitação mentalsomática–autossuperação emocional; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: o antiboicote emocional; a antiquinquilharia emotiva; a antianestesia afetiva; a antifuga psicossomática; o antiapego autocorrupto; o antiassentimento dissaboroso; a antivacilação autopesquisística.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio assistência-evolução; o binômio autopesquisa-interassistência; o binômio
crise-crescimento; o binômio discernimento-afetividade; o binômio mentalsoma-psicossoma.
Interaciologia: a interação razão-emoção.
Crescendologia: o crescendo esquiva emocional–esquiva intelectual; o crescendo inteligência vulgar–inteligência evolutiva; o crescendo tacon-tares; o crescendo trafal-trafor; o crescendo perdão-libertação; o crescendo vontade débil–vontade granítica.
Trinomiologia: o trinômio aqui-hoje-já; o trinômio interesses-meta-evolução.
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Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio holossomático ginossoma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo reflexão ∕ irreflexão; o antagonismo emocionalidade / racionalidade; o antagonismo verdade ∕ ficção.
Paradoxologia: o paradoxo de aparentes perdas poderem significar ganhos evolutivos;
o paradoxo de o fim significar o começo; o paradoxo de quanto mais se doa, mais se ganha.
Legislogia: a lei do maior esforço na aquisição e manutenção da manifestação consciencial produtiva; a lei do retorno.
Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a ginoteca; a androteca; a invexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Equilibriologia; a Homeostaticologia; a Assistenciologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Despertologia; a Evoluciologia; a Ginossomatologia; a Androssomatologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin determinada; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o antibagulhista emocional; o homem determinado; o homem discernidor; o homem sensato; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual;
o inversor existencial; o reciclante existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a antibagulhista emocional; a mulher determinada; a mulher discernidora; a mulher sensata; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectoal; a inversora existencial; a reciclante existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora;
a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: antibagulhismo emocional titubeante = a conduta equilibrada ainda inexperiente, com recaídas ocasionais; antibagulhismo emocional definitivo = a conduta equilibrada
e constante, sem recaídas.
Culturologia: a evitação da cultura inútil; a cultura evolutiva; a cultura da autevolução;
a priorização da cultura da lucidez.
Caracterologia. Em conformidade à Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 posturas dificultadoras à vivência do antibagulhismo emocional, corroboradas por expressões populares:
01. Chatice: o ato de fazer comentários inoportunos; a inconveniência em atuar ao modo de mala sem alça.
02. Comodismo: o ato de permanecer indiferente diante dos acontecimentos; a complacência em viver sem eira nem beira.
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03. Conflitividade: o ato de não levar desaforo para casa; o ato de marcar território;
o ato de fazer barraco; a tendência em perder as estribeiras.
04. Desespero: o ato de afligir-se; o ato de chorar por tudo; o ato de arrancar os cabelos.
05. Destempero: o ato de exaltar-se ao ouvir “não”; o ato de tomar tudo para si; a propensão para fazer tempestade em copo d‟água.
06. Inveja: o ato de sentir desgosto pelas conquistas alheias; a indolência da dor de cotovelo.
07. Obnubilação: o ato de viver sem planejamento; o hábito de manter rotinas inúteis;
a imprudência de andar feito barata tonta.
08. Omissão: o ato de acomodar-se perante as omissões deficitárias; o ato de engolir
sapos.
09. Teimosia: o ato de desejar resultados diferentes com ações iguais; a insistência em
bater na mesma tecla.
10. Vitimização: o ato de sofrer por antecipação; a restringência de estar com aperto no
coração.
Terapeuticologia. Atinente à Experimentologia, as mudanças de atitude e o autoinvestimento na inteligência evolutiva facultam a vivência do antibagulhismo emocional. Eis, em ordem
alfabética, 10 posturas decisivas a tal finalidade, consolidadas por expressões populares:
01. Autenfrentamento. Manifestar sinceridade íntima; desnudar-se; pôr as cartas na
mesa.
02. Autossuperação. Sair do próprio umbigo; olhar para frente; traçar metas; pôr mãos
à obra.
03. Interassistencialidade. Reconhecer-se como minipeça interassistencial; trabalhar
ombro a ombro e mão na mão junto aos amparadores intra e extrafísicos; não negligenciar as
oportunidades de assistir; ser a mão na roda.
04. Lealdade. Conservar o frescor da atual oportunidade evolutiva intrafísica; insistir
nos empreendimentos cosmoéticos; valorizar as amizades raríssimas; ser confiável até debaixo
d‟água.
05. Positividade. Manter humor homeostático; conservar os pés fincados na rocha e ter
o mentalsoma no Cosmos; jogar a bola para frente.
06. Proatividade. Disponibilizar-se à assistência; correr para o front e não do front; arregaçar as mangas.
07. Racionalidade. Levar-se a sério; posicionar-se com maturidade ante aos desafios;
priorizar a evolução lúcida; abrir o jogo.
08. Recin. Não temer o novo; assumir a responsabilidade pela autevolução; mudar para
melhor; dar a volta por cima.
09. Serenidade. Investir na superação de autoperturbações; manter a anticonflituosidade
íntima; desenvolver a autopacificação; baixar a bola.
10. Traforismo. Manifestar-se a partir dos trafores; valorizar o melhor em si e nas outras consciências; esboçar o sorriso e o peito aberto da autoconfiança; mandar ver.
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 antibagulhismo emocional, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apreço pela autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
02. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autodomínio emocional despertológico: Psicossomatologia; Homeostático.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autonomia ginossomática: Autonomologia; Neutro.
Autoridade feminina cosmoética: Ginossomatologia; Homeostático.
Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
Cotejo intelectualidade-emocionalidade: Contrapontologia; Neutro.
Crescendo perdão-libertação: Conviviologia; Homeostático.
Evitação da evitação: Conviviologia; Homeostático.
Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
Feminino evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
Intelectualidade ginossomática: Holomaturologia; Neutro.
Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

O ANTIBAGULHISMO EMOCIONAL APOIA-SE NO EMPREGO
LÚCIDO DO AUTODISCERNIMENTO E DA RACIONALIDADE
FACE ÀS EXACERBAÇÕES ILÓGICAS, POLUENTES DA
REAL CONDIÇÃO AUTEVOLUTIVA DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, experimenta a condição de equilíbrio e domínio
emocional advindos do emprego lúcido da postura de antibagulhismo emocional? Na escala de
1 a 5, como se autoclassifica quanto ao estado de comoção diuturna?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Daniel
Muniz; 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; glos. 86 termos; posf.; 20 infografias; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
2ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas
28, 96, 97, 106, 128, 133, 135, 236 e 244.
2. Flipen, Flip; & White, Chris J.; Pare de se Sabotar e dê a Volta por Cima: Como se Livrar dos Comportamentos que atrapalham sua Vida (The Flip Side); revisores Ana Grillo; et al.; trad. Carolina Alfaro; 224 p.; 3 partes; 21
caps.; 2 E-mails; 2 microbiografias; 23 x 16 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 12 a 19, 47 a 51 e 64 a 72.
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
92 a 111.
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; páginas 115, 166, 224 e 239.
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 356, 357,
359, 367, 369, 373, 383, 387, 389, 393, 400, 403 e 583.
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ANTIBAGULHISMO ENERGÉTICO
(AUTORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antibagulhismo energético é a eliminação dos objetos desnecessários, excessivos, ultrapassados, evocativos de holopensenes retrógrados ou carregados de energias gravitantes patológicas, influenciando o ambiente e a pensenidade da conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti procede do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em
oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo bagulho vem de bago, derivado de baga, e este
do idioma Latim, bacca, “fruto; miúdo; bola; tudo o que tem ou lembra a forma de baga”. Surgiu
no Século XV. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação;
conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O vocábulo energético procede também do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Eliminação desassediadora de pertences. 2. Depuração objetal.
3. Descarte do bagulho energético.
Neologia. As 3 expressões compostas antibagulhismo energético, antibagulhismo energético esporádico e antibagulhismo energético habitual são neologismos técnicos da Autorrecexologia.
Antonimologia: 1. Doação de mimo energético; acumulação de objeto energizado homeostático. 2. Antibagulhismo pensênico. 3. Antibagulhismo somático.
Estrangeirismologia: o corte do link baratrosférico; o junk place; o house leaving;
o ambiente clean; o to make room; o Tenepessarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às energias gravitantes patológicas.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Bagulhismo: colecionismo patológico. Antibagulhismo: desanuviamento holopensênico.
Filosofia: o anticonsumismo; o antimaterialismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de reciclagem existencial (recéxis); os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a pensenidade hígida.
Fatologia: o antibagulhismo energético; o antibagulhismo objetal; o descarte dos bagulhos e das posses ociosas; a eliminação de todos os bagulhos energéticos afins ao distúrbio pessoal antigo; o levantamento dos bagulhos energéticos escritos; as rotinas de limpeza; os descartes
periódicos dos pertences inúteis; a resistência tranquila ao holopensene superconsumista da Socin
Patológica; o corte dos excessos de requintes e suntuosidades; o despojamento quanto aos objetos
amados e de alto valor material contudo sem valor evolutivo; o desapego emocional aos vínculos
patológicos; a residência proexogênica; os objetos funcionais; a relação equilibrada entre espaço
físico e quantidade de objetos necessários; a acumulação selecionada de objetos; o aumento da
autocosmoeticidade e da autocoerência; a facilitação à Higiene Consciencial; o bem-estar consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional profilático (EV); a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a psicometrização do recheio decorativo do ambiente; a limpeza
das energias gravitantes; a parassepsia ambiental; o holopensene favorável ao parapsiquismo sa-
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dio e à prática da tenepes; a alcova energeticamente blindada; a desassimilação energética (desassim); a eliminação de autassédios e heterassédios pelo descarte de objetos; a suspensão das evocações patológicas; a dispensa do objeto conector trafar-Baratrosfera.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico Era da Fartura–consumismo frenético;
o sinergismo desassédio holopensênico–potencialização parapsíquica; o sinergismo antibagulhismo–reciclogenia; o sinergismo higiene ambiental–Higiene Consciencial.
Principiologia: o princípio evolutivo “se não presta, não adianta fazer maquilagem”;
o princípio da funcionalidade evolutiva; o príncípio do descarte cosmoético; o princípio da
usabilidade.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao gerenciamento dos objetos pessoais.
Teoriologia: a teoria do compléxis na proéxis.
Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica de viver evolutivamente;
a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da psicometria; a técnica da Inventariologia Pessoal; a técnica de jogar 50 coisas fora; a técnica da padronização.
Voluntariologia: a condição do voluntário organizado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos nocivos das energias gravitantes; os efeitos positivos da minirreurbanização doméstica na autopensenização; os efeitos homeostáticos do antibagulhismo na potencialização da esfera de ação pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos; a reciclagem das retrossinapses a partir do antibagulhismo.
Ciclologia: o ciclo possessividade-doação; o ciclo dispensa do obsoleto–neoaquisições;
o ciclo aumento do sadio–diminuição do doentio.
Enumerologia: o objeto útil; o objeto ergonômico; o objeto limpo; o objeto rapport sadio; o objeto mentalsomático; o objeto desassediado; o objeto atualizado.
Binomiologia: o binômio nosográfico espaço ocioso–energia parada; o binômio critério
de aquisição–critério de doação; o binômio autorganização extraconsciencial–autorganização
intraconsciencial; o binômio mais objetos–mais doações; o binômio utilidade-funcionalidade
aplicado aos objetos pessoais.
Interaciologia: a interação antibagulhismo energético–faxina no holopensene pessoal;
a interação desconexão holopensênica–mudança de ego; a interação antepassado de si mesmo–
–automimeses dispensáveis; a interação patológica autocorrupção–zona de conforto.
Crescendologia: o crescendo patológico bagulho autopensênico–bagulho energético;
o crescendo recéxis-recin; o crescendo evolutivo doação de objetos materiais–doação de ideias
avançadas; o crescendo homeostático holopensene higienizado–dia matemático–vida matemática; o crescendo evolutivo desapego sadio–autolibertação.
Trinomiologia: o trinômio Era da Fartura–Era da Supercomunicação–Era das Oportunidades de aquisição; o trinômio antibagulhismo–desapego sadio–reciclagem consciencial.
Polinomiologia: o polinômio nosográfico consumismo desmedido–apego doentio-acumulação inútil–bagulhismo energético; o polinômio homeostático autocrítica-autoincorrupção-autorganização-autodesassédio.
Antagonismologia: o antagonismo bagulhismo / reciclagem existencial; o antagonismo
(imiscibilidade holopensênica) bagulhismo energético / produtividade; o antagonismo casa puramente estética / casa funcional; o antagonismo lixo limpo / lixo sujo; o antagonismo desapego
voluntário / desapego compulsório; o antagonismo perfil miserê / perfil large; o antagonismo investimento no pé-de-meia / consumismo; o antagonismo bagulho energético / detalhismo; o anta-
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gonismo duplista bagulhista / duplista antigabulhista; o antagonismo acúmulo sadio / acúmulo
doentio.
Paradoxologia: o paradoxo de o menos poder ser mais.
Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia;
a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à seleção dos pertences pró-evolutivos.
Filiologia: a disciplinofilia; a metodofilia; a neofilia; a energofilia; a ergonofilia.
Fobiologia: a neofobia; a reciclofobia; a tanatofobia; a parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome da acumulação; a síndrome da abstinência da Baratrosfera
(SAB); a síndrome do antepassado de si mesmo; a síndrome do colecionismo doentio; a síndrome
da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do desviacionismo.
Maniologia: a mania de colecionar objetos inúteis; a mania de guardar supérfluos;
a mania de acumular bagulhos energéticos atravancadores; a mania de comprar antiguidades em
leilões e antiquários; a mania de entulhar os ambientes; a mania de fazer da própria residência
verdadeiro museu.
Holotecologia: a recexoteca; a organizacioteca; a metodoteca; a higienoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia;
a Recexologia; a Consciencioterapia; a Habitologia; a Paraprofilaxia; a Homeostaticologia; a Reciclopensenologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin organizada; a personalidade prática; a conscin tenepessista.
Masculinologia: o agente exemplificador; o amparador intrafísico; o antibagulhista;
o autodecisor; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intermissivista; o inversor existencial; o macrossômata;
o maxidissidente ideológico; o homem de ação; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o reciclante existencial; o reeducador; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o teletertuliano; o tocador de obra; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a agente exemplificadora; a amparadora; intrafísica; a antibagulhista;
a autodecisora; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a intermissivista; a inversora existencial; a macrossômata;
a maxidissidente ideológica; a mulher de ação; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a reciclante existencial; a reeducadora;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a teletertuliana; a tocadora de obra; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens ordenatus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antibagulhismo energético esporádico = o descarte aleatório dos bagulhos energéticos devido à mudança de local, ação das intempéries ou dessoma do proprietário;
antibagulhismo energético habitual = o descarte consciente dos bagulhos energéticos enquanto
parte da rotina útil da conscin.
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Culturologia: a cultura da limpeza energética; a cultura da convivialidade sadia; a cultura da frugalidade complexa.
Perfil. Segundo a Conscienciometrologia, cabe apresentar, ao menos, 9 exemplos de
perfis conscienciais, os quais podem ser confundidos com a conscin antibagulhista, listados na ordem alfabética:
1. Conscin aventureira: vive sem lenço, sem documento.
2. Conscin com desapego patológico: não desenvolveu ainda o apego sadio.
3. Conscin com voto de pobreza: é antagônica à acumulação de bens materiais.
4. Conscin dinheirista: vende tudo em busca de dinheiro.
5. Conscin impulsiva: joga fora os objetos sem ponderação.
6. Conscin multívola: enjoa com facilidade das coisas; gosta de mudanças sucessivas.
7. Conscin negligente: é desleixada quanto aos próprios objetos, costuma perdê-los.
8. Conscin perdulária: esbanja as posses pessoais podendo tornar-se estróina.
9. Conscin socialite: transforma os objetos em descartáveis para evitar trabalho.
Justificativas. Consoante a Comunicologia, eis, no mínimo, 20 exemplos de justificativas frequentemente utilizadas pelas conscins apegadas aos bagulhos domésticos, listados na ordem alfabética:
01. Afetividade: “foi fulano quem me deu, não posso me desfazer”.
02. Aquisição: “acabei de adquirir”.
03. Comemoração: “ganhei de casamento”; “ganhei de formatura”; “ganhei no aniversário de 15 anos”.
04. Costume: “me acompanha há 20 anos”.
05. Dúvida: “e se, algum dia, eu precisar disso?”.
06. Emagrecimento: “estou esperando emagrecer para poder usar”.
07. Esforço: “tive de juntar dinheiro para conseguir comprar”.
08. Espaço: “na casa tem espaço, não vejo problema nenhum em guardar”.
09. Generalização: “mas todo mundo tem...”.
10. Ignorância: “acho besteira esse negócio de bagulho energético”.
11. Lembrança: “é a única lembrança da minha juventude”.
12. Marca: “não existe mais a marca do produto”.
13. Posteridade: “vou guardar para os descendentes”.
14. Preço: “custou caro”.
15. Predileção: “é o meu objeto predileto”.
16. Qualidade: “não se fabricam mais iguais, nem da mesma qualidade”.
17. Souvenir: “trouxe da viagem”.
18. Tempo: “quando eu tiver tempo, vou mexer com isso”.
19. Tradição: “faz parte da tradição familiar ter esse tipo de objeto em casa”.
20. Uso: “nunca usei”.
Caracterologia. De acordo com a Assediologia, eis, listados na ordem alfabética, dentre
outros, 18 tipos de bagulhos energéticos característicos, refletindo traços nosográficos dos respectivos donos:
01. Aditivos: chocolate na dispensa do chocólatra; sala de jogos em ambiente de ludopata; remédio desnecessário na minifarmácia doméstica de hipocondríaco; TV por assinatura em
casa de viciado na telinha.
02. Anacrônicos: objeto de herança familiar inquestionável; presente ganho de personalidade ilustre; móvel indescartável; objeto intocável; relíquias modernas.
03. Anticosmoéticos: pirataria; fantasias de perfis baratrosféricos; quadros e objetos de
arte com conteúdos patológicos.
04. Antifraternos: bichos empalhados; bonsai; gaiolas ornamentais; objetos relativos
à escravidão, abatedouro ou tortura.
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05. Antipáticos: objetos cuja aplicação, cores, formas, tamanhos, modelos, marcas, evocação de quem presenteou ou de onde veio, por algum motivo, desagradem o dono ou a dona.
06. Antirrecin: material pornô em casa de conscin promíscua em convalescença; roupas
sexys no guarda-roupa da derrubadora de homens em convalescença; objetos sacros (inclusive
velas) no ambiente doméstico de religioso em convalescença; material esportivo no closet de exdesportista inveterado em convalescença; material de conteúdo agressivo nos guardados de belicista em convalescença.
07. Autassediadores: ostentação no lar de perfil autocrata; arte em casa de perfil emocionalista; painel de fotos pessoais na decoração de perfil artístico; espelhos por toda parte na residência de morador narcisista; troféus e medalhas ou equivalentes na estante de pessoa competitiva; diplomas e títulos de cursos expostos na parede da moradia da conscin teoricona.
08. Bélicos: coleção de armas ou imitações (inclusive artesanais, ao modo das indígenas); símbolos militares; miniaturas de tanques militares e aviões de guerra; espingarda ou similar
em casa de caçador.
09. Carregados: qualquer objeto piorando o holopensene da casa, possível desencadeador de doenças, desavenças, desvios, dentre outros estados patológicos.
10. Desviantes: tudo aquilo secundário ou terciário, demandante de muita manutenção;
coleção de bibelôs na moradia do escritor sem secretária do lar para limpá-los.
11. Emocionalistas: música de fossa na musicoteca de conscin deprê; filmes de ação na
filmoteca da pessoa agressiva; decoração fru-fru em casa de mulher romântica; parede de fotos do
passadão no lar de conscin saudosista; cores quentes na decoração de residência do proprietário
com perfil agitado.
12. Estigmatizantes: blusa usada no dia da dessoma do filho, marcando a data da tragédia; álbum de casamento da divorciada; fotos de acidentes; peça decorativa feita com sobras de
terremoto.
13. Evocadores: urna contendo cinzas de ente querido; objetos íntimos ou prediletos da
conscin dessomada; altar em homenagem aos ancestrais; pôster-foto da ex-conscin na parede;
bilhetes, cartas e presentes artesanais feitos pela ex-conscin.
14. Excessivos: verdadeiras lojas domésticas de roupas; sapatos; louças; eletrodomésticos; cosméticos; objetos decorativos; eletrônicos; móveis; objetos de cama, mesa e banho.
15. Inúteis: relógios parados; máquinas ultrapassadas; louça lascada; abajures sem funcionar; móveis estragados.
16. Materialistas: suntuosidades; excessos tecnológicos desnecessários; últimos lançamentos fúteis; coleções de objetos caros (por exemplo, obras de arte milionárias); patrimônio miliardário.
17. Retropensênicos: bebida e bar decorativo na sala de visita do ex-alcoólatra; cinzeiros espalhados pela residência do ex-tabagista; crucifixo e livros sacros nos aposentos do ex-religioso; DVDs de shows nas coleções do ex-músico; apetrechos técnicos de esporte radical nos armários do ex-riscomaníaco.
18. Sentimentalistas: lembranças de ex-relacionamentos (ex-namorado, ex-namorada,
ex-marido, ex-esposa, ex-caso, ex-amante), ao modo de fotos e filmagens; álbum de casamento;
cartas, cartões ou e-mails amorosos; presentes; aditivos sexuais; roupas; suvenir de viagens; músicas; cama; objetos prediletos.
Encaminhamentos. Eis, listados em ordem lógica, 8 encaminhamentos possíveis, a título de exemplo, de acordo com o tipo do objeto:
A. Objetos novos ou seminovos sem energias negativas:
1. Doação.
2. Bazar beneficente.
3. Venda ou troca.
B. Objetos em mau estado de conservação:
4. Lixo.

Enciclopédia da Conscienciologia

1168

C. Objetos recicláveis:
5. Reciclagem.
D. Objetos nocivos e / ou com energias negativas:
6. Destruição.
7. Enterramento.
8. Jogar no mar.
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 antibagulhismo energético, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abandonador: Autopriorologia; Neutro.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Bem: Intrafisicologia; Neutro.
05. Desopressão holopensênica: Holopensenologia; Homeostático.
06. Dia da arrumação: Recexologia; Homeostático.
07. Frugalidade complexa: Holomaturologia; Homeostático.
08. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
10. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
11. Miudeza: Autodiscernimentologia; Neutro.
12. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
13. Objeto ritual: Autexperimentologia; Neutro.
14. Omnidepuração: Autorrecexologia; Homeostático.
15. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.

O DESCARTE DOS BAGULHOS ENERGÉTICOS É O PASSO
INICIAL NA RECÉXIS DA CONSCIN VISANDO ALCANÇAR
A RECIN AUTODESASSEDIADORA DO ANTIBAGULHISMO
PENSÊNICO, RUMO À VIVÊNCIA DIÁRIA DA COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica o antibagulhismo energético? Quais resultados tem obtido a partir dessa prática?
Bibliografia Específica:
1. Blanke, Gail; Jogue Fora 50 Coisas: Livre-se da Bagunça, simplifique seu Dia a Dia e torne sua Vida
mais Feliz (Throw out Fifty Things: Clear the Clutter, find your Life); trad. Ana Carolina Bento Ribeiro; 246 p.; 25 caps.;
52 enus.; 22 tabs.; 1 apênd.; 21 x 13,5 cm; br.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 97 a 112, 119 a 124 e 139
a 141.
2. Guzzi, Flávia; Uma Experiência com Bagulho Energético; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
3; N. 3; Seção: Autopesquisa da Consciência; 1 ref.; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu,
PR; Julho-Setembro, 1999; páginas 180 e 181.
3. Vieira, Waldo; Bagulho Energético Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 3; N. 3; Seção: Temas
da Conscienciologia; 11 enus.; 40 refs.; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 1999; páginas 111 a 116.
4. 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
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de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
307, 686 e 784.
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; página 389.

K. A.
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ANTICATARSE
(ANTIRRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A anticatarse é o ato, efeito, condição ou operação negativa de deixar passar batida a oportunidade evolutiva, pessoal ou grupal, desperdiçando a autorreciclagem existencial cosmoética.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo catarse vem do idioma Inglês, catharsis, e este do
idioma Grego, kátharsis, “purificação; purgação; alívio da alma pela satisfação de necessidade
moral”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Anticatálise. 02. Ausência da catarse. 03. Surto regressivo.
04. Antirrecéxis. 05. Acomodação. 06. Bloqueio mentalsomático. 07. Regressiologia. 08. Nostologia. 09. Desviologia. 10. Autenganologia.
Neologia. As duas expressões compostas anticatarse superficial e anticatarse profunda
são neologismos técnicos da Antirrecexologia.
Antonimologia: 1. Catarse. 2. Purgação evolutiva. 3. Depuração cosmoética. 4. Alívio
consciencial. 5. Expansão evolutiva. 6. Recéxis. 7. Limpeza psicossomática.
Estrangeirismologia: o Trafarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da intencionalidade
quanto à evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de antirreciclagem; os patopensenes; a patopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade.
Fatologia: a anticatarse; a ausência da catarse; as irresoluções; as autoevocações doentias; as autonegligências; as fabulações; as voltas ao passado recente; a visita à família nuclear;
o retorno aos penates; o encontro com a antiga patota da juventude; a nostalgia do ninho; a saudade do útero; as fugas psicológicas; as esquivanças; o escapismo; as comemorações funestas; as
comparações das competitividades; a saudade da promiscuidade; a ausência da autocrítica; o desvio do megafoco existencial; o surto regressivo; a mudança de projetos para o pior; a moda retrô;
o porão consciencial; a força negativa da interiorose; a instabilidade pessoal; as reciclagens instáveis; as aventuras; as escapadelas; o desinteresse quanto ao prioritário; a Antipriorologia Pessoal;
a separação dos duplistas; a fuga deslocada; as reações extemporâneas; a minidissidência; o cenário da vida intrafísica; as indefinições existenciais; o microinteresse; o interesse errado; a automotivação ectópica; as automimeses dispensáveis; o travão retranquista; a volta aos maus hábitos;
a fuga da raia das responsabilidades; a busca inconsciente da melin; as inadequações evolutivas;
a má interpretação das prioridades evolutivas; o autodesconfiômetro; a carência da reciclagem
existencial refletida; a carência da catarse evolutiva; a catarse abrupta para melhor; a catarse
grupal; o efeito catártico da Conscienciologia.
Parafatologia: a não priorização da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a anticatarse energética; as energias conscienciais (ECs) antipáticas; a ausência da paracatarse;
a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a potencialização do autassédio pelo
heterassédio interconsciencial; o repeteco multiexistencial.
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III. Detalhismo
Principiologia: o efeito catártico do princípio da descrença.
Teoriologia: a teoria dos gargalos.
Tecnologia: a técnica do crescendo evolutivo; a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica
da compensação intraconsciencial; a técnica da autorganização consciencial; a técnica da priorização do mais relevante; a técnica da impactoterapia cosmoética.
Enumerologia: a regressão proexológica; os reencontros regressivos; o revivalismo decadente; o retrocesso à vida retrasada; o declínio da repetência; a patogênese regressiva; a deflexão cosmoética.
Binomiologia: o binômio coexistencial admiração-discordância.
Interaciologia: a interação patológica indiferença-acomodação.
Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo interesses frívolos / interesses vitais; o antagonismo interesses bairristas / interesses universais.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a democracia direta; a vulgocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço regressivo.
Filiologia: a fantasiofilia.
Sindromologia: a síndrome do fim de ano; a síndrome das férias; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome
da imaturidade consciencial; a síndrome do atraso evolutivo; a síndrome da manutenção do anacronismo; a síndrome do paciente permanente (hipocondria).
Maniologia: a nostomania.
Mitologia: a submissão pessoal a mitos; os mitos românticos.
Holotecologia: a recexoteca; a proexoteca; a convivioteca; a regressoteca; a mesmexoteca; a evolucioteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Antirrecexologia; a Parapatologia; a Heterassediologia; a Grupocarmologia; a Passadologia; a Regressiologia; a Duplologia; a Antipriorologia; a Voliciologia;
a Intencionologia; a Etologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo.
Femininologia: a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva.
Hominologia: o Homo sapiens anticatharticus; o Homo sapiens communicologus;
o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens retromimeticus;
o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens omissus.
V. Argumentologia
Exemplologia: anticatarse superficial = a conduta regressiva, temporária, da conscin
com a retomada da tarefa evolutiva em seguida; anticatarse profunda = a conduta regressiva persistente da conscin sem a retomada da tarefa evolutiva.
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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 anticatarse, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
10. Trinômio Prioridade-Desafio-Autossuperação: Recexologia; Homeostático.

A ANTICATARSE É PATOLOGIA AINDA INCIDENTE ATÉ
SOBRE OS INTERMISSIVISTAS, HOMENS E MULHERES,
QUANDO INCIPIENTES NO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO PREPARATÓRIO DA MAXIPROÉXIS (EM GRUPO).
Questionologia. Você já foi vítima da anticatarse nesta vida humana? Qual foi a causa?
O episódio perdurou? Deixou algum prejuízo ou ficou como lição aprendida?
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ANTICÉTICO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O anticético é a conscin, homem ou mulher, partidária do Anticeticismo,
a doutrina contrária ao pensamento ceticista da Raciocinologia, da Descrenciologia, da Refutaciologia, da Confutaciologia e da Autopesquisologia.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti procede do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em
oposição a”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo cético provém do idioma Francês, sceptique,
derivado do idioma Grego, skeptikós, “que observa; que reflete”, e este de sképtomai, “olhar atentamente; observar; examinar; meditar; refletir”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Anticética. 02. Anticeticista. 03. Anticéptica; anticéptico.
04. Crente. 05. Dogmatista. 06. Fanática; fanático. 07. Supersticiosa; supersticioso. 08. Hiperortodoxa; hiperortodoxo. 09. Fundamentalista. 10. Caprichosa; caprichoso.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo anticeticismo: anticéptica; anticepticismo; anticepticista; anticepticística; anticepticístico; anticéptico; anticética; anticeticista; anticeticística; anticeticístico; anticético.
Neologia. As duas expressões compostas anticético amador e anticético profissional são
neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Cética; cético. 02. Céptica; céptico. 03. Cepticista. 04. Descrente.
05. Acréu. 06. Incrédula; incrédulo. 07. Incréu. 08. Ateologia; antidogmatista. 09. Autopesquisador; autopesquisadora. 10. Refutador; refutadora.
Estrangeirismologia: o magister dixit; o onus probandi; o credo quia absurdum; o superlobby místico; o skeptikós.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do antidiscernimento ideológico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sacristia, do incenso e da crença; os credopensenes; a credopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a doutrina firmada; a fé; a profissão de fé; a crença popular; a credibilidade;
a crendice; o credo; a credulopatia; a genuflexão; a idolatria; a deificação; o beatério; a beataria;
a beatice; o beatismo; a santimônia; o dogma; o convencimento; a inculcação; a doutrinação; a ciliciação; a flagelação; o Opus Dei; as artimanhas; o achismo dogmático; a aprioropatia dogmática; a catequese; o medievalismo; as mentiras religiosas; a excomunhão católica vigente; o teoterrorismo; o fechadismo consciencial; a monovisão parcelada; a inconsciência autocrítica; a lavagem subcerebral; as promessas; as romarias; as procissões; o religiosismo amaurótico; os absurdos do Criacionismo; as idiotices dos livros religiosos sagrados; a teosebia; a hagiografia; a dulia; a hiperdulia; a pieguice; a melifluidade; a anticiência; a seita; a religião; os cânones; o ato de
acreditar; os olhos fechados; o sistema de opiniões; a isenção de preconceitos; a criticidade; o ceticismo; a irreligião.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a heterassedialidade obscurantista.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Enumerologia: o anticeticismo; o catecismo; o fanatismo; o catonismo; o facciosismo;
o hipocrisismo; o idiotismo cultural.
Binomiologia: o binômio presunção-persuasão; o binômio admiração-discordância.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio avaliar-informar-esclarecer.
Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir.
Antagonismologia: o antagonismo racionalidade / credulidade; o antagonismo verpons
/ dogmatismos.
Politicologia: a gurucracia; a genuflexocracia; a teocracia; a idolocracia.
Filiologia: a teofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a teomania; a religiomania; a idolomania; a hagiomania.
Mitologia: a Teomitologia; a Teomitografia.
Holotecologia: a dogmaticoteca; a oniroteca; a absurdoteca; a mitoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosografia; a Apriorismologia; o Anticeticismo; o Ignorantismo; o Intolerantismo; a Dogmatologia; a Onirologia; o Pirronismo; o Ficcionismo; a Falaciologia; a Teologia; a Soteriologia; a Sofística; a Enganologia; a Subcerebrologia;
a Holomaturologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a pessoa peremptória; a conscin fanática; a personalidade devota amaurótica.
Masculinologia: o anticético; o adepto; o crédulo; o fiel; o beato; o guru; o idólatra;
o bovinólatra; o hagiólatra; o monarcólatra; o astrofílico; o teomaníaco; o rezador; o credulopata;
o dogmata; o fazedor de cabeças; o encolhedor de cérebros; o doutrinador; o codoutrinador;
o doutrinarista; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o cético otimista
cosmoético (COC).
Femininologia: a anticética; a adepta; a crédula; a fiel; a beata; a idólatra; a bovinólatra;
a hagiólatra; a monarcólatra; a astrofílica; a teomaníaca; a dogmata; a fazedora de cabeças; a encolhedora de cérebros; a doutrinadora; a codoutrinadora; a doutrinarista; a rezadora; a credulopata; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a cética otimista cosmoética
(COC).
Hominologia: o Homo sapiens antiscepticus; o Homo sapiens gurulatricus; o Homo
sapiens fanaticus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
credulus; o Homo sapiens masochista.
V. Argumentologia
Exemplologia: anticético amador = o cidadão fiel, crente de qualquer religião; anticético profissional = o sacerdote com carreira profissional no exercício de alguma religião.
Culturologia: os megaidiotismos culturais.
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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 anticético, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
03. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
04. Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
05. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
07. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
08. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
09. Gurulatria: Parapatologia; Nosográfico.
10. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.

NO CONTEXTO DA EVOLUÇÃO, A CONDIÇÃO DO ANTICÉTICO, HOMEM OU MULHER, NÃO É RECOMENDÁVEL
PARA NINGUÉM, EMBORA SENDO SITUAÇÃO PREDOMINANTE NA HUMANIDADE AINDA NO TERCEIRO MILÊNIO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é cético ou anticético? Como justifica você, racionalmente, o próprio posicionamento ideológico?
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ANTICOCAINOMANIA
(TOXICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A anticocainomania é a postura cosmoética, contrária e esclarecedora, da
conscin, homem ou mulher, em relação aos diversos prejuízos holossomáticos do uso de cocaína
e derivados.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. O termo coca provém do idioma Quíchua, kuka, e este do idioma Espanhol, coca, “arbusto da América do Sul cujas folhas se extrai a substância cocaína”. Apareceu no Século XVI.
A palavra mania procede do idioma Grego, mania, “loucura; demência”. Surgiu também no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Postura contrária ao uso da cocaína. 2. Prevenção do uso de cocaína.
3. Profilaxia do uso de cocaína. 4. Remissão do uso de cocaína. 5. Antitoxicomania.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo cocaína: anticocainomania; anticocainômano; coca; cocainismo; cocainização; cocainizada; cocainizado;
cocainizante; cocainizar; cocainizável; cocainofilia; cocainófoba; cocainofobia; cocainófobo;
cocainômana; cocainomania; cocainomaníaca; cocainomaníaco; cocainômano.
Neologia. O vocábulo anticocainomania e as duas expressões compostas anticocainomania inata e anticocainomania apreendida são neologismos técnicos da Toxicologia.
Antonimologia: 1. Cocainomania. 2. Cocainofilia; gosto pela cocaína. 3. Vício em cocaína. 4. Adicção em drogas. 5. Uso de drogas. 6. Postura favorável à legalização da cocaína.
Estrangeirismologia: o estudante junkie; o usuário de crack; o papelote de cocaine;
o rockstar viciado; o ator de Hollywood cocainômano; o desvio social do hippie; o Cartel de Cali; o Cartel de Medelín.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à postura antidrogas.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Antitoxicomania: escolha mentalsomática. Toxicomania: suicídio lento. Toxicomania: carência energívora.
Coloquiologia. Eis 7 expressões populares entre as pessoas contrárias ao uso da cocaína:
o ato de não cheirar pó; não cheirar a farinha; não cheirar um branco; não dar uns tequinhos;
não dar uns tiros; não botar nos canos; o ato de caretar.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da postura antitoxicomaníaca; o holopensene pessoal da Autabsolutismologia referente à antitoxicomania; o holopensene da saúde holossomática;
o holopensene cosmoético; o holopensene autoconsciencioterápico; o holopensene da recin; o materpensene da Conscienciologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da transafetividade; a retilinearidade pensênica; o holopensene pessoal da autodeterminação; o holopensene
pessoal da postura de antivitimização; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os serenopensenes; a serenopensenidade; o pensamento antissuicida.
Fatologia: as drogas estimulantes enquanto responsáveis pela dependência química
e psíquica; a venda de objetos pessoais a favor da compra de cocaína; o roubo como atitude desesperada de conseguir a cocaína; a dívida adquirida a favor do traficante; o não pagamento da dívida gerador de desordem e assassinatos; a perda de estabilidade psicossocial ocasionada pelo
abuso da cocaína; a autassedialidade ligada ao vício; as tertúlias conscienciológicas online enquanto auxiliares remissiológicas da toxicomania; a Conscienciologia propiciando ferramenta antitoxicomaniológica; o duplismo evolutivo profilático ou remissivo a favor da anticocainomania;
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a infiltração consciencial cosmoética, proporcionando rapport assistencial; a taquirritmia a favor
da mudança rápida de postura; o taquipsiquismo a favor da mudança rápida de postura; a superação da melin; a troca evolutiva; o corte radical de amizades ociosas anticosmoéticas, indutoras ao vício; o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a docência tarística; a postura antissubversiva; o apoio de familiares e amigos na superação do vício; a postura
antiautocorruptiva; a sensação de liberdade ao se superar a adicção; o falso prazer da droga;
o ludismo mentalsomático superior ao ludismo somático e psicossomático; a descoberta da proéxis; a mudança para Foz do Iguaçu sendo fator determinante a favor da reciclagem; o encontro
com o grupo evolutivo mentalsomático; a autoimperdoabilidade, no sentido de não se permitir novas recaídas.
Parafatologia: a inversão da práxis de a vontade do assediador ser prevalecente sobre
a vontade do assediado; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, sendo superior
à sensação causada por qualquer tóxico; a tares multidimensional; a projeção desassediante; a tenepes como manutenção da postura de antitoxicomania; a desassim; os estudos como forma de
manter o mentalsoma ativado; o amparo extrafísico a favor da anticocainomania; o desenvolvimento das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; o Curso Intermissivo (CI); a Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); o egocarma; o grupocarma; o policarma; a cosmovisão; a minipeça no
maximecanismo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autabsolutismo-autevolução para superação da cocainomania; o sinergismo amizades evolutivas–amizades raríssimas–dupla evolutiva gerador de reciclagens antitoxicomaníacas; o sinergismo amparador intrafísico–amparador extrafísico; o sinergismo EV–tenepes–automegaeuforização; o sinergismo discência-docência; o sinergismo Curso
Intermissivo–cursos conscienciológicos; o sinergismo antibelicismo-antitoxicomania; o sinergismo assertividade-anticonflitividade; o sinergismo antivitimização-heterassistência.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do maior esforço enquanto
agente remissivo da cocainomania; o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio do autabsolutismo; o princípio da autevolução; o princípio da holomaturidade consciencial; o princípio
do prazer mentalsomático; o princípio da Cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto agente anticocainômano;
o código de silêncio das favelas imposto pelo tráfico de drogas; o Código Penal proibitório da
cocaína; o Código Civil; o código de ética relativo à Toxicologia; o código linguístico do grupo
de cocainômanos; o código de honra dos traficantes.
Teoriologia: a teoria da Escala Evolutiva enquanto teática da autorreciclagem toxicomaníaca; a teoria dos Serenões enquanto modelo a favor da anticocainomania; a teoria do holocarma da consciência; a teoria das neossinapses propulsoras da reciclagem.
Tecnologia: a técnica dos 20 EVs diários a favor da remissão da cocainomania; a técnica da chuveirada hidromagnética propulsora da anticocainomania; a técnica da recéxis; a técnica
da recin; a técnica da madrugada; a técnica da desassim; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do arco voltaico; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da imobilidade física vígil
(IFV); a técnica da automegaeuforização.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico enquanto agente de remissão toxicomaníaca.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil profilático e remissivo da cocainomania; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia;
o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório químico; o laboratório da Polícia Federal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
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Efeitologia: o efeito do autabsolutismo na autodesassedialidade enquanto remissivo da
cocainomania; o efeito das parapercepções das sinaléticas ajudando nas decisões antitoxicomaníacas; o efeito da sinergia amparador-amparando; o efeito da recin; o efeito da recéxis;
o efeito do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos autopacificadores da recuperação dos
cons; os efeitos patológicos da cocaína no holossoma; o efeito do aumento de níveis de atividades psicomotoras induzindo ao estado de alerta e atenção euforizante, no período de meia vida
de ação da droga; o efeito da diminuição de níveis de atividades psicomotoras induzindo ao estado de fadiga, insônia e irritabilidade angustiante, após o período de meia vida de ação da droga.
Neossinapsologia: as neossinapses regenerativas do uso prolongado de cocaína; as neossinapses da recuperação de cons; as neossinapses da mudança de paradigma; as neossinapses
da inteligência evolutiva (IE).
Ciclologia: o ciclo das sinaléticas energéticas e parapsíquicas enquanto remissoras da
toxicomania; os ciclos das primaveras energéticas (cipriene) transformadoras; o ciclo do mentalsoma.
Enumerologia: a antitoxicomania; o antitabagismo; o antietilismo; a antiadicção; a antiautestigmatização; a antivitimização; a antiobnubilação.
Binomiologia: o binômio automegaeuforização–ludismo mentalsomático favorável à anticocainomania; o binômio autabsolutismo-autodeterminação enquanto agente remissivo da anticocainomania; o binômio autopesquisa-autodesassedialidade; o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o binômio megatrafor–inteligência evolutiva; o binômio recin-recéxis;
o binômio confor-teática; o binômio projeção reeducativa–autodesassédio.
Interaciologia: a interação amparo–autesforço reparador e profilático enquanto agente
antitoxicômano; a interação amparador-amparando; a interação sincronicidade–sinalética parapsíquica favorável à mudança de postura; a interação autabsolutismo–predisposição ao amparo.
Crescendologia: o crescendo psicossoma-mentalsoma favorável à superação da toxicomania; o crescendo egocarma-policarma; o crescendo estado vibracional–automegaeuforização;
o crescendo autassédio-autodesassédio; o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio amparo-equipin-equipex favorável à anticocainomania; o trinômio comunicabilidade-intelectualiade-parapsiquismo; o trinômio motivação-trabalho-lazer;
o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio minipeça-tenepes-ofiex; o trinômio superação–retilinearidade pensênica–autoincorruptibilidade.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autodesassédio-autoconhecimento-autorganização a favor da anticocainomania; o polinômio autocrítica-autorganização-autodesassédio-autotransafetividade; o polinômio intermissivista–paraprocedência–equipex–comunex evoluída;
o polinômio antitoxicomania-anticocainomania-antidramatização-antivitimização-antissuicídio.
Antagonismologia: o antagonismo querer mudar o mundo / não conseguir mudar a si
mesmo; o antagonismo suicídio / egocídio; o antagonismo estagnação / renovação; o antagonismo ir às ruas pedindo o fim da corrupção / financiar o tráfico comprando cocaína; o antagonismo euforia / depressão enquanto efeitos da cocaína; o antagonismo revolta / transafetividade enquanto gerador da anticocainomania; o antagonismo melin / primener favorável à anticocainomania; o antagonismo ignorância / discernimento.
Paradoxologia: o paradoxo de o uso da cocaína para adquirir mais liberdade causar
a perda de liberdade pelo vício; o paradoxo do hedonismo; o paradoxo da infiltração cosmoética; o paradoxo do suicida tanatofóbico; o paradoxo de o aumento de metabolismo produzido pela cocaína ser acompanhado da redução do discernimento; o paradoxo das amizades ociosas;
o paradoxo de alguns policiais chefiarem o tráfico de drogas.
Politicologia: a lucidocracia; a autocracia; a autodesassediocracia; a burocracia.
Legislogia: a lei coibidora do uso de cocaína; a lei de causa e efeito; a lei da atração
dos afins; a lei do mais forte; a lei de talião; a lei do maior esforço aplicada à autossuperação do
vício.
Filiologia: a lucidofilia; a autodesassediofilia; a autassistenciofilia; a pacifismofilia;
a evoluciofilia; a despertofilia.
Fobiologia: a toxicofobia; a assediofobia; a sociofobia; a lucidofobia.
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Sindromologia: a síndrome de Apolo; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do
ostracismo; a síndrome de abstinência; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a anticocainomania; a toxicomania; a megalomania; a autocorrupciomania.
Mitologia: o mito de sempre poder interromper o uso da cocaína quando quiser; o mito
da mortalidade da consciência; o mito de a maconha ser a porta de entrada da cocainomania.
Holotecologia: a toxicoteca; a holoteca; a mentalsomatoteca; a assistencioteca; a lucidoteca; tabacoteca; a antissomatoteca; a recexoteca; a discoteca.
Interdisciplinologia: a Toxicologia; a Autorganizaciologia; a Autabsolutismologia;
a Cosmoeticologia; a Amparologia; a Lucidologia; a Conscienciologia; a Projeciologia; a Paraprocedenciologia; a Seriexologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu; a conscin toxicomaníaca; a conscin eletronótica; a isca humana
inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin infiltrada; o ser desperto; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cocainômano; o cheirador; o toxicomaníaco; o hippie; o artista; o político; o traficante; o maconheiro; o alcoólatra; o tabagista; 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 cocainômana; a cheiradora; a toxicomaníaca; a hippie; a artista; a política; a traficante; a maconheira; a alcoólatra; a tabagista; 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 toxicomanus; o Homo sapiens alucinatus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
lucidus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: anticocainomania inata = a mantida pela conscin isenta do vício; anticocainomania apreendida = a mantida pela conscin ex-usuária de cocaína.
Culturologia: a cultura inca; a cultura artística; a cultura política; a cultura hippie;
a cultura da lucidez consciencial; a cultura da liberdade sadia; a cultura antidrogas.
Evitações. Pela Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 4 exemplos de objetos ou
substâncias relacionados ao preparo ou ao consumo da cocaína, com respectivos usos, a serem
evitados pela conscin em processo remissivo da adicção:
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1. Aditivos: metilanfetamina, metilfenidato, efedrina, manitol, inositol, bicarbonato de
sódio, sacarina, farinha de arroz branco, levamisol e benzocaína, usados para incrementar o volume.
2. Cartão de crédito: usado para separação das carreiras.
3. Cédula monetária: enrolada, usada para inalação.
4. Tubo de caneta: vazio, usado para inalação.
Taxologia. Segundo a Interassistenciologia, eis, em ordem alfabética, 3 tipos de posturas anticocainômanas:
1. Assistencial: o esclarecimento e a ajuda a conscins adictas.
2. Mantenedora: a higidez pensênica sustentando a autolucidez.
3. Volitiva: a autodeterminação eficaz, promovendo a autorremissão do vício.
Terapeuticologia. Segundo a Consciencioterapeuticologia, eis, em ordem funcional,
6 exemplos de atos, ações ou recursos empregados na remissão da cocainomania:
1. Autoconscientização: a admissão do problema, por parte da conscin adicta.
2. Escolha: a decisão de buscar ajuda e receber tratamento.
3. Restrição: a evitação do acesso a dinheiro para a compra de droga.
4. Terapia: a busca de ajuda profissional, se possível, consciencioterapêutica.
5. Grupoterapia: a predisposição à participação em grupos de apoio, por exemplo os
Narcóticos Anônimos (NA).
6. Internação: o acolhimento em clínica especializada, recomendável para alguns casos.
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 anticocainomania, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alcoolismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
03. Antiadicção: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
08. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
09. Maniologia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
11. Reciclagem da anti-holossomática: Reciclologia; Homeostático.
12. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
13. Tabagismo: Parapatologia; Nosográfico.
14. Temperamento autodestrutivo: Temperamentologia; Nosográfico.
15. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.

A ANTICOCAINOMANIA ATUA DE MANEIRA PROFILÁTICA
OU REMISSIVA, GERANDO CULTURA ANTIESCRAVIZANTE
RELATIVA AO USO ANTIFISIOLÓGICO DA COCAÍNA, POR
MEIO DO AUTODISCERNIMENTO E DO AUTABSOLUTISMO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, inclui a anticocainomania na assistência tarística? Mantém-se atento às contaminações holopensênicas, atuando de modo proativo, a favor da
antitoxicomania?
Filmografia Específica:
1. Quebrando o Tabu. País: Brasil. Data: 2011. Duração: 78 mim. Gênero: Documentário. Idade (censura):
16 anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Elenco: Fernando Henrique Cardoso; Paulo Coelho; Dráuzio Varella; Bill
Clinton; & Jimmy Carter. Produção: Fernando Grostein Andrade. Sinopse: Na década de 70 os Estados Unidos fizeram
o planeta declarar guerra às drogas, na tentativa de obter o mundo livre de drogas. Mas os danos causados nas pessoas e na
sociedade só aumentaram. Com várias personalidades como Fernando Henrique Cardoso, o filme sai ao encontro de soluções, princípios e conclusões, mantendo o foco das discussões em torno da descriminalização das drogas. Bill Clinton,
Jimmy Carter e ex-chefes de Estado, como da Colômbia, México e Suíça, mostram o motivo das próprias opiniões. É capturado o relato de pessoas comuns, as quais tiveram as vidas atingidas pela Guerra às Drogas, até experiências de Dráuzio
Varella, Paulo Coelho e Gael Garcia Bernal.
Bibliografia Específica:
1. 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 35, 839, 858, 872, 875, 983 e 1.005.
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; 7.665 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 351, 497,
510, 526, 633, 650, 671, 672, 719, 976, 998 e 1.054.
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 223, 441
e 483.
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ANTICONFLITIVIDADE DIÁRIA
(ANTICONFLITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A anticonflitividade diária é a postura adotada pela conscin lúcida, homem
ou mulher, no esforço constante de evitar ou minimizar auto e heteroconflitos, mantendo a autopacificação, visando a convivialidade sadia e a postura assistencial, no exercício evolutivo da homeostase holopensênica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti vem do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo conflito deriva do idioma Latim, conflitus, “choque;
embate; encontro; combate; luta; peleja”, ligado ao verbo confligere, “combater; lutar; pelejar;
confrontar; opor; comparar; bater com alguma coisa contra outra”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo diária deriva do idioma Latim, diurnum, “diário”, de dies, “dia”. O vocábulo dia vem do
idioma Latim, dies, “espaço de tempo de 24 horas; período claro no espaço de 24 horas, em
oposição ao período escuro da noite; unidade de tempo”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Anti-hostilidade diária. 2. Antiembate diário. 3. Antirrevolta diária.
4. Antidiscórdia diária. 5. Anticonfusão diária. 6. Antibriga diária. 7. Anticombate diário.
8. Anticonflituosidade cotidiana.
Neologia. Os 3 vocábulos anticonflitividade diária elementar, anticonflitividade diária
mediana e anticonflitividade diária avançada são neologismos técnicos da Anticonflitologia.
Antonimologia: 1. Hostilidade diária. 2. Embate diário. 3. Rixa diária. 4. Revolta diária. 5. Discórdia diária. 6. Enfrentamento diário. 7. Confusão diária. 8. Briga diária. 9. Peleja
quotidiana.
Estrangeirismologia: a laid-back person; a untroubled person; a carefree person;
a nonviolent communication; a calm mind diuturna; a Satyagraha.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao equilíbrio íntimo.
Megapensenelogia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Optar por
apaziguar. Anticonflitividade: postura íntima.
Proverbiologia. Eis expressão popular sobre a opção pela anticonflitividade diária:
Quando 1 não quer, 2 não brigam.
Ortopensatologia: – “Anticonflitividade. Quanto mais você previne o conflito dos outros, mais autoinconflitividade terá em sua vida”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da anticonflitividade; o mapeamento dos pensenes;
os toxicopensenes; a toxicopensenidade; o holopensene bélico do ambiente de trabalho; a acalmia
pensênica; a paraprofilaxia da retilinearidade pensênica; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade da
autopensenidade anticonflitiva.
Fatologia: a anticonflitividade diária; a autoconscienciometria anticonflitiva; o mapeamento da aura conflitiva; o mapeamento dos gatilhos anti-homeostáticos; os conflitos íntimos
causadores de autopunições; o impulso bélico gerador dos conflitos internos autopunitivos; o mapeamento pessoa a pessoa dos disparadores conflitivos; a utilização espúria, pelos desafetos, dos
indutores anti-homeostáticos instigadores das reações conflitivas; a convivência com o grupo nuclear conflitivo; os períodos de reunião familiar enquanto gatilho de desentendimentos; o ato de
“lavar a roupa suja”; as redes sociais instigadoras das ideias anticosmoéticas e / ou belicistas; os
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relacionamentos afetivos imaturos com base na competitividade; o despreparo para as adversidades diárias; a autoconsciencioterapia; o mapeamento dos trafares desestabilizadores; o mapeamento dos trafores mantenedores da anticonflitividade; a autopesquisa identificadora da raiz dos
comportamentos belicistas; as armadilhas do dia a dia possibilitando desequilíbrio; a autoprofilaxia mudancista dos traços conflitivos; a profilaxia individualizada, pessoa a pessoa, imunizadora
das ressonâncias conflitivas; o afastamento voluntário das situações conflitivas; as ações profiláticas no trânsito; a minimização da comunicação verbal em momentos de maior desestabilidade;
a reciclagem antiestigmas seculares conflitivos; o mapeamento dos fatos geradores da pacificação
íntima; a assunção da condição de minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial ao modo de balizador das posturas anticonflitivas; o anticonflito enquanto fiel da balança;
a ação anticonflitiva nos desentendimentos causados por força centrípeta; a ação anticonflitiva
nos desentendimentos causados por força centrífuga; a diminuição dos surtos de imaturidade;
a evitação de horários e eventos de conflito já mapeados em família; a ação profilática de manterse em ocupação produtiva evitando os momentos de maior conflitividade no grupocarma; o mitridatismo; o mapeamento dos melhores horários para se dialogar com as pessoas rotineiramente
conflitivas; a predisposição para a tares; o posicionamento coerente dentro da docência conscienciológica; a eliminação das auto e heterexpectativas; a eliminação das heterocríticas veladas;
a desdramatização dos momentos críticos inevitáveis do dia a dia; o autocuidado na fase das
recins promotoras da anticonflitividade íntima; a sinalização profilática aos compassageiros
evolutivos, no decorrer das reciclagens intraconscienciais profundas, devido às ações autoconsciencioterápicas; a conscientização de a reciclagem dos traços de personalidade se fazer por camadas; a acalmia interior levando à produtividade eficaz.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta de hiperacuidade quanto à sinalética energética e parapsíquica pessoal; a falta de domínio energético; a falta do mapeamento parapsicométrico nos ambientes; a limpeza energética dos ambientes; o autencapsulamento parassanitário; a paragenética estimulando traços de conflitividade; a minipeça no
maximecanismo da reurbex; a vivência teática do paradigma consciencial no dia a dia; a sintonia
com os amparadores extrafísicos; a psicometria; as assins e desassins; as influências extrafísicas;
a prática da tenepes enquanto bússola das posturas cosmoéticas; a verbação multidimensional;
a homeostase holossomática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopensenização não violenta diária–antibelicosidade;
o sinergismo diplomacia-paradiplomacia; o sinergismo querer o bem–fazer o bem; o sinergismo
pacificação íntima–anticonflitividade; o sinergismo ação-reação.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da paz íntima;
o princípio da não violência; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); a ausência do código de Hamurabi.
Teoriologia: a teoria da anticonfltividade; a teoria da interassistencialidade; a teoria
das reconciliações grupocármicas; a teoria do Homo sapiens pacificus.
Tecnologia: a aplicação de técnica pessoal de acalmia intima, antes das atividades
diárias; a técnica da pacificação interconsciencial; a técnica de desejar o melhor para todos.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; a docência dentro do voluntariado
conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico
da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia.
Efeitologia: o efeito halo das posturas anticonflitivas; o efeito apaziguador do reconhecimento dos próprios erros; o efeito tranquilizador do diálogo interassistencial; o efeito desassediador da paz; o efeito das posturas não violentas.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da mudança holopensênica positiva; as
neossinapses antibelicistas; as neossinapses da anticonflitividade; as neossinapses advindas da
holomaturidade consciencial.
Ciclologia: o ciclo homeostático dos anticonflitos íntimos; o ciclo homeostático das
omissões superavitárias; o ciclo evolutivo psicossomático dessoma-intermissão-ressoma enquanto oportunidade evolutiva.
Enumerologia: a amigabilidade; a cordialidade; a integralidade; a pacificidade; a respeitabilidade; a sinceridade; a urbanidade.
Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade; o binômio tranquilidade-pacificação; o binômio anticonflito íntimo–anticonflito interpessoal; o binômio domínio energético–pacificação pessoal; o binômio admiração-discordância; o binômio aceitação-respeito; o binômio
acalmia-paz.
Interaciologia: a interação amparador extrafísico–conscin assistente–conscin assistida
nas interrelações diárias incentivando as posturas anticonflitivas; a interação mentalsoma–psicossoma.
Crescendologia: o crescendo anticonflitividade-autoimperturbabilidade-autodesassedialidade-desperticidade.
Trinomiologia: o trinômio pacificação íntima–anticonflitividade diária–desperticidade;
o trinômio autorrespeito-heterorrespeito-anticonflitividade.
Polinomiologia: o polinômio desencadeador da virada evolutiva vontade-intencionalidade-autodisciplina-anticonflitividade-desperticidade; o polinômio tranquilidade-imperturbabilidade-anticonflituosidade-assistencialidade; o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio posturas anticonflitivas–maturidade consciencial–desperticidade–autoconscientização multidimensional (AM).
Antagonismologia: o antagonismo cultura da não violência / cultura da violência;
o antagonismo conflituosidade / anticonflituosidade; o antagonismo altruísmo / egoísmo;
o antagonismo atitudes imaturas / atitudes maduras.
Paradoxologia: o paradoxo de a revolução interna causada pelas recins desencadear
posturas mais equilibradas.
Politicologia: a conscienciocracia; a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a democracia;
a evoluciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; o Paradireito; a Paradiplomacia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço; as paraleis; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis da Cosmoética; a ausência da lei de Gerson; a anulação da lei de
Murphy.
Filiologia: a anticonflitofilia; a assistenciofilia; a comunicofilia; a cosmoeticofilia;
a conscienciofilia; a evoluciofilia; a fraternofilia; a harmoniofilia; a neofilia.
Fobiologia: a comunicofobia; a conviviofobia; a decidofobia; a homofobia; a sociofobia;
a interassistenciofobia; a neofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome do salvador; a síndrome do herói.
Maniologia: a mania de autovitimização; a mania de querer tudo para si.
Mitologia: o mito do controle absoluto.
Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a conflitoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a harmonioteca; a pacificoteca; a socioteca; a voluntarioteca; a despertoteca; a evolucioteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Anticonflitologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia;
a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Harmonopensenologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; a Parapercepciologia.
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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 javalínica; a conscin autoconfiante; a conscin anticonflitiva; a conscin pacifista.
Masculinologia: o atacadista consciencial; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; 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 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 agente da mediação; o pacificador.
Femininologia: a atacadista consciencial; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; 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 tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a umlher de ação; a agente da mediação; a pacificadora.
Hominologia: o Homo sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens harmonicus; o Homo
sapiens pacificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: anticonflitividade diária elementar = a postura pacífica íntima do tenepessista; anticonflitividade diária mediana = a postura contagiante do ser desperto (desassediado
permanente total); anticonflitividade diária avançada = a postura pacificadora do Serenão.
Culturologia: a cultura da convivialidade fraterna; a cultura da pacificação universal.
Autorganizaciologia. Sob a ótica da Anticonflitologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 providências pessoais profiláticas, mantenedoras da autorganização, úteis para a construção da anticonflitividade diária:
01. Agenda. Organizar a agenda pessoal com as atividades a serem realizadas antecipadamente.
02. Automóvel. Conservar o automóvel com a manutenção em dia.
03. Chaves. Ter local adequado para guardar todas as chaves em uso.
04. Compromissos. Estar aberto à reorganização dos compromissos devido a imprevistos inevitáveis.
05. Documentos. Manter organizado arquivo pessoal de documentos, contas pagas, escritutas, diplomas, manuais, entre outros.
06. Estudos. Desenvolver estudos sempre no mesmo local, fixando holopensene intelectual pessoal.
07. Horários. Sair com antecedência a fim de cumprir horários de compromissos previamente agendados.
08. Pastas. Organizar documentos em pastas próprias e agendar os compromissos financeiros.
09. Trânsito. Evitar a patologia do estresse do trânsito.
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10. Viagem. Ter e utilizar check list de viagem, a fim de evitar esquecimentos desequilibrantes da pacificação íntima.
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 anticonflitividade diária, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acalmia mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
03. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
05. Autopesquisa da imperturbabilidade: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Cabeça fria: Harmonopensenologia; Homeostático.
08. Célula assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Domínio pessoal: Autoconscienciometrologia; Neutro.
10. Gestão de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
11. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
12. Mediação de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
13. Mediador: Conflitologia; Homeostático.
14. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
15. Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.

O EXERCÍCIO DIÁRIO DA ANTICONFLITIVIDADE É PODEROSO PROCESSO DE DESASSÉDIO PESSOAL E GRUPAL
PRATICADO COM DETERMINAÇÃO PELA CONSCIN LÚCIDA
E COSMOÉTICA, ASPIRANTE À AUTODESPERTICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, procura adotar postura de anticonflitividade nas
ações diárias? Reconhece as vantagens evolutivas da postura anticonflitiva?
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 836 a 843 e 893 a 1.002.
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 185, 213 a 216, 235 a 239, 288 a 290
e 848 a 852.
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 96.
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ANTICONSCIENCIOLOGISTA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O anticonscienciologista é a consciência, conscin ou consciex posicionada
convictamente contra o corpus de princípios libertários da Conscienciologia, ou dos conscienciólogos e conscienciólogas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo anti vem do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. 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 sufixo ista procede do
idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 1. Anticonscienciólogo. 2. Anticonsciencióloga. 3. Antipatizante da
Conscienciologia. 4. Opositor das neoverpons conscienciológicas. 5. Antiverponista. 6. Pessoa
materialista. 7. Conscin eletronótica ortodoxa.
Neologia. O vocábulo anticonscienciologista e as duas expressões compostas anticonscienciologista apriorota e anticonscienciologista materialista são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Conscienciologista. 2. Consciencióloga. 3. Conscienciólogo.
4. Agente retrocognitor.
Estrangeirismologia: o teor de certos Blogs da Internet; a atuação do Zeitgeist sobre as
neoverpons; o recurso anticosmoético do argumentum ad hominem.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades autevolutivas.
Filosofia: a Holofilosofia; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade cosmoética; os antipensenes;
a antipensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os patopensenes; a patopensenidade;
os harmonopensenes; a harmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade.
Fatologia: a convivialidade intra e extrafísica; o abertismo consciencial; os temas controvertíveis da Conscienciologia; o paradigma conscienciológico; as verpons; as neoverpons;
a reação ao corpus conscienciológico não promotor de comodidades; a postergação das crises de
crescimento; os mecanismos de defesa do egão; o alívio temporário da vivência na zona de conforto; a visão romanceada da vida; a visão materialista da vida; a defesa dos vícios autocorruptores; o jornalismo marrom; a Enganologia da Ciência Convencional de descartar as pesquisas e autopesquisas prioritárias dos próprios cientistas; a compreensão dos conscienciólogos quanto aos
anticonscienciologistas; a vivência universalista da Cosmoética; o círculo de relações sociais do
conscienciólogo ou consciencióloga.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inexperiência parapsíquica; a ausência do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o orgulho ultrajado
do cientista eletronótico diante das pararrealidades nas quais é jejuno; a difícil admissão da insuficiência do saber acumulado para a compreensão da própria consciência; a reação patológica diante da pressão das ideias inatas do minidissidente ideológico.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autovivência parafenomênica–autoconvicção além das
experiências alheias; o sinergismo conscin opositora–consciex coopositora.
Principiologia: o desconforto provocado pelo princípio da descrença ao eliminar imposições ideológicas; o dissabor em relação ao princípio da inseparabilidade grupocármica incitador da resolução de conflitos entre desafetos; o incômodo com o princípio das vidas sucessivas
(seriéxis) provocador da reciclagem dos autovalores; o constrangimento perante os princípios da
Cosmoética questionadores da autocoerência; o inquietante princípio evolutivo do autaprimoramento contínuo instigando à revisão da condição consciencial; o princípio alienante do “não querer saber”; o malestar do egão perante o princípio de desejar o melhor para todos.
Codigologia: a esquiva ao oneroso preço da identificação do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas instigando a autorreflexão sobre as
consequências de todos os atos pessoais; a teoria da evolução individual da consciência à frente
do próprio grupo evolutivo.
Tecnologia: a técnica da convivialidade cosmoética universalista; as técnicas de
argumentação cosmoética; as técnicas da tares; as técnicas de autodesassédio.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas.
Efeitologia: os efeitos evolutivos do método de informar sem desejar convencer; os efeitos impactantes da tarefa do esclarecimento (tares).
Ciclologia: o ciclo progressista inteligência humana–inteligência evolutiva (IE); o ciclo
multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autassédio-heterassédio;
o binômio inafastável evolução consciencial–interassistencialidade.
Trinomiologia: o trinômio problemático sexo-dinheiro-poder; o trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio conscienciológico anticatequese-antidogmática-antidoutrinação-antinculcação.
Antagonismologia: o antagonismo fatos / versões; o antagonismo oponente / adjutor;
o antagonismo oposição / complementaridade.
Paradoxologia: o paradoxo da perplexidade do sábio eletronótico do Terceiro Milênio
ser apedeuta quanto à própria realidade consciencial.
Politicologia: a democracia propiciadora dos debates entre opiniões divergentes.
Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo mantendo a conscin no fluxo da Socin Patológica, mais fácil e aceito pela opinião pública; a lei de atração entre os opostos aproximando os
anticonscienciologistas dos conscienciologistas.
Filiologia: a biofilia monopolizadora; a hedonofilia do “deixar-se levar pela vida”; a ludofilia do “brincar de viver”; a egofilia.
Fobiologia: a neofobia impossibilitando o descortino da multidimensionalidade; a parapsicofobia; a xenofobia; a conscienciofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de Swedenborg.
Mitologia: a autescravização aos mitos multimilenares; o mito da santidade desbancado
pela Autoconscienciometrologia; o mito da superioridade racial desacreditado pela Seriexologia.
Holotecologia: a experimentoteca; a argumentoteca; a convivioteca; a parafenomenoteca; a belicosoteca; a conflitoteca; a mitoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia; a Holomaturologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia.
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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 autotrancada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o anticonscienciologista; 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 assediador interconsciencial de qualquer natureza; o patrulheiro anticonscienciologista.
Femininologia: a anticonscienciologista; 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; a assediadora interconsciencial de qualquer natureza; a patrulheira anticonscienciologista.
Hominologia: o Homo sapiens anticonscientiologus; o Homo sapiens conscientiologus;
o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens retrocognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: anticonscienciologista apriorota = a pessoa contra a Conscienciologia
em razão de não desejar mudar o status quo da própria vida, ou seja, encarar o princípio da reciclagem intraconsciencial; anticonscienciologista materialista = a pessoa contra a Conscienciologia por se posicionar antagonicamente a toda categoria de parapercepciologia.
Culturologia: a cultura materialista; a cultura do capitalismo selvagem; a Multiculturologia da Democracia Intelectiva.
Caracterologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, dispostas na ordem funcional, com todo realismo, 3 categorias básicas de personalidades ou consciências anticonscienciologistas:
1. Baratrosféricas: os assediadores interconscienciais intra e extrafísicos; os satélites de
assediadores; os possessores interconscienciais; as consciências energívoras.
2. Materiológicas: os materialistas, em geral; os pesquisadores eletronóticos, fundamentalistas, ortodoxos; os revolucionários políticos, belicistas; os autocratas; os totalitaristas; os
ditadores donos de pseudoverdades; os lavadores profissionais de cérebros; os leitores de cabresto
das universidades.
3. Hedonistas: os minidissidentes ideológicos; os fanáticos religiosos, sectários e facciosos; os fazedores de média com a opinião pública; os populistas; os arrivistas; os eternos situacionistas; os antepassados de si mesmos; os misoneístas; os conservantistas dos bolsões antirreciclagens; os portadores da robéxis cronicificada.
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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 anticonscienciologista, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Categoria de consciência: Conscienciometrologia; Neutro.
05. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
06. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
08. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
09. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
11. Cotejo conscin-conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
12. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
13. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
14. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.

O SURGIMENTO DOS ANTICONSCIENCIOLOGISTAS
OCORRE PORQUE TODO CORPO DE IDEIAS AVANÇADAS
E RENOVADORAS SEMPRE EVOLUI SE INSURGINDO
CONTRA OS BOLSÕES CONSERVANTISTAS OBSOLETOS.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, os anticonscienciologistas? Você
emprega perante tais personalidades a compreensão da fraternidade racional?
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ANTICURA
(CONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A anticura é o ato ou efeito doentio de a conscin evitar curar-se ou rechaçar
os meios de debelar alguma doença pessoal ou distúrbio físico ou mental próprio.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encontro, contra, em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo cura vem do idioma Latim, cura, “cuidado; direção; administração; curatela (em Linguagem Jurídica); tratamento, remissão (em Linguagem Médica); guarda, vigia”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Antirremissão. 2. Anticirurgia. 3. Hipocondria.
Neologia. Os 3 vocábulos anticura, minianticura e maxianticura são neologismos técnicos da Consciencioterapia.
Antonimologia: 1. Antialcoolismo. 2. Antitabagismo. 3. Anti-hipocondria. 4. Autocura; autorremissão.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao equilíbrio físico e mental.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde; os patopensenes; a patopensenidade; os
nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: a anticura; a antissomática; o autoódio; o autengano; o autassédio; o autocídio; a autocastração; a autoflagelação; a autodestruição; a automutilação; a autotomia; o masoquismo; a tentativa de suicídio; a antipriorização; a antirrecéxis; o indecidismo; o indiferentismo;
a alienação; a acídia; a anorexia; a frustração; a depressão; a fuga à medicação; o desajuizamento;
a insensatez; a irracionalidade; a ilogicidade.
Parafatologia: a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio antiparagenético; o princípio da sucumbência.
Codigologia: o Código Internacional das Patologias (CID).
Tecnologia: a necessidade da técnica consciencioterápica de autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autocura; a técnica da desassim; a técnica da Higiene Consciencial.
Voluntariologia: os voluntários-consciencioterapeutas da OIC.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: os efeitos irreversíveis da recusa à ingestão de medicamentos; os efeitos da
recusa de tratamento clínico ou psiquiátrico; o efeito placebo; o efeito nocebo.
Ciclologia: o ciclo de mascaramento da Sintomatologia.
Enumerologia: a clínica médica; o centro de terapia intensiva; a doença benigna; a água
mineral; a terapia ocupacional; a prova terapêutica; a cura radical.
Legislologia: a legislação médica; a Medicina Legal.
Fobiologia: a decidofobia; a autofobia.
Maniologia: a riscomania.
Holotecologia: a antissomatoteca; a psicossomatoteca; a psicopaticoteca; a consciencioterapeuticoteca.
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Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Psicologia; a Medicina; a Assediologia;
a Nosologia; a Mesmexologia; a Terapeuticologia; a Autopriorologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa masoquista; a conscin negligente.
Masculinologia: o portador da anticura; o anoréxico; o automutilador.
Femininologia: a portadora da anticura; a anoréxica; a automutiladora.
Hominologia: o Homo sapiens negligens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minianticura = a reação do doente simulando tomar a medicação prescrita; maxianticura = a reação do paciente, portador de doença grave, sem procurar tratamento.
Culturologia: a cultura do hipocondrismo; a cultura da autovitimização.
Falácias. Segundo a Conscienciometrologia, no microuniverso consciencial patológico
da conscin, mantenedor da condição da anticura, ocorrem a ausência de autocrítica, a insistência
em autojustificativas irracionais e as falácias implícitas.
Placebos. Pela Consciencioterapia, o antiprofissionalismo do profissional, homem ou
mulher, da saúde, pode sustentar a anticura através de paliativos e placebos, objetivando interesses escusos. Exemplos: o caso folclórico da úlcera na perna na primeira metade do Século XX;
e as sessões psicanalíticas intermináveis com o mesmo paciente, fato ainda encontrável neste Século XXI.
Heterossugestões. Dentro da Conviviologia, a anticura, não raramente, é alimentada por
intermédio de heterossugestões e xenopensenes.
Autocorrupção. Na Cosmoeticologia, a anticura pode se apresentar como consequência
direta do masoquismo e da autocorrupção.
Tanatofilia. Quanto à Dessomatologia, a anticura aparece através da tanatofilia – a vontade insistente de dessomar – os repensenes, a riscomania, a eutanásia e o suicídio.
Antipensenes. Em relação à Homeostaticologia, a anticura surge e se mantém em função
de antipensenes ou contrapensenes.
Melin. A partir da Intrafisicologia, a anticura pode ser interpretada a partir do arrependimento excessivo, da autoculpa improdutiva e da melancolia intrafísica (melin) franca.
Automedicação. De acordo com a Mentalsomatologia, a anticura surge através da automedicação primária, mítica, da desinformação, do colapso do discernimento e da autointoxicação
gradativa.
Habitologia. No contexto da Pensenologia, a anticura pode se manifestar por intermédio
de patopensenes, nosopensenes ou hábitos viciosos. Exemplo: o tabagismo naquela pessoa portadora de enfizema pulmonar e sem deixar de fumar.
Frustração. Sob o enfoque da Psicossomatologia, a anticura pode ser gerada e mantida
por alguma profunda frustração capaz de levar a conscin a viver com desmotivação, desânimo
e apatia.
Promiscuidade. Em função da Somatologia, a anti-higiene física e mental, ou seja,
a contaminação permanente por intermédio da promiscuidade, pode sustentar pela anticura inúmeras enfermidades, notadamente cronicificadas.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, dentro do universo da Parapatologia, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a anticura, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acídia.
2. Apriorismose.
3. Autassédio.
4. Autocorrupção.
5. Autodesorganização.
6. Fechadismo consciencial.
7. Sujismundismo.

À VISTA DA PARAPATOLOGIA, A ANTICURA PODE ADVIR DE AUTOOMISSÕES DEFICITÁRIAS, ANTIMEDICAÇÃO
CRONICIFICADA, ANOREXIA, FARMACOFOBIA, HIPOCONDRIA OU ATÉ DA NOSOMANIA QUANDO SEM TERAPIA.
Questionologia. Você já foi protagonista de algum episódio de anticura? Quais as causas
do fato?
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 326.
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ANTIDESVIO BIOQUÍMICO
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antidesvio bioquímico é o protocolo profilático e esclarecedor quanto aos
autotrafares predisponentes à toxicomania, a fim de evitar megadeslizes proexológicos por parte
dos jovens intermissivistas, homens ou mulheres, interessados na aplicação, otimização e manutenção da inversão existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti vem do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra desviar vem do idioma Latim, deviare, “desviar-se;
afastar; apartar-se do caminho direito”. Surgiu no Século XIII. O primeiro elemento de composição bio procede do idioma Grego, bíos, “vida”. O segundo elemento de composição quimi(o) deriva do idioma Latim Medieval, chimia, provavelmente conectado ao idioma Grego, khumeía,
“mistura de vários sucos”, e este relacionado a khumós, “qualidade do que é líquido ou em fusão;
suco natural; suco da terra; suco alimentício”. A palavra bioquímico apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Antidesvio toxicômano. 2. Profilaxia da toxicomania. 3. Antidrogadição.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo desvio: desviacionismo; desviacionista; desviacionístico; desviado; desviador; desviamento; desviando; desviante; desviar; desviável.
Neologia. As 3 expressões compostas antidesvio bioquímico, antidesvio bioquímico precoce e antidesvio bioquímico retardatário são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Desvio bioquímico. 2. Desatenção toxicômana. 3. Desvio toxicômano. 4. Protelação drogadicta.
Estrangeirismologia: o timing intraconsciencial; a profilaxia das viagens sem retorno ou
bad trips; o doping consciencial; o neurobiofeedback; o hobby mentalsomático; a alimentação
orgânica detox; o scanner consciencial; a counterculture enquanto manobra de massa impensante;
a Abweichung; o poikkeama.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocriticidade invexológica.
Coloquiologia: o ato de cair na real.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; o holopensene pessoal da autoconscienciometria; o holopensene pessoal das reciclagens intraconscienciais; o holopensene da
profilaxia; o holopensene da inversão existencial; a omniorganização focada no decantamento da
autopensenidade; as mudanças de holopensene; o holopensene do grupo evolutivo; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene da priorização evolutiva; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a holopensenidade da autocrítica
quanto aos idiotismos e vícios culturais; a antirrobotização pensênica; a ausculta pensênica atenta
aos afinizadores de holopensenes desviantes; o megafoco enquanto automaterpensene; os invexopensenes; a invexopensenidade.
Fatologia: o antidesvio bioquímico; a necessidade de esclarecimento quanto aos tóxicos;
a autolucidez e cognição quanto aos traços pessoais passíveis de manipulação; a compreensão da
funcionalidade bioquímica e fisiológica; a impossibilidade de autofuga; a antecipação inteligente
às estratégias desviacionistas patrocinadas pelos assediadores; a inversão existencial quanto à maturidade consciencial; as alterações gênicas desencadeadas por disfunções emocionais; a autoconscienciometria enquanto ferramenta diagnosticadora de tendência ao vício bioquímico; a au-
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tossustentação de opinião própria antiadicção; os hábitos e rotinas úteis na manutenção do megafoco evolutivo; o foco na interassistencialidade; o ato de abrir mão das disputas do ego; a autenticidade consciencial exemplarista; a remissão da postura antagônica crônica; as tentativas de reprimir os jovens por meio das drogas; o redirecionamento da vontade de mudar o mundo; a evitação
da personalização da adicção; a resolução de cotovelomas; a antecipação das crises existenciais;
a fase da preparação proexológica; a atenção ininterrupta ao fluxo de automotivação proéxica;
o fôlego pessoal para reciclagens intraconscienciais; a reurbanização das amizades sociosas; a assunção das autorresponsabilidades; a escolha lúcida da dupla evolutiva; a afinização homeostática; a evitação das automimeses dispensáveis; a valorização da vida intrafísica; o propósito existencial; a teática e a verbação rompendo o fluxo da robotização existencial; a desdramatização dos
trafares; o arejamento do porão consciencial; a dissecação dos esquemas disfuncionais; a remissão das omissões deficitárias; a autexposição sadia; a manifestação clara das necessidades pessoais; o desatamento crescente do nó górdio; o ato de não protelar; a autoconscientização do poliqueixismo; o mapeamento do fulcro das lacunas pessoais; a preferência do uso do cérebro encefálico ao subcérebro abdominal; a assistência intelectual; a capacidade de contínua transmutação
e adaptação; a autadministração existencial; o encorpamento da vontade; a profilaxia do perdão
antecipado; a dispensa das muletas psicológicas; a correção das rotas proexológicas; o lazer sadio;
o investimento nos estudos; a autovigilância ininterrupta; o autoposicionamento evolutivo; a autocura consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodefesa bioenergética evitando intrusões assediadoras na holosfera pessoal; os reencontros intermissivos anatomizando a identidade evolutiva pessoal; a inteligência evolutiva (IE) para lidar com as assins
e desassins ininterruptas; o autencapsulamento enquanto autoposicionamento parassanitário; a valorização do vínculo com o amparador extrafísico de função escancarando as prioridades da conscin; as autorretrocognições profiláticas evitativas da reincidência dos desvios bioquímicos; a minipeça dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial exemplarista quanto aos antidesvios; a cosmovisão do microuniverso consciencial; a autoconscientização da atmosfera baratrosférica drogadicta; a descoberta das realidades energéticas abrindo neopossibilidades sadias às
paravivências pessoais e grupais; a busca pelos estados alterados de consciência (EAC) predispondo a conscin ao desvio bioquímico; a projeção lúcida libertadora do restringimento autocastrador; a vivência da parapercuciência sem substâncias químicas; a erradicação do vício na descoincidência vígil patológica; a reciclagem da valorização excessiva e patológica do autoparapsiquismo; o mapeamento da sinalética parapsíquica ampliando o autodiscernimento nas escolhas da
conscin; o desenvolvimento do parapsiquismo mentalsomático; a paragenética dominando a genética atual; o teleguiamento autocrítico em direção a autoproéxis; o planejamento da ressoma atual
junto ao evoluciólogo trazendo autorresponsabilidade e prevenindo melins e vitimizações; a mudança de patamar evolutivo autoconquistada; o momento de virada evolutiva ao reciclar o erro
milenar reincidente; o posicionamento teático perante as conscins e consciexes do autopomar
evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopotencial-megafoco.
Principiologia: o princípio de o fato escondido pelo pré-serenão em geral ser anticosmoético.
Codigologia: a construção do código pessoal de Cosmoética (CPC); o cotejo dos valores
pessoais com o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do sistema de recompensas cerebral; a teoria da invéxis; a teoria
da visão mental; a teoria da aprendizagem por modelagem (da assimilação da maturidade e das
heterexperiências).
Tecnologia: a técnica da complexificação mentalsomática; a técnica de leitura da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica da dupla evolutiva; a técnica das 50 vezes mais; a técni-
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ca da verificação da intencionalidade; a técnica de fazer mais com menos; a técnica da invéxis;
a técnica da recéxis.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico sustentando a personalidade intermissiva; o voluntariado conscienciológico conector de amizades evolutivas sustentadoras da antidrogadição.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito da autorganização existencial e saúde consciencial no equilíbrio da
conscin; o efeito colateral da priorização da autoproéxis.
Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas impedindo os desvios bioquímicos; as
neossinapses evolutivas enquanto sementes antiadicção colhidas no recente Curso Intermissivo
(CI).
Ciclologia: o ciclo vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo onipresente assim-desassim; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio.
Enumerologia: a pesquisa autodirecionadora; a conscienciometria autelucidadora;
a conscientização multidimensional autorientadora; a reconexão intermissiva autorrecinogênica;
a recuperação auto-holomaturológica; a reestruturação autoconsciencial; a crítica autoparaprofilática. A antilavagem tricerebral; o antidogmatismo; o antiescravagismo; o antifascínio; o antivício;
o antidesvio; a antidespriorização.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio uso de tóxicos–enfraquecimento consciencial.
Interaciologia: a interação inversor-Socin; a interação inversor-grupocarma.
Crescendologia: o crescendo autocriticidade-autopriorização.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autossegurança-heteroinvestimento-sustentação; o trinômio trocas mútuas–rede de apoio mútuo–interdependência evolutiva.
Polinomiologia: o polinômio conflito-ignorância-dissimulação-pseudopertencimento;
o polinômio livre pensar–autodiscernimento–análise–ponderação–hiperacuidade–autodisciplina.
Antagonismologia: o antagonismo linguagem encriptada / linguagem aberta; o antagonismo fuga / autenfrentamento; o antagonismo egocentrismo / interassistencialidade; o antagonismo pedir para si / pedir para o outro; o antagonismo pista principal / acostamento existencial;
o antagonismo pseudossolução autodestrutiva / solução autodiscernimentológica.
Paradoxologia: o paradoxo patológico de a autoincompetência poder estar associada
à heteroexigência; o paradoxo de a autovalidação resultar no heterorreconhecimento.
Politicologia: a política do contrafluxo evolutivo.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de suar sangue objetivando a completude da proéxis; a lei da afinização pensênica; a lei do magnetismo atraindo consciências afins;
a lei da ação e reação.
Filiologia: a reciclofilia; a evoluciofilia; a homeostaticofilia; a mentalsomatofilia.
Fobiologia: o entendimento da tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do justiceiro; a síndrome do ostracismo; a síndrome do avestruzismo; a síndrome do impostor; a síndrome da ectopia
afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a toxicomania; a dromomania.
Mitologia: o mito de haver solução milagrosa para os problemas; o mito de as drogas
aumentarem a criatividade, a produtividade e a inspiração; o mito de a taça diária de vinho fazer
bem ao coração; o mito de a descriminalização das drogas ser meio de combate ao narcotráfico.
Holotecologia: a parapsicoteca; a holoteca; a seriexoteca; a toxicoteca.
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Interdisciplinologia: a Invexologia; a Profilaxiologia; a Voliciologia; a Antitoxicologia;
a Conscienciometrologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Recinologia; a Recexologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin bode-expiatório; a conscin não-integrada; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin teleguiada autocrítica.
Masculinologia: o porta-voz dos conflitos subjacentes; o questionador; o abridor de caminhos; o curandeiro; o ex-pajé; o xamã; o indígena; o místico; o tocador de obra; o amparador
intrafísico; o portador de androssoma mentalsomático; o desperto; o inversor; o reciclante;
o consciencioterapeuta; o paraconsciencioterapeuta; o parapedagogo; o amparador extrafísico de
função; o parassistente.
Femininologia: a porta-voz dos conflitos subjacentes; a questionadora; a abridora de caminhos; a curandeira; a ex-pajé; a xamã; a indígena; a mística; a tocadora de obra; a amparadora
intrafísica; a portadora de ginossoma mentalsomático; a desperta; a inversora; a reciclante;
a consciencioterapeuta; a paraconsciencioterapeuta; a parapedagoga; a amparadora extrafísica de
função; a parassistente.
Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens cognitivus; o Homo sapiens
communicator; o Homo sapiens conscientiologicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens logicus;
o Homo sapiens neologicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens recyclicus; o Homo
sapiens reflexivus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens
serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antidesvio bioquímico precoce = o protocolo profilático aplicado pela
conscin empenhada na conquista diuturna da lucidez para discernir as prioridades no momento
evolutivo; antidesvio bioquímico retardatário = o protocolo profilático aplicado pela conscin,
após breve e pontual deslize de adicção, empenhada no imediato realinhamento do rumo evolutivo.
Culturologia: a cultura da autocriticidade; a cultura da liberdade autopensênica; a cultura da autopesquisa; a cultura do autesclarecimento psicológico; a cultura do autaprimoramento incessante; a clareza quanto aos idiotismos culturais.
Recinologia. Sob a ótica da Autoconscienciometria, eis, na ordem alfabética, 8 condições
a serem implementadas pela conscin intermissivista, interessada na técnica da inversão existencial e na profilaxia do desvio bioquímico:
1. Amizade: a construção de amizades evolutivas e rede de apoio existencial; a participação em grupos de autopesquisa, ao modo dos GRINVEXES e GRECEXES.
2. Autocognição: o preenchimento do Conscienciograma; o gráfico 360º; o Invexograma.
3. Autoconsciencialidade: a recuperação dos cons do Curso Intermissivo pré-ressomático; a consolidação da vivência dos princípios da Conscienciologia.
4. Autossustentação: a conquista da autonomia psicológica, financeira e consciencial.
5. Interassistência: o mapeamento das diretrizes ou metas interassistenciais pessoais;
a equipin de revezamento evolutivo.
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6. Megafoco: a organização do maxiplanejamento a curto, médio e longo prazo, norteador
das autoprioridades; a aplicação das técnicas evolutivas da invéxis ou da recéxis.
7. Parapsiquismo: o domínio energossomático; a vivência profilática e sóbria dos parafenômenos.
8. Saúde consciencial: o assentamento e equilíbrio 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 o antidesvio bioquímico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Antiadicção: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Antienvelhecimento cerebral: Gerontocerebrologia; Homeostático.
04. Apreço pela autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
05. Assédio bioquímico: Parapatologia; Nosográfico.
06. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
07. Autovalor ínsito: Paraxiologia; Homeostático.
08. Clorofórmio popular: Intrafisicologia; Neutro.
09. Hipostasia: Hermeneuticologia; Nosográfico.
10. Ilegalidade segregada: Sociologia; Nosográfico.
11. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
12. Neuroconscienciologia: Paraneurologia; Neutro.
13. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
14. Soerguimento ortoexemplificador: Autovoliciologia; Homeostático.
15. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.

O ANTIDESVIO BIOQUÍMICO É DEMONSTRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA E MATURIDADE DA CONSCIN CAPAZ DE PRIORIZAR AS VARIÁVEIS EXISTENCIAIS COSMOÉTICAS E INTERASSISTENCIAIS NA AUTOMANIFESTAÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém a autoortopensenização sustentadora do
antidesvio bioquímico? Emprega o exemplarismo pessoal na assistência as conscins adictas?
Videografia Específica:
1. O Poder e Propósito do Cérebro Adolescente; Título Original: Brainstorm: The Power and Purpose of the
Teenage Brain; Apresentação: Daniel Siegel. Duração: 1h21min44. Produção: Family Action Network (FAN).
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kH-BO1rJXbQ>; acesso em: 15.09.14.
2. O que Causa a Dependência em Drogas? Título Original: Drug Addiction: What Causes Drug Addiction?
Série BrainStorm. Apresentação: Barry Everitt. Duração: 6min11. Legendado. Direção & Produção: Lara Velho. Arte:
Thiago Anjos. Roteiro e Tradução: Carla Almeida. Edição: Wellington Anjos. Companhias: Terra Brasilis Filmes;
& Inova Filmes. Realização: Neuro Channels. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3i 16ypalRpk&list=PLWYw Rns72Lpjf5seeGnT8SlolTEay3mvk&index=5>; acesso em: 21.10.14.
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary
Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 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 36 e 171 a 174.
2. Balona, Málu; 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;
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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 141 a 143, 179 e 180.
3. Carvalho, Protásio de; A Educação e os Tóxicos; 212 p.; 64 caps.; 9 diagramas; 1 microbiografia; 6 tabs.;
24 x 17 cm; br.; 2ª Ed.; Tese Manifesto; Curitiba, PR; 1982; páginas 10 a 212.
4. 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 177.
5. Siegel, Daniel J.; O Poder da Visão Mental: O Caminho para o Bem-estar (Mindsight: The New Science of
Personal Transformation); pref. Daniel Goleman; trad. Fátima Santos; 376 p.; 12 caps.; 1 enu.; 3 esquemas; 5 ilus.;
1 microbiografia; 141 refs.; 23 x 15,5 cm; br.; BestSeller; Rio de Janeiro; RJ; 2012; páginas 33, 69, 70, 91, 92 e 93.
6. 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 796.
Webgrafia Específica:
1. Cardoso, Carlos Mota; Tóxicopendência; Psicopatologia Geral e Especial; 02.01.07; 13 enus.; 1 esquema;
1 foto; disponível em: <http://www.fpce.up.pt/docentes/cmota_cardoso/slides/psicespecial/9_toxicodependencia/toxicodependencia_1_18.pdf>; acesso em: 05.10.14.
2. Ferreira, Ana Maria Carvalho; Gravidade de Dependência e Motivação para o Tratamento; Trabalho de
licenciatura em Psicologia; Portal dos Psicológos; 07.01.08; 2 E-mails; 23 enus.; 1 esquema; 1 ilus.; 12 tabs.; 30 refs.; disponível em: <http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0088.pdf>; acesso em: 05.10.14.
3. Nascimento, Alessandra; Auto-educação para a Superação da Neotenia Consciencial; Artigo; III Jornada
de Educação Conscienciológica; Curitiba, PR; 26-29.05.05; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 8; N. 1 Seção: Temas
da Conscienciologia; 1 E-mail; 4 enus.; 1 esquema; 4 tabs.; 16 refs.; Janeiro-Março, 2004; disponível em: <http://www.
ceaec.org/conscientia/index.php/conscientia/article/viewFile/27/26>; acesso em: 05.10.14.
4. Veja; Estudante morto na USP consumiu Droga Nova e se afogou; Reportagem; 16.10.14; 08h23; Seção:
Brasil; 8 fotos; disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/estudante-morto-na-usp-consumiu-droga-nova-e-seafogou-diz-laudo>; acesso em: 05.10.14.
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ANTIDIREITO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antidireito é tudo aquilo tido, cosmoeticamente, como sendo injusto, incorreto, contra a Lei ou a Ciência de normas obrigatórias disciplinadoras das relações dos cidadãos na Sociedade Intrafísica, ou Socin, aberta, e entre as consciências de modo geral.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra;, em oposição a”. Surgiu no Século XVI. A palavra direito vem do idioma Latim, directus, “reto; que segue em linha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento predeterminado; que conduz segundo dado preceito ou segundo dada forma de ordenação”.
Apareceu em 1277.
Sinonimologia: 1. Direito ilegítimo; pseudodireito. 2. Antijurisprudência; injustiça.
3. Anticosmoética. 4. Antidemocracia. 5. Base da Socin Totalitária. 6. Megatrafarismo. 7. Antiparadireito.
Neologia. Os 2 vocábulos miniantidireito e maxiantidireito são neologismos técnicos da
Parapatologia.
Antonimologia: 1. Direito; Direito legítimo. 2. Jurisprudência; justiça. 3. Cosmoética.
4. Democracia direta. 5. Base da Socin Aberta. 6. Megatraforismo; Traforologia. 7. Paradireito.
Estrangeirismologia: o dumping.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmoeticologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades cosmoéticas; os patopensenes;
a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: o antidireito; o antidireito universal; o antidireito internacional; o antidireito
judiciário; o antidireito político; o antidireito trabalhista; o antidireito tributário; a antijurisprudência; a ação antijurídica; o antidiscernimento; a ilegalidade; a marginalidade; a clandestinidade;
a contravenção; a contrafação; a mistificação; a defraudação; a usurpação; a cartelização; a formação de quadrilha; a condenação de inocente; o dolo; o cárcere privado; a grilagem; o tráfico de
entorpecentes; o tráfico de órgãos humanos; a rabulística; a venalidade; a charlatanice; o poder
ilegítimo; o cerceamento de defesa; a pseudolei draconiana; a improbidade; a injustiça; a justiça
sumária; o homicídio; o linchamento; o homicídio estatal; a pena de morte; o erro judiciário;
a força bruta; o pseudodireito ilegítimo; a ditadura; a autoridade prepotente; a monarquia absolutista; o Estado totalitarista; o poder absoluto; o totalitarismo; o tiranismo; o despotismo; o banditismo; o antiprofissionalismo; o monopolismo; o capitalismo quando selvagem; as arbitrariedades;
o liberticídio; a regalia desonesta; o privilégio injusto; a prerrogativa descabida; a norma inconstitucional; a anomia; as indecisões dos tribunais; o arrastamento da justiça; a antiassistencialidade;
a norma antitrabalhista; a antigescon; a anticosmoética; o gargalo do engavetamento espúrio; a jurisdição patopensênica; a administração judicial precária; o contraponto Direito-antidireito.
Parafatologia: a heterassedialidade pessoal; a heterassedialidade grupal.
III. Detalhismo
Codigologia: a premência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito trágico da cristianização das instituições jurídicas romanas; o efeito doentio dos governos totalitários; o efeito patológico das monarquias absolutas.
Ciclologia: o ciclo de conflitos intra e interconscienciais.
Enumerologia: a autocracia; a antidemocracia; a despotocracia; a cerberocracia; a oligocracia; a monocracia; a barbarocracia.
Antagonismologia: o antagonismo Poder Judiciário / impotência judiciária.
Politicologia: a anomia.
Legislogia: a lei da jângal; a lei patológica de talião; as leis arbitrárias.
Fobiologia: a normatofobia.
Holotecologia: a convivioteca; a cosmoeticoteca; a eticoteca; a juridicoteca; a minoroteca; a socioteca; a criminoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicopatologia; a Criminologia; a Instintologia;
a Anticritilogia; a Antidireitologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; o minidissidente ideológico.
Masculinologia: o transgressor da Lei; o marginal; o mafioso; o contraventor; o contrabandista; o embusteiro; o golpista; o chicaneiro; o rábula; o politicão; o linchador; o ditador; o tirano; o caudilho; o teoterrorista; o genocida; o lavador de cérebros; o torturador; o corruptor da
Justiça; o monarca prepotente; o juiz encarcerado; o estudante de Direito venal; o advogado
venal; o promotor público venal; o magistrado venal; o jurisconsulto venal; o parecerista venal;
o desembargador venal; o ministro venal.
Femininologia: a transgressora da Lei; a marginal; a contraventora; a contrabandista;
a embusteira; a golpista; a politicona; a linchadora; a ditadora; a tirana; a rainha déspota; a teoterrorista; a lavadora de cérebros; a corruptora da Justiça; a estudante de Direito venal; a advogada
venal; a promotora pública venal; a parecerista venal; a desembargadora venal; a ministra venal.
Hominologia: o Homo sapiens tyrannicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantidireito = a legalização da pena de morte, o homicídio oficializado pelo Estado; maxiantidireito = a manutenção da institução da tortura humana como regra do
Estado.
Culturologia: a cultura brasileira da impunidade; a cultura da sobreposição dos poderes; a cultura do desrespeito às leis (contravenção).
Golpes. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, na ordem alfabética, 13 golpes da marginália característicos do antidireito:
01. Abigeato. O roubo de gado, especialmente de bois e cavalos.
02. Agiotagem. Empréstimo de dinheiro a juros exorbitantes, superiores à taxa legal;
usura.
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03. Chantagem. Pressão exercida sobre a pessoa, para obrigá-la a fazer algo ou não, por
meio de violência ou ameaças de revelação de fatos criminosos ou escandalosos, sejam verídicos
ou não; extorsão.
04. Contrabando. Importação ou exportação de mercadorias proibidas ou sem pagar os
devidos tributos; tráfico ilegal.
05. Delinquência. Desobediência a leis, regulamentos ou padrões morais; infração.
06. Esbulho. Condição pela qual a pessoa é destituída de algum bem ou espoliada de alguma propriedade ou posse própria; usurpação.
07. Estelionato. Fraude praticada em contratos ou convenções induzindo alguém à falsa
concepção de algo, com o intuito de obter vantagem ilícita para si e para outros.
08. Fraude. Qualquer alto ardiloso, enganoso, de má-fé, objetivando lesar ou ludibriar
outrem, ou de não cumprir determinado dever; logro.
09. Furto. Ato de subtração de coisa móvel pertencente à outra pessoa, contra a vontade
desta e com a intenção de ter a coisa como própria.
10. Latrocínio. Homicídio com objetivo de roubo, ou roubo seguido de morte ou de
grandes lesões corporais da vítima.
11. Lenocínio. Ação de explorar, estimular ou favorecer o comércio carnal ilícito, ou induzir ou constranger alguém a tal prática; prostituição.
12. Peculato. Subtração ou desvio, por abuso de confiança, de dinheiro público ou de
coisa móvel apreciável, para proveito próprio ou alheio, por parte do funcionário público responsável pela patrimônio.
13. Sequestro. Ato pelo qual, ilicitamente, se priva a liberdade da pessoa, mantendo-a
em local de onde não possa sair livremente; rapto.
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 antidireito, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Absurdo cosmoético: Recexologia.
2. Amoralidade: Parapatologia.
3. Autocorrupção: Parapatologia.
4. Dardanologia: Intrafisicologia.
5. Desviacionismo: Proexologia.
6. Heterassédio: Parapatologia.
7. Tirania: Parapatologia.

EM CERTAS INJUNÇÕES HUMANAS, APENAS PEQUENA
LINHA SUTIL SEPARA O DIREITO LEGÍTIMO DO ANTIDIREITO, NASCENDO DAÍ A NECESSIDADE DE SE DETALHAR OS LIMITES DAS MANIFESTAÇÕES COSMOÉTICAS.
Questionologia. Você ainda vivencia qualquer manifestação passível de ser avaliada como sendo inserida no antidireito? Qual nota você dá a si mesmo quanto à vivência do Direito
Consciencial 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; página 744.
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ANTIDISCERNIMENTO CONVENCIONAL
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antidiscernimento convencional é a qualidade, condição, estado ou reação da conscin contrária à evolução autoconsciente, acomodada às convenções sociais intrafísicas
e alheia quanto à vida multidimensional, incapaz de discernir ou separar a tomada de atitude ideal
da vulgar, os hábitos prioritários dos ultrapassados e o útil do inútil, perante a própria existência
intrafísica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo discernimento procede do idioma Latim, discernere,
“separar; escolher apartando com cuidado; discernir; distinguir”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo convencional vem do mesmo idioma Latim, conventionalis, “convencional; que resulta de
ajuste ou convenção entre as partes; que é geralmente aceito; partidário ou membro de uma convenção”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autoindiscernimento convencional. 2. Abstencionismo consciencial.
3. Insensatez evolutiva. 4. Senso comum. 5. Obtusidade consciencial. 6. Apedeutismo evolutivo. 7. Miopia existencial. 8. Autorregressismo evolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas antidiscernimento convencional, miniantidiscernimento convencional e maxiantidiscernimento convencional são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Autodiscernimento evolutivo. 2. Autoconsciência evolutiva. 3. Sabedoria de vanguarda evolutiva. 4. Racionalidade invulgar. 5. Inteligência evolutiva (IE).
6. Despertamento consciencial. 7. Autoconscientização multidimensional. 8. Autoconsciência
existencial. 9. Neopatamar libertário.
Estrangeirismologia: a embromation society; a ilusão do status quo; a carência de upgrade existencial, megatrafal social.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciencial na intrafisicalidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Convencionalismo: mornidão existencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade; o holopensene pessoal da alienação existencial; o holopensene social do marasmo existencial.
Fatologia: o antidiscernimento convencional; a Antievoluciologia; a Anticonscienciologia; a Antirrecexologia; o amestramento intrafísico; as cangas psicológicas; os ranços sociais: as
coleiras do ego, as cangas sociais, o corporativismo, os folclores, as gurulatrias, os idiotismos culturais, o intolerantismo, os mitos, as sacralizações, as superstições e os tradicionalismos; a hibernação humana; o fechadismo consciencial; a falta de posicionamento perante os costumes sociais
fossilizados; o besteirol intrafísico sem valor evolutivo; a amarração grupocármica; os atavismos
seculares; o desvio evolutivo; o conservantismo engessador; as lavagens subcerebrais; a robotização existencial (robéxis); as automimeses dispensáveis; as omissões deficitárias gerando interprisão grupocármica; a minidissidência conscienciológica; a autovendagem; o escapismo evolutivo;
a puxada do próprio tapete; o caminho da melin; a carência da reciclagem existencial refletida;
a revisão dos valores existenciais; a consciência da contradição evolutiva; a desamarração dos laços materiais através da tarefa do esclarecimento (tares); as denúncias das mentiras seculares; a liberdade para evoluir; o autesforço recexológico; a autossaturação intraconsciencial; o ato de assu-
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mir as rédeas da própria evolução; a renovação paradigmática; o antimodelo; o paradigma consciencial; a opção pela recéxis; as neoverpons conscienciológicas; o exemplarismo da invéxis;
a renovação existencial.
Parafatologia: a falta do estado vibracional (EV); a existência humana trancada, antiprojetiva; a ignorância quanto à vida multidimensional; o conchavo com os guias-cegos; a intermissão baratrosférica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das técnicas conscienciológicas potencializando a recéxis.
Principiologia: o princípio espúrio do autocomodismo; os princípios pessoais anacrônicos; o princípio da autocrítica aplicado ao prioritário; o princípio do autocomprometimento
existencial: “só se é livre quando se é responsável”.
Codigologia: o respeito ao código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica da eliminação das automimeses dispensáveis; a técnica da conscienciofilia; a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito negativo das rotinas inúteis sobre o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Neossinapsologia: a ausência de neossinapses; as neossinapses recexológicas.
Ciclologia: o ciclo causa-efeito; o ciclo negligência-autodesorganização-incompléxis.
Enumerologia: o materialismo; o conformismo; o tradicionalismo; o conservadorismo;
o heterotopismo; o desviacionismo; o paroquialismo terrestre.
Binomiologia: o binômio maioria conformada–minoria atilada; o binômio reforma íntima–reforma social; o binômio conscienciológico reciclagem intraconsciencial–reurbanização intrafísica.
Interaciologia: a interação autolucidez-autorreciclagem; a interação Recexologia-Priorologia.
Crescendologia: o crescendo materialidade-consciencialidade.
Trinomiologia: o trinômio fossilizador heráldica-realeza-tradição; o trinômio desviante
sexo-dinheiro-poder; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio da decisão assim-aqui-já.
Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo interesses materiais / interesses universais; o antagonismo paradigma consciencial / mesmice existencial;
o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida.
Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia; a desviocracia; a vulgocracia.
Legislogia: a estagnação evolutiva resultante da lei do menor esforço; a lei do maior esforço contra as preguiças multiformes; a lei da reeducação evolutiva.
Filiologia: a intrafisicofilia; a sociofilia; a biofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a recexofobia; a proexofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da despriorização; a síndrome da mesmice; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da depressão existencial.
Mitologia: o combate aos mitos milenares.
Holotecologia: a mesmexoteca; a regressoteca; a recexoteca; a proexoteca; a evolucioteca.

Enciclopédia da Conscienciologia

1205

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Materiologia; a Interprisiologia; a Passadologia; a Mesmexologia; a Mimeticologia; a Recexologia; a Proexologia; a Priorologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade materialista; a conscin eletronótica; a conscin robotizada;
os componentes da massa humana impensante; a conscin formatada; a conscin sociosa.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autômato humano; o minidissidente ideológico
da Conscienciologia; o pré-intermissivista; o retomador de tarefa; o reciclante existencial.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autômata humana; a minidissidente ideológica
da Conscienciologia; a pré-intermissivista; a retomadora de tarefa; a reciclante existencial.
Hominologia: 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; o Homo sapiens conventionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantidiscernimento convencional = a robotização da conscin eletronótica; maxiantidiscernimento convencional = o conformismo do intermissivista inadaptado.
Culturologia: o rolo compressor da cultura inútil; a cultura do menor esforço; o predomínio da cultura da Intrafisicologia; a cultura do conformismo existencial.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 22 perfis de conscins contrárias à evolução autoconsciente, vítimas do antidiscernimento
convencional:
01. Conscin acrítica: quem obedece sem questionar; a conscin-carneiro.
02. Conscin anticosmoética: quem fala bonito e faz feio.
03. Conscin apriorista: quem usa antolhos ao analisar o mundo; o narrow minded evolutivo.
04. Conscin artista: quem busca brilharecos sociais para afagar o próprio egão.
05. Conscin decidofóbica: quem não tem coragem evolutiva; o murista existencial.
06. Conscin gananciosa: quem só pensa em dinheiro; o cavador do status social fictício.
07. Conscin ignorantista: quem não gosta de estudar nem de pensar; o burro feliz.
08. Conscin mãezona: quem gosta de criar dependências; o controlador da vida alheia.
09. Conscin manipuladora: quem sonega ideias libertárias; o catequista.
10. Conscin materialista: quem é aprisionado à matéria, submisso às tradições humanas;
a conscin eletronótica.
11. Conscin monárquica: quem depende da riqueza material para ser feliz; o arrogante.
12. Conscin multívola: quem não tem objetividade para viver; o mutante intraconsciencial.
13. Conscin narcisista: quem não tem autocrítica nem semancômetro; o ego antiassistencial.
14. Conscin religiosa: quem ressoma com odor de santidade; o fóssil evolutivo.
15. Conscin-robô: quem vive acomodado ao holopensene da Socin patológica; o alienado existencial.
16. Conscin satélite: quem vive com cangas e coleiras sociais; os seguidores generalizados.
17. Conscin sociosa: quem vive de subserviências sociais; o interesseiro.
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18. Conscin submissa: quem vive sem expediente evolutivo; o alterdirigido.
19. Conscin subserviente: quem deseja agradar a todos; a Poliana, escrava da tacon.
20. Conscin supersticiosa: quem vive no mundo da fantasia, sem rapport com o fluxo
do Cosmos.
21. Conscin trancada: quem não tem parapsiquismo; o casca grossa bioenergético.
22. Conscin vulgar: quem é pessoa comum, sem grandes desempenhos evolutivos;
o indivíduo superficial.
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 antidiscernimento convencional, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstencionismo consciencial: Proexologia; Nosográfico.
02. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
03. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autômato humano: Parafisiologia; Nosográfico.
05. Autovendagem: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
07. Consciência desprogramada: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
09. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
10. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
11. Realidade relevante: Intrafisicologia; Neutro.
12. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.

À CONSCIN SUBJUGADA AOS CONVENCIONALISMOS
RETRÓGRADOS, CONVÉM A REVISÃO DOS VALORES
E PRINCÍPIOS PESSOAIS, A FIM DE SE PREDISPOR
À VIVÊNCIA DA RECÉXIS O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é conscin subjugada às coleiras sociais do ego?
Já analisou o motivo dessa fuga à libertação das interprisões grupocármicas?
F. R.
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ANTIDISPERSÃO INVEXOLÓGICA
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antidispersão invexológica é a condição, estado ou postura indicadora da
autodefinição e autossustentação de megafoco e de prioridades evolutivas pessoais, evitando
o desvio na proéxis e a impossibilidade da aplicação da técnica da inversão existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra dispersão vem do idioma Latim, dispersio, “dispersão; repartição; distribuição”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo inversão provém igualmente
do 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. O termo existencial procede do mesmo idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu também no Século XIX. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego,
lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Disciplina invexológica. 2. Priorização da técnica da invéxis. 3. Retilinearidade invexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas antidispersão invexológica, antidispersão invexológica mínima e antidispersão invexológica máxima são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Dispersão invexológica. 2. Despriorização na invéxis. 3. Falta de
foco invexológico. 4. Autexclusão da Invéxis. 5. Desperdício da invéxis.
Estrangeirismologia: o evolutionary way; o plus produtivo; o upgrade nos insights intermissivos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às priorizações evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Invéxis: antidispersão máxima.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da invexibilidade; o holopensene do autesforço
máximo; o holopensene pessoal da proéxis; os invexopensenes; a invexopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a antidispersão invexológica; a busca da autossuperação da dispersividade
com foco na qualificação da assistencialidade desde a juventude; o bom aproveitamento da Era da
Fartura, evitando desvios; a dinamização do tempo; os hábitos sadios na aplicação da invéxis;
a rotina útil; a inteligência evolutiva (IE) acima da predisposição pessoal à dispersividade; a pérola das oportunidades evolutivas; a priorização da produção de gescons escritas; o uso produtivo
do laptop pessoal; o uso produtivo da Internet, priorizando as pesquisas pessoais em detrimento
do ócio dos websites de relacionamentos; o uso das energias pessoais na produção mentalsomática em detrimento do desperdício pela ansiedade; a priorização das tertúlias pelo jovem inversor;
a priorização da participação em grupo de inversores existenciais (Grinvexes); a participação em
dinâmicas parapsíquicas; a priorização do Holociclo e da Holoteca pelo inversor; a participação
no Congresso Internacional de Inversão Existencial (CINVÉXIS); a autocoerência invexológica;
a evitação do desperdício da invéxis pelas despriorizações evolutivas; a invéxis como catalisadora
técnica de priorizações; a avaliação da conduta antidispersiva pessoal constantemente; o invexograma; o conscienciograma; os livros sobre inversão existencial como ferramenta útil à antidispersão; a dispersão do potencial inversor estabelecido em Foz do Iguaçu sem envolvimento com
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a Cognópolis; a experiência de quase-Foz; a profilaxia da falta de continuísmo no voluntariado;
a evitação do abandono da invéxis; a evitação do comodismo; a evitação da automanobra dilatória; o desapego aos microinteresses; a lucidez precoce; a autocriticidade; a inortodoxia; a profilaxia dos idiotismos culturais; a práxis do maxiplanejamento pessoal; o ato de ser coerente com
o potencial pessoal; o Manual de Prioridades Pessoais (MPP).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a moral extrafísica
do inversor; a pararrealidade do inversor; a busca pela sinalética energética e parapsíquica pessoal; o emprego do autesforço máximo para o desenvolvimento parapsíquico na invéxis; a vivência da multidimensionalidade no dia a dia pelo inversor.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo (CI) avançado–aplicação da técnica
da invéxis; o sinergismo antidispersão–conexão íntima com o amparo; o sinergismo amizades
evolutivas–manutenção do foco proexológico.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da prioridade
compulsória; o princípio da busca constante pela desperticidade; o princípio da vivência do megafoco; o princípio dos autesforços evolutivos; o princípio de quanto maior o foco na proéxis,
maior aproveitamento das oportunidades evolutivas; o princípio da incorruptibilidade.
Codigologia: a coerência com o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de prioridades pessoais (CPP).
Teoriologia: a teoria da coerência em relação ao Curso Intermissivo.
Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da reciclagem existencial; a técnica da dupla evolutiva; a técnica da exaustividade; a técnica da evitação da cultura inútil;
a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a aplicação evolutiva da Tecnologia
Avançada em prol do maxiplanejamento pessoal.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoinvexometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da proéxis;
o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio
Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Cosmovisiólogos; o Colégio Invisível da
Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Desassediologia.
Efeitologia: o efeito da Era da Fartura na dispersão do jovem inversor; o efeito da antidispersividade no aproveitamento máximo da vida; o efeito do autesforço máximo na evolução
retilínea; o efeito da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) na responsabilidade pessoal do inversor;
o efeito do reconhecimento da responsabilidade pessoal na motivação à antidispersão; o efeito
da antidispersão invexológica no grupocarma; o efeito contagiante do autexemplo da antidispersão; o efeito das ações do agente retrocognitivo inato nas priorizações dos colegas evolutivos.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para a reformulação constante de hábitos; a recuperação das paraneossinapses do Curso Intermissivo.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo sadio de implementação de melhores hábitos; o ciclo das mudanças pessoais.
Enumerologia: a priorização do relacionamento íntimo maduro; a priorização das amizades produtivas; a priorização da autopesquisa; a priorização da autoconscienciometria; a priorização da leitura útil; a priorização da formação da biblioteca pessoal; a priorização da qualificação da rotina.
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Binomiologia: o binômio antidispersividade–lucidez evolutiva; o binômio Curso Intermissivo de ponta–técnica da inversão existencial; o binômio disciplina–rotinas úteis.
Interaciologia: a interação inversor-amparador; a interação autesforço prioritário máximo–conquistas evolutivas; a interação amizades evolutivas–saltos evolutivos.
Crescendologia: o crescendo megadespriorização–priorizações evolutivas mínimas–
–maxipriorização.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: o polinômio conscientização-priorização-organização-disciplina-foco.
Antagonismologia: o antagonismo maxipriorização / despriorização; o antagonismo invéxis / dispersividade; o antagonismo suar sangue / acomodação; o antagonismo exaustividade
mental / preguiça mental; o antagonismo prontidão / marasmo; o antagonismo disciplina / desorganização; o antagonismo aceleração / procrastinação.
Politicologia: a proexocracia; a invexocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a cognocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; as leis da proéxis.
Filiologia: a invexofilia; a proexofilia; a neofilia; a priorofilia; a evoluciofilia; a autodisciplinofilia; a teaticofilia.
Fobiologia: a anticriticofobia; a superação da decidofobia; a eliminação da autocogniciofobia; o combate à disciplinofobia; a erradicação da autopesquisofobia; o travão da evoluciofobia; a evitação da laborfobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da dispersão consciencial; a evitação da síndrome da mediocrização.
Maniologia: a eliminação da riscomania; a profilaxia da toxicomania.
Holotecologia: a invexoteca; a evolucioteca; a proexoteca; a prioroteca; a recexoteca;
consciencioteca; a maturoteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Autoinvexometrologia; a Invexometrologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o inversor existencial; o invexólogo; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista teático; o voluntário da Conscienciologia; o cognopolita; o inversor verbetógrafo; o escritor de gescons; o tocador de obras; o homem de ação; o cosmovisiologista; o proexista; o proexólogo; o completista; o agente retrocognitor inato; o triatleta consciencial; o exemplarista.
Femininologia: a inversora existencial; a invexóloga; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista teática; a voluntária da Conscienciologia; a cognopolita; a inversora verbetógrafa; a escritora de gescons; a tocadora de obras; a mulher de ação; a cosmovisiologista; a proexista; a proexóloga; a completista; a agente retrocognitora inata; a triatleta consciencial; a exemplarista; a praticante da antimaternidade sadia.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens
proexista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens prioritarius;
o Homo sapiens libertarius.
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V. Argumentologia
Exemplologia: antidispersão invexológica mínima = as mudanças evolutivas iniciais de
prioridades e rotina no dia a dia do inversor; antidispersão invexológica máxima = o estabelecimento do megafoco proexológico no cotidiano do inversor, servindo de exemplo e contagiando
positivamente todos ao redor.
Culturologia: a cultura pessoal da superação da dispersividade; a cultura da Autopriorologia; a cultura da autolibertação dos idiotismos culturais; a cultura da Autoproexologia;
a cultura da Invexologia.
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 antidispersão invexológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
02. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
03. Autodeterminação decenal: Autodeterminologia; Homeostático.
04. Autodispersividade: Autexperimentologia; Nosográfico.
05. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
06. Automanobra dilatória: Antiproexologia; Nosográfico.
07. Autoprofilaxia proexológica: Autoproexogramologia; Homeostático.
08. Bilibertação inversora: Invexologia; Neutro.
09. Malpreparação: Proexologia; Nosográfico.
10. Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
11. Microinteresse: Autopriorologia; Nosográfico.
12. Prioridade proexológica: Autoproexologia; Homeostático.
13. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Propulsor da invéxis: Invexometrologia; Homeostático.
15. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

A ANTIDISPERSÃO INVEXOLÓGICA É CONDIÇÃO INESTIMÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DA TÉCNICA DA INVERSÃO EXISTENCIAL, SERVINDO DE MEDIDA PROFILÁTICA
DE DESVIOS PROEXOLÓGICOS AINDA NA JUVENTUDE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, inversor ou inversora, já delimitou e mantém
o megafoco proexológico? Na escala de 1 a 5, qual o nível de antidispersão invexológica pessoal?
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 1 a 304.
2. Nonato, Alexandre; Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 11; N. 2; 3 enus.; 1 tab.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2007; páginas 77 a 81.

J. M.
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ANTIDISPERSIVIDADE COTIDIANA
(ROTINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antidispersividade cotidiana é a condição de a conscin, homem ou mulher, manter-se no megafoco da atividade eleita como prioritária no dia a dia, evitando desvios,
distanciamentos e divergências das metas estabelecidas, objetivando alcançar resultados satisfatórios nas ações pessoais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra disperso vem do idioma Latim, dispersus, “disseminado; disperso; espalhado por várias partes”, particípio passado de dispergere, “separação;
abandono”. Surgiu no Século XV. O termo cotidiano procede também do idioma Latim, quotidianus, “de todos os dias; diário”. Apareceu no mesmo Século XV.
Sinonimologia: 1. Autoconcentração contínua. 2. Foco na prioridade no dia a dia.
3. Retilinearidade cotidiana.
Neologia. As duas expressões compostas antidispersividade cotidiana amadora e antidispersividade cotidiana profissional são neologismos técnicos da Rotinologia.
Antonimologia: 1. Dispersividade diária. 2. Foco extemporâneo. 3. Baixo rendimento
evolutivo.
Estrangeirismologia: as planilhas do laptop; os post-its sinalizadores; o beep do despertador; a comodidade da answering machine; os calendar, planners and personal organizer; o Tenepessarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à autoconcentração mental.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: − A dispersão anula. Antidispersividade comprovada: compléxis. Paixões geram dispersões.
Coloquiologia. Manter-se nos trilhos; não sair da pista principal.
Filosofia: o pragmatismo; o realismo; o antibagulhismo energético; o utilitarismo; o calculismo cosmoético; o exemplarismo evolutivo; o anti-hedonismo; o antiperdularismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da concentração mental; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; a retilinearidade autopensênica; a criação de fôrma holopensênica de trabalho homeostático;
a ortopensenidade contribuindo nas sincronicidades positivas do dia matemático.
Fatologia: a antidispersividade cotidiana; o foco no aqui-agora-já evolutivo; a agenda
autodesassediadora; a sistematização da rotina pessoal; o enxugamento das atividades não prioritárias; a objetividade; o aproveitamento de cada minuto; as estratégias de antidesperdício de tempo e energias; o roteiro de resoluções; as grades de horários; a distribuição das atividades no tempo e espaço; as listagens temáticas; a compensação holossomática; o sono reparador; a sustentação da automotivação; o envolvimento com a atividade; a repetição paciente; a fixação de metas;
a produtividade; os inventários do desempenho pessoal; o registro diários da produtividade; os
ajustes dos procedimentos; o relógio biológico em compasso com o relógio das tarefas; a residência proexogênica; a vida na cidade média; a moradia perto do trabalho; a provisão doméstica;
a decoração funcional; a padronização de objetos; a simplificação do regime doméstico.
Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; o tenepessismo aliviador das pressões; o entrosamento com o amparo extrafísico de função; o aproveitamento das inspirações ex-
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trafísicas; a sinalética energética e parapsíquica alertando acidentes de percurso; a assepsia dos
holopensenes; as retrocognições fazendo a profilaxia das automimeses dispensáveis; a eliminação
dos bagulhos energéticos; a implantação e manutenção do holopensene de produtividade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo foco-produtividade; o sinergismo megafoco-especialização; o sinergismo autoincorruptibilidade-realização; o sinergismo ortodecisão-amparabilidade;
o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo; o sinergismo energização-dinamização.
Principiologia: o princípio “isso não é para mim”; o princípio da Cosmoética Destrutiva “não presta, não adianta fazer maquiagem”; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) coerente com o Curso Intermissivo
(CI) frequentado e o acesso às ideias conscienciológicas compreendidas.
Teoriologia: a teática da priorização; a teoria do compléxis na proéxis; a teoria da evolutividade ao longo das seriéxis.
Tecnologia: a técnica do não positivo; a técnica da enumerologia; a técnica da imersão;
a técnica da saturação mental; a técnica dos quadros de aviso; as técnicas de administração do
tempo; as técnicas de organização pessoal; o uso otimizado dos aparelhos tecnológicos.
Voluntariologia: a condição do voluntário produtivo dedicado a poucas atividades.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis focados na pesquisa de área da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito prazeroso da concentração mental; o efeito motivador das realizações; o efeito catalizador da dispensa do secundário; o efeito organizador da agenda pensênica;
o efeito alavancador dos intensivos; os efeitos revigorantes da parada produtiva.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses para a convergência evolutiva.
Ciclologia: o ciclo das depurações conscienciais; o ciclo iniciativa-manutenção-acabativa; o ciclo assim-desassim; o ciclo manhã-tarde-noite-madrugada; o ciclo focagem-descontração; o ciclo contínuo de desafios crescentes; o ciclo aprendizado-treino-domínio; o ciclo erro-reciclagem-acerto; o ciclo intermissão-proéxis-intermissão.
Enumerologia: as metas definidas; os horários cumpridos; os locais otimizados; os materiais em estoque; os procedimentos funcionais; os critérios racionais; os resultados avaliados.
Binomiologia: o binômio concentração-ação; o binômio consecução-repetição; o binômio repetição-aprofundamento; o binômio aprofundamento-detalhismo; o binômio detalhismo-cosmovisão; o binômio cosmovisão-maestria; o binômio maestria-expansão.
Interaciologia: a interação tempo-procedimento; a interação temperamento-autorganização; a interação planejamento-realização; a interação dia regular–dia atípico; a interação cuidados somáticos–autodisposição mental; a interação disposição-ação; a interação descarte-foco.
Crescendologia: o crescendo repetição-consolidação-domínio; o crescendo devagar-rápido-instantâneo; o crescendo importante-urgente-prioritário; o crescendo domínio somático–
–domínio energético–domínio pensênico; o crescendo gargalo do amadorismo–patamar do profissionalismo; o crescendo antidispersividade cotidiana–antidispersividade existencial.
Trinomiologia: o trinômio pouco–todo dia–sem exceção; o trinômio autodesassédio–espaço mental–dinamização; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio casa-comida-distração; o trinômio tempo-dinheiro-energias; o trinômio interesse-dedicação-consolidação.
Polinomiologia: o polinômio priorização-dedicação-concentração-padrão; o polinômio
autesforço-amparabilidade-autossuperações-êxito; o polinômio ergonomia-oxigenação-pensenização-concretização; o polinômio bom humor–equilíbrio–bem-estar–euforin; o polinômio dia-semana-mês-ano; o polinômio idealização-planejamento-execução-resultado.
Antagonismologia: o antagonismo conduta diária / conduta esporádica; o antagonismo
rotina útil / extra desviante; o antagonismo disponibilidade / priorização; o antagonismo necessi-
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dade / capricho; o antagonismo descanso / burnout; o antagonismo desempenho proexológico
/ workaholism; o antagonismo aproveitamento de recursos / esbanjamento consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de o aprofundamento pontual expandir o geral.
Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia; a autodesassediocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço contínuo; as leis rígidas da Intrafisicalidade.
Filiologia: a disciplinofilia; a leiturofilia; a tecnofilia.
Fobiologia: a neofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome da dispersão e à síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a superação da dromomania patológica; a reciclomania.
Holotecologia: a organizacioteca; a metodoteca; a biografoteca.
Interdisciplinologia: a Rotinologia; a Habitologia; a Autorganizaciologia; a Priorologia;
a Autodesempenhologia; a Autopesquisologia; a Proexologia; a Metodologia; a Procedimentologia; a Intrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o perfil organizado; a conscin antidispersiva; o ser profissional.
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 proexista; 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 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 proexista; 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 verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens
organisatus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antidispersividade cotidiana amadora = a mantenedora da escrita da megagescon pela conscin pré-desperta; antidispersividade cotidiana profissional = a mantenedora da
ofiex pela conscin desperta.
Culturologia: a cultura da priorização; a cultura da cronêmica cosmoética; a cultura
do antidesperdício; o aprendizado intercultural da produtividade sadia.
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 antidispersividade cotidiana, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interesasdos:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Abandonador: Autopriorologia; Neutro.
Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Dia matemático: Homeostaticologia; Homeostático.
Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
Ritmo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
Sistemata: Experimentologia; Neutro.
Sistematização comportamental: Paraetologia; Neutro.
Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.
Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.

A ANTIDISPERSIVIDADE COTIDIANA É CONQUISTA ESSENCIAL À CONSECUÇÃO EFICAZ DA PROÉXIS. MINUTOS DESPERDIÇADOS EM DISPERSÕES PODEM SOMAR
DÉCADAS DE ATRASOS, POR VEZES, IRRECUPERÁVEIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem investido na conquista da antidispersividade
cotidiana? Quais resultados evolutivos concretos tem obtido a partir dessa prática?
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; página 167.

K. A.
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ANTIDOGMÁTICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antidogmática é o conjunto de atitudes da conscin lúcida contra todo pensamento ou corpo de doutrina fundamentados na adesão irrestrita a princípios tidos como definitivamente incontestáveis, irrefutáveis ou verdades absolutas, antipesquisísticas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encontro, contra, em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo dogmática vem do idioma Latim, dogmaticus,
e este do idioma Grego, dogmatikós, “que diz respeito à exposição de uma doutrina; que se funda
em princípios”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Antidogmatismo; antidogmatização; antidogmatologia; desdogmatização. 2. Antidoutrinismo. 3. Anticatequese. 4. Antinculcação; igualitarismo. 5. Despojamento;
despresunção; despretensão. 6. Heterocriticismo. 7. Refutaciologia; Refutacionismo.
Neologia. Os 2 vocábulos miniantidogmática e maxiantidogmática são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Dogmática; dogmatismo; dogmatopatia; megadogmática. 2. Autoritarismo; doutrinação; totalitarismo. 3. Pedantismo; pernosticismo. 4. Afetação. 5. Presunção.
Estrangeirismologia: o antilobby místico; o autoquestionamento urbi et orbi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à liberdade consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade cosmoética; os patopensenes;
a patopensenidade; o descongelamento da autopensenidade.
Fatologia: a antidogmática; a antiperemptoriedade; o antitotalitarismo; a anticredulidade; a antissofística; a antiteologia; a antigurulatria; o antiproselitismo; a antipedantaria; a anticoerção; o antidespotismo; o anticesarismo; o abertismo consciencial; o poliglotismo; o generalismo; o multipartidarismo; o inconcordismo; o humanitarismo; o democratismo puro, sem rótulo;
o amor à Humanidade; a globalização; a liberdade individual; a politização democrática; o governo democrata; a análise libertária de todas as coisas; a adoutrinação; o ensino isento de sectarismos; a educação sem inculcação; a árdua tarefa da reeducação evolutiva; o autodidatismo durante
toda a vida; o omniquestionamento; a heterocrítica; a campanha contra os dogmas científicos,
religiosos, filosóficos, políticos e artísticos; o combate às doutrinas fundamentalistas, rígidas e antipesquisadoras; o Estado Laico; a luta contra as verdades absolutas; o liberalismo político; a informação sem persuasão; o respeito à inteligência alheia; a desobediência civil; a postura da não-violência; o serviço militar não-obrigatório; o esforço contra toda lavagem cerebral; a fraternidade vivida; a tarefa do esclarecimento (tares); o universalismo.
Parafatologia: a heterassedialidade obscurantista.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da fusão de matrizes culturais.
Principiologia: a magnitude do princípio da descrença; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP).
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
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Teoriologia: a teoria das autorretratações interconscienciais; a teoria da inseparabilidade grupocármica.
Tecnologia: as técnicas da reciclogem existencial.
Voluntariologia: a tarefa do esclarecimento voluntário das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia;
o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: o efeito das verdades relativas na recuperação de cons.
Neossinapsologia: o abertismo consciencial para neoapreensões das pararrealidades.
Binomiologia: a pertinência do binômio admiração-discordância.
Antagonismologia: o antagonismo verpons / dogmatismos.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais.
Holotecologia: a dogmaticoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a abjuncioteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Parapedagogiologia; a Recexologia; a Invexologia; a Autopesquisologia; a Descrenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin anticoercitiva; a conscin antirrepressiva; a conscin bombeira
consciencial; a pessoa inovadora; a conscin calculista cosmoética.
Masculinologia: o amigo; o bom camarada; o objetor de consciência; o antiescravagista; o democrata; o cidadão liberal; o humanitarista; o neofílico; o mudancista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o amplificador da consciencialidade; o seguidor do princípio da descrença; o cético otimista cosmoético (COC).
Femininologia: a mulher despretensiosa; a amiga; a objetora de consciência; a antiescravagista; a democrata; a cidadã liberal; a humanitarista; a neofílica; a mudancista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a amplificadora da consciencialidade; a seguidora do princípio da
descrença; a cética otimista cosmoética (COC).
Hominologia: o Homo sapiens democraticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantidogmática = o debate público democrático do tema controvertido e constrangedor (Refutaciologia); maxiantidogmática = o emprego pessoal, invariável, teático,
do princípio da descrença.
Culturologia: o multiculturalismo; a cultura do esclarecimento; a cultura da glasnost.
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 a antidogmática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia.
2. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia.
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Conduta cosmoética: Conviviologia.
Consciência cosmoética: Holomaturologia.
Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia.

ONDE PREDOMINA A DOGMÁTICA, AS CONSCIÊNCIAS
NÃO DISPÕEM DE LIBERDADE PARA PENSENIZAR E SE
EXPOR ABERTAMENTE, TENDO O AUTODISCERNIMENTO
RESTRINGIDO DEVIDO À MEGALAVAGEM SUBCEREBRAL.
Questionologia. Qual a extensão e atuação da democracia ou da antidogmática vivida
por você na diuturnidade? Tal estado de coisas afeta a consecução da proéxis?
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 164 e 387.
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ANTIDOUTRINAÇÃO
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antidoutrinação é o ato, processo, técnica ou efeito de a conscin lúcida
evitar a imposição de doutrinas, inculcação de ideias ou conjunto de ideias sectárias, lavagens
subcerebrais de crenças ardilosas e comportamentos baseados em dogmas, todos limitadores do
livre arbítrio evolutivo pessoal e grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra doutrinação procede do idioma Latim, doctrina,
“ensino; instrução dada ou recebida; Arte; Ciência; doutrina; teoria; método”, de docere, “ensinar”. O termo doutrina surgiu no Século XIV. O vocábulo doutrinação apareceu em 1899.
Sinonimologia: 01. Antidoutrinamento; antidoutrinarismo; antimanipulação cognitiva;
antiprédica. 02. Antialiciação; anticatequização; anticredulidade; antidemagogia; Antidogmatologia; antimanipulação consciencial; antinculcação. 03. Descontaminação ideológica. 04. Desassédio mentalsomático; Descrenciologia; desdoutrinação; deslavagem subcerebral; norma dubitativa.
05. Pluralismo ideológico; Universalismo. 06. Neutralidade pedagógica. 07. Imparcialidade didática; preceito científico. 08. Holofilosofia. 09. Paradireitologia; tares. 10. Autodidatismo evolutivo; Autopesquisologia; ensino evolutivo; laicismo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos do vocábulo doutrina: adoutrinação; adoutrinada; adoutrinado; adoutrinar; antidoutrinação; desdoutrina; desdoutrinação; desdoutrinar; doutrinação; doutrinada; doutrinado; doutrinador; doutrinadora; doutrinal; doutrinamento; doutrinante; doutrinar; doutrinária; doutrinário; doutrinarismo; doutrinarista; doutrinável; doutrineiro; endoutrinar; endoutrinamento.
Neologia. As duas expressões compostas antidoutrinação restrita e antidoutrinação ampla são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 01. Doutrinação; doutrinamento; doutrinarismo; doutrinopatia. 02.
Dogmática; Falaciologia. 03. Ideologização patológica. 04. Catequese; crendice; salvacionismo
catequista. 05. Antiensino; facciosismo. 06. Antiuniversalismo; sectarismo. 07. Marxismo; partidarismo. 08. Canonismo; pregação; tacon ideológica. 09. Fisicalismo. 10. Criacionismo; ultrapassadismo.
Estrangeirismologia: o antimagister dixit; a counterdoctrination; o Weltanschauung.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao abertismo consciencial.
Citaciologia. Constituição Federal do Brasil (Artigo 206): – O ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios: (II) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a Arte e o saber.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do abertismo consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
didactopensenes; a didactopensenidade.
Fatologia: a antidoutrinação; o ato de informar sem doutrinar; a postura de não fazer
a cabeça de ninguém; as associações de ideias; a conscin poliédrica e a complexidade do Cosmos; a diversidade das perspectivas ideológicas; a demagogia onipresente; a cooptação político-ideológica; a presença de ideologias no ensino; as multiversões das abordagens didáticas; a doutrinação ideológica espúria de alunos; a doutrinação marxista; os sistemas de ensino poluídos pelo
marxismo ultrapassado; a imposição de crença; a doutrinação clerical; a doutrinação bíblica;
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a doutrinação espírita; a remodelação ideológica; os recondicionamentos psicopolíticos; as intimidações pedagógicas; a liberdade de cátedra do corpo docente; as coerções de cátedra; a cortina de
segredo das salas de aula; a covardia dos mestres-escola; a gestão escolar marginal; a imaturidade
e inexperiência do corpo discente; o desrespeito aos mais jovens; o heterassédio ideológico;
a propaganda partidária nas salas de aula; a ideologização manipuladora; a irrefutabilidade amaurótica; a peremptoriedade despudorada; a instrumentalização anticosmoética do ensino para fins
político-ideológicos e partidários; o monopólio ideológico nas escolas; as escolas como caixas de
ressonância de doutrinas políticas ultrapassadas; a conveniência dos gestores educacionais;
a omissão cúmplice dos responsáveis pelos educandários; as artimanhas didáticas; a indústria leniente do ensino sem reprovações; o abuso dos autores de livros didáticos; os livros didáticos poluídos pelas ideologias jurássicas; a cumplicidade dos educadores e dos corpos docentes; a acomodação dos estudantes imberbes; os preconceitos; as tendenciosidades; as apriorismoses; a formação e propagação baratrosférica da mentalidade social das consréus; o desrespeito à inteligência alheia; a visão pseudocrítica da Socin; a visão distorcida do mundo; o direito dos estudantes
de não serem doutrinados; a liberdade dos pensamentos divergentes no regime democrático;
o pluralismo democrático das ideias; a escola pluralista; a Cosmoética Pedagógica; o Estado Laico; a Democracia; o Universalismo; a necessidade da reciclagem dos valores e currículos escolares; a eliminação da manipulação espúria das consciências; o afastamento de toda lavagem subcerebral ou menticídio; a conduta cosmoética; a tarefa do esclarecimento; a produção e distribuição
do conhecimento; o equilíbrio didático nas escolas; o autodidatismo permanente; a interassistencialidade autoconsciente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da megafraternidade; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de pesquisa pessoal.
Teoriologia: a teoria da interpretação da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: as técnicas marginais do Opus Dei nas escolas: a Opus Diaboli.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito placebo dos ph.Deuses.
Neossinapsologia: as neossinapses sadias.
Ciclologia: o ciclo varejismo consciencial–atacadismo consciencial.
Enumerologia: a antidoutrinação cosmoética; a antidoutrinação antifalaciosa; a antidoutrinação pedagógica; a antidoutrinação mental; a antidoutrinação política; a antidoutrinação
tecnológica; a antidoutrinação virtual.
Binomiologia: o binômio fato-versões.
Interaciologia: a interação liberdade de ensinar–liberdade de aprender.
Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo materialidade-consciencialidade.
Trinomiologia: o trinômio professor simplista–aluno simplório–ensino simplificado.
Antagonismologia: o antagonismo informação / doutrinação; o antagonismo educação
/ doutrinação; o antagonismo Universalismo / monopólio ideológico; o antagonismo ceticismo
/ credo ideológico; o antagonismo didático curso oficial / curso livre; o antagonismo Ciência
/ Religião; o antagonismo neofilia / intolerantismo; o antagonismo evocação do amparador
/ evocação do assediador.
Paradoxologia: o paradoxo evolutivo da domesticação mútua.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a teocracia; a autopesquisocracia; a descrenciocracia; a cosmoeticocracia; a Socin quando solidária e justa.
Legislogia: as leis não cumpridas.
Filiologia: a raciocinofilia; a evoluciofilia.
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Mitologia: o combate aos mitos seculares.
Holotecologia: a ciencioteca; a experimentoteca; a teoteca; a abstrusoteca; a seriexoteca; a dogmaticoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Descrenciologia; a Politicologia; a Interassistenciologia; a Refutaciologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Paradiplomaciologia; a Desassediologia; a Questionologia.
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; as autoridades educacionais coniventes com as doutrinações; a classe pseudoprimida-opressora; 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 professor desonesto;
o professor ativista; o professor militonto de esquerda; o examinador ativista; o cérbero do magistério; o doutrinopata; o religiopata; o proselitista.
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; a professora desonesta; a professora ativista; a professora militonta de esquerda; a examinadora ativista; a cérbera
do magistério; a doutrinopata; a religiopata; a proselitista.
Hominologia: o Homo sapiens antidoctrinator; o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: antidoutrinação restrita = a aplicada no universo do ensino nos múltiplos
escalões de trabalho das escolas, em geral; antidoutrinação ampla = o emprego teático, generalizado, universal, do princípio da descrença.
Culturologia: a cultura da democracia; a Multiculturologia; a cultura da criticidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a antidoutrinação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Complemento da Descrenciologia: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Diferencial da Conscienciologia: Evoluciologia; Homeostático.
05. Exemplologia: Parapedagogiologia; Neutro.
06. Falaciologia: Parapatologia; Nosográfico.
07. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
08. Informação esclarecedora: Parapedagogiologia; Homeostático.
09. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.

AS TÉCNICAS DA ANTIDOUTRINAÇÃO, NO SENTIDO MAIS
AMPLO, EMBASADAS NO PRINCÍPIO TEÁTICO DA DESCRENÇA, SÃO PROMOVIDAS POR TODAS AS VERPONS
FUNDAMENTAIS DO CORPUS DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, opera a favor da antidoutrinação na Socin, ainda
patológica? Em qual nível: o restrito ou o amplo?
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ANTIENVELHECIMENTO CEREBRAL
(GERONTOCEREBROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antienvelhecimento cerebral é o ato ou efeito de a conscin, homem ou
mulher, conseguir manter as funções cognitivas ativas apesar do desgaste progressivo natural do
cérebro pelo avançar da idade física, conquista obtida pela autodeterminação consciente em dedicar-se à prevenção holossomática antecipada, desde a juventude.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro prefixo anti provém do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O segundo prefixo en deriva do idioma Latim, in,
“em; sobre; superposição; aproximação; introdução; transformação”. O termo velho procede também do idioma Latim, vetulus, diminutivo de vetus, “remoto; antigo; idoso; velho”. Surgiu no Século XII. O sufixo mento vem do mesmo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. A palavra envelhecimento apareceu no Século XIV. O vocábulo cérebro provém
igualmente do idioma Latim, cerebrum, “cérebro; miolos; razão; raciocínio; juízo”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Postergação do envelhecimento cerebral. 2. Antidebilidade cerebral.
3. Manutenção vígil do cérebro. 4. Profilaxia do declínio das funções cerebrais. 5. Antiperda
neuronial. 6. Moratória cerebral. 7. Cérebro sem idade. 8. Envelhecimento bem sucedido.
Neologia. As duas expressões compostas antienvelhecimento cerebral profilático e antienvelhecimento cerebral emergencial são neologismos técnicos da Gerontocerebrologia.
Antonimologia: 1. Envelhecimento cerebral. 2. Demenciamento progressivo. 3. Senilidade precoce. 4. Escoamento das funções cerebrais. 5. Perdas neuroniais importantes. 6. Colapso cerebral.
Estrangeirismologia: as contribuições pesquisísticas do modelo split-brain; os insights
indicativos de cérebro atuante; o check up neurológico de rotina a partir da meia-idade física; os
brainscams (conceitos errôneos a respeito da função cerebral no senso comum).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao valor do cérebro funcionante na terceira idade física para a consecução da proéxis.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Toda
conscin envelhece. Antienvelhecimento: continuum profilático.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Neuroprofilaxia; os exercícios para manutenção
da flexibilidade autopensênica; o holopensene pessoal da lexicalidade; os geropensenes; a geropensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade;
a expressão da autopensenização na maturidade consciencial.
Fatologia: o antienvelhecimento cerebral; a resistência ao desgaste natural das estruturas
cerebrais; o cultivo de extensa variedade de dispositivos de reconhecimento de padrões mnemônicos, armazenados na mente desde a juventude; o hábito de leitura desde a infância; os estímulos
lexicais aumentando a espessura do córtex cerebral; a autovigilância da saúde pessoal; a manutenção do cérebro funcionante preparando-o para o envelhecimento natural (lento e progressivo),
de modo mais brando e com repercussões menos danosas; o gerenciamento eficiente dos 100 bilhões de neurônios com trilhões de conexões; o pico máximo de funcionamento do cérebro na faixa etária dos 22 aos 27 anos de idade física; o escoamento do cérebro, diminuindo a capacidade
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cognitiva mais rápido a cada década, a partir dos 27 anos de idade física; as mensurações das
atividades cognitivas; a inclusão do cérebro no escrutínio profilático; as demandas impostas pela
vida favorecendo a maleabilidade dos circuitos neuroniais; a possibilidade de modificar a estrutura cerebral e aprimorar facetas da inteligência pelo esforço pessoal; a conscin na condição de
consumidora do poder cerebral; o declínio natural da memória e da flexibilidade mental em consequência do envelhecimento; as doenças idade-dependentes; a perda de memória como sendo
o fator mais evidente da decadência cerebral, não necessariamente relacionada ao envelhecimento; a vulnerabilidade genética predispondo a conscin ao ataque da demência senil pari passu com
o envelhecimento; a alta incidência das demências na população dos gerontes; os autenfrentamentos exigidos pela decrepitude cerebral; as pesquisas inconclusas sobre as diferenças anatômica e funcional entre o cérebro do homem e da mulher; a idade cronológica não sendo o parâmetro
mais importante para determinar a qualidade de vida do idoso; a Longevità: Associação Internacional de Longevidade; o envelhecimento não necessariamente significando declínio da inteligência; o fluxograma das diferentes formas de ativação das atividades encefálicas; os estímulos cerebrais em condições laboratoriais; a predisposição para a expansão dos horizontes mentais; a reserva mental; o fato de todas as experiências pessoais resultarem na formação de circuitos
neurológicos; o darwinismo neural eliminando excessos de neurônios, dendritos e sinapses; os
circuitos redundantes (a capacidade de o cérebro reestabelecer novo circuito interneuronial para
presevar a memória, quando há morte de neurônio); a eliminação das sinapses sem uso (podas
sinápticas); a sustentação mnemônica; o esquecimento eficiente das informações irrelevantes;
o fortalecimento estrutural do cérebro; o estímulo à neuroproteção; o bom humor favorecendo
o envelhecimento saudável.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o macrossoma intelectual inibindo o ataque da demência senil; o restringimento do paracérebro da conscin imposto
pelo cérebro físico, mesmo quando jovem e sadio; o desenvolvimento e preservação da qualidade
estrutural do cérebro físico favorecendo o aprimoramento parapsíquico da telepatia, clarividência
e pangrafia; o cultivo do cérebro saudável sendo condição primária para captação das parassincronicidades; a plasticidade da estrutura paracerebral impressa pelas experiências das vidas passadas
e presente; o parafato de o paracérebro não envelhecer (invulnerabilidade cronêmica); os paraengramas vitalícios; os estudos avançados da Paracerebrologia na comunex Interlúdio; a utilização
integral do cérebro pelo Serenão ou Serenona; a concrescência psicossoma-mentalsoma a partir
da evolução interativa paracérebro-cérebro.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo densidade da conectividade neuronial–cultivo cognitivo;
o sinergismo preservação do sistema bioquímico–ativação do sistema funcional do cérebro.
Principiologia: o princípio “a função faz o órgão”; o princípio “use ou perca”; o princípio da geografia do cérebro “a melhor forma de o cérebro trabalhar é com a ativação de áreas
diferentes e não de zonas semelhantes”; o princípio de fazer mais com menos; o princípio “ganhar perícia nas tarefas para exigir menos do cérebro desgastado”.
Teoriologia: a teoria da localização das funções cerebrais; a teoria do crescimento
aperfeiçoador das conexões interneuroniais; a teoria de os neurônios velhos poderem desenvolver dendritos mais longos para compensar as perdas neuroniais (exceto em cérebros de indivíduos com o mal de Alzheimer).
Tecnologia: os avanços tecnológicos desvendando as realidades do cérebro; as modernas
técnicas de neuroimagem (Imaginologia); a técnica PET (Tomografia por Emissão de Pósitrons)
capaz de visualizar o funcionamento do cérebro; a técnica do emprego das médias para deduzir
as anormalidades, superando as deficiências da Ciência no entendimento do cérebro; a técnica da
autópsia post-mortem; a técnica do circuito fronto-coronochacral como auxiliar na manutenção
ativa e desimpedida do cérebro; a técnica do arco voltaico craniochacral atuando na profilaxia
dos pertúrbios cerebrais; as técnicas de Higiene Consciencial.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; a manutenção do
cérebro ativo no laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Holomnemônica; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Neurociência; o Colégio Invisível da Gerontologia;
o Colégio Invisível da Paracerebrologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia.
Efeitologia: os efeitos extragenéticos na arquitetura do cérebro; os efeitos da linguagem
no desenvolvimento do cérebro; os efeitos negativos das drogas, toxinas e radiações nas conexões sinápticas e na química cerebral; os efeitos degenerativos somáticos de equilíbrio e locomoção comandados pelo desgaste das funções cerebrais; os efeitos nocivos da pressão do tempo da
vida moderna na Fisiologia do cérebro; os efeitos dos exercícios de repetição de circuitos cerebrais relevantes na consolidação da aprendizagem; os efeitos das atividades cognitivas e exercitação do cérebro no ritmo de desenvolvimento de novos neurônios nos hipocampos; os efeitos
de proteção da vida mental vigorosa contra o declínio cerebral; os efeitos positivos do sono, de
acordo com a Neurofisiologia; a longevidade e o envelhecer com saúde enquanto efeito das escolhas e decisões ao longo da vida.
Neossinapsologia: a concentração de neurotransmissores cruciais na formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo das fases do cérebro desenvolvimento-maturidade-envelhecimento;
o ciclo das 5 idades do cérebro gestação (alimentação com nutrientes)–infância (acolhimento
emocional e diversidade de experiências)–adolescência (poda sináptica e estabilização das conexões sobreviventes)–adultidade (responsabilidade de cuidar do cérebro)–terceira idade (cuidados específicos com o cérebro).
Enumerologia: o cérebro jovem-imaturo; o cérebro jovem-desenvolvido; o cérebro jovem-tonificado; o cérebro maduro-danificado; o cérebro maduro-poderoso; o cérebro avelhantado-morto (senil); o cérebro avelhantado-vivo (produtivo).
Binomiologia: o binômio extensão-flexibilidade do raciocínio na profilaxia para a ortocerebralidade; o binômio identidade pessoal–singularidade humana para melhor restauração das
funções cerebrais; a caracterização do envelhecimento bem sucedido como sendo a manutenção
do binômio lucidez completa–agilidade mental até a idade avançada.
Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação cérebro receptivo–paracérebro receptivo; a interação emoção-intelecto-memória; a interação sentimento emocional–atividade cerebral–função cognitiva; a interação função cerebral–personalidade; a interação plasticidade do cérebro–empenho pessoal promovendo a eficiência cerebral; a interação mudanças
bioelétricas–mudanças bioquímicas–mudanças estruturais do cérebro; a interação Psicologia
Cognitiva–Neuropsicologia–Neurociências Cognitivas.
Trinomiologia: a sustentação do trinômio memória-atenção-raciocínio; o trinômio neurônios-neurotransmissores-hormônios; o trinômio neurônios-dendritos-sinapses; o trinômio sinapses químicas–sinapses elétricas–sinapses mistas; o trinômio células nervosas (neurônios)–células glias (sustentação)–vasos sanguíneos (nutrição); o trinômio da eficiência cerebral estocagem mnemônica–organização de dados–rapidez de acesso; a qualidade do trinômio atitudes-pensamentos-emoções na condição de fator determinante da saúde cerebral; os danos cognitivos afetando o trinômio flexibilidade mental–pensamento abstrato–memória; o trinômio saúde mental–
–autonomia–resiliência psíquica como requisito para o envelhecimento ativo.
Polinomiologia: o polinômio do funcionamento cognitivo percepção-memória-linguagem-atenção; o polinômio do bom funcionamento cerebral motivação-sociabilidade-persistência-focagem.
Antagonismologia: o antagonismo herança / desenvolvimento do potencial cerebral;
o antagonismo vida ateniense / vida espartana; o antagonismo neurológico evolução / dissolução; o antagonismo sináptico arborização / desramificação; o antagonismo esquecimento senescente benigno / esquecimento demencial; o antagonismo amnésia retrógrada / amnésia anterógrada; o antagonismo cuidar da saúde / cuidar da doença.
Paradoxologia: o paradoxo do binômio competência-sabedoria estar associado à idade
madura, na fase do envelhecimento cerebral; o paradoxo de existirem problemas de memória em
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cérebros perfeitos e ausência de problemas relevantes em gerontes com o cérebro danificado (este, somente constatado após a dessoma).
Politicologia: a política brasileira das universidades abertas à terceira idade.
Legislogia: a não isenção do cérebro às leis fundamentais do declínio biológico; a lei do
maior esforço.
Filiologia: a intelectofilia; a mentalsomatofilia; a cognofilia; a leiturofilia.
Fobiologia: a superação do medo do mal de Alzheimer, mantendo o foco na capacidade
cognitiva e não nas incapacidades.
Sindromologia: a síndrome do deficit de atenção; a síndrome cerebral dos tempos modernos; as síndromes demenciais; o difícil diagnóstico diferencial entre as perdas mnemônicas naturais do envelhecimento saudável e as da síndrome de Alzheimer, quando na etapa inicial; a síndrome de Korsakoff, a danificação antecipada do cérebro pelo alcoolismo.
Maniologia: o videotismo multiplicando o risco de Alzheimer.
Mitologia: o mito preconceituoso de a velhice ser sinônimo de ruína cognitiva; o estudo
dos mitos relacionados à estrutura e funções cerebrais (Neuromitologia).
Holotecologia: a cerebroteca; a gerontoteca; a holomnemoteca; a cognoteca; a somatoteca; a experimentoteca; a cronoteca; a intelectoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Gerontocerebrologia; a Medicina Preventiva; a Psiconeuroimunologia; a Psicofarmacologia; a Psicologia Cognitiva; a Neurociência Cognitiva; a Neurociência
Computacional; a Neuroanatomia; a Neurologia; a Neuropsicologia; a Neurobiologia; a Neurociência Celular; a Neurociência Molecular; a Neurociência Integrativa; a Neurofisiologia; a Neuroética; a Biônica; a Paraprofilaxia; a Energossomatologia; a Paracerebrologia; a Parageneticologia;
a Neuroconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin longeva; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista; a conscin de cérebro vigoroso; a conscin tricerebral; a conscin com paramicrochip; a conscin mentalsomaticamente equilibrada.
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 verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o intelectual;
o geronte cabeça; o velhinho sábio; o homem maduro brilhante; o atleta mental; o sedentário;
o velho-velho; o paciente cérebro-lesado; o neurofisiologista; o neuranatomista; o neurorradiologista.
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 tocadora de obra; a mulher de ação; a intelectual;
a geronte cabeça; a velhinha antenada; a mulher madura brilhante; a atleta mental; a menopáusica intelectual; a sedentária; a velha-velha; a paciente cérebro-lesado; a neurofisiologista; a neuranatomista; a neurorradiologista.
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Hominologia: o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antienvelhecimento cerebral profilático = a dedicação à preparação do
cérebro potente e estruturado, criando extensa e diversificada rede sináptica, desde a juventude;
antienvelhecimento cerebral emergencial = a luta para a manutenção do cérebro operante, desenvolvendo novas ramificações interneuroniais para compensar os neurônios desgastados, na idade
avançada.
Culturologia: as cargas culturais, somadas às genéticas e paragenéticas, intervenientes
na estruturação do cérebro; a velhice cultural; o respeito e a valorização da experiência acumulada
e da sabedoria do idoso na cultura chinesa.
Envelhecimento. Sob a ótica da Somatologia, igual aos demais órgãos do corpo físico,
o cérebro é afetado pelo envelhecimento, mesmo em processo saudável e bem-sucedido.
Profilaxia. Eis, na ordem alfabética, 18 providências capazes de mitigar o desgaste natural do cérebro físico:
01. Alimentação saudável: a preferência pelos alimentos naturais orgânicos (sem agrotóxicos, sem aditivos químicos, sem excesso de gordura, sal e açúcar).
02. Antiestresse: o controle da produção dos hormônios, notadamente o cortisol, gerados pelo nervosismo, a ansiedade e o estresse, considerados verdadeiros exterminadores de neurônios. O estresse leva o cérebro e todo o corpo à queda vertiginosa.
03. Antipoluição eletromagnética: a evitação da exposição continuada à poluição silenciosa e invisível das ondas eletromagnéticas (fumaça invisível).
04. Antitóxicos: a cruzada pessoal antitóxicos ilícitos (maconha; cocaína; a aiuasca descriminalizada do Santo Daime no Brasil) e o rigor na ingestão das drogas medicamentosas somente quando necessárias.
05. Atividade cerebral: a prática de exercícios cerebrais intensivos por meio do trinômio leituras sistemáticas–reflexões profundas–escritas constantes; o cultivo dos dicionários cerebrais sinonímico, antonímico, analógico e poliglótico.
06. Autodesafios: o enfrentamento autoimposto, com otimismo, a novas e diversificadas realidades desafiantes do cotidiano; a criação deliberada de novos padrões associativos.
07. Autorreciclagem: as mudanças no estilo de vida pela fixação de hábitos sadios propícios à geração de novos neurônios (neurogênese).
08. Companhias: o cultivo das amizades e companhias evolutivas para o exercício da
afetividade, além da vivência continuada no duplismo.
09. Estado vibracional: a instalação frequente do EV para desfazer bloqueios cerebrais.
10. Exercício físico: os exercícios físicos regulares diários, a exemplo de caminhadas ao
ar livre ou na esteira aeróbica, protegendo de acidentes vasculares, alimentando e revigorando
o cérebro. Vida sedentária aumenta o risco de demência.
11. Hidratação: o hábito de beber água, mesmo sem sentir sede, necessário à ocorrência das reações eletroquímicas cerebrais a tempo e com precisão. O idoso, paradoxalmente, retém
menos água no organismo e sente menos sede.
12. Higiene consciencial: a manutenção do cérebro limpo, sem lixo mental, para não
sobrecarregar as sinapses e o repositório mnemônico; a manutenção do bom humor higienizador.
13. Memória: o exercício continuado na aquisição de novas informações e fixação da
aprendizagem nas redes neuronais, criando traços biológicos (engramas).
14. Oxigenação cerebral: os exercícios respiratórios regulares, evitando a morte regional de tecido cerebral.
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15. Peso ideal: a manutenção do peso ideal como profilaxia da relação excesso de peso–perda cognitiva na terceira idade.
16. Sono reparador: a manutenção adequada da carga horária de sono profundo diário.
17. Suplemento alimentar: a satisfação das necessidades nutricionais com suplementos
alimentares multivitamínicos e multiminerais específicos, principalmente na terceira idade.
18. Vascularização do cérebro: o controle da pressão arterial garantindo os aportes nutritivos do sangue para o neurônio e a excreção dos dejetos dos neurônios para o sangue.
Neurodegeneração. As doenças neurodegenerativas, trazendo perdas de memória e debilitação cognitiva, não podem ser explicadas apenas pelo envelhecimento da população. Causas
diversas, entre as quais a intensa ingestão de alimentos com nitritos, nitratos (encontrados no bacon, salame e presunto) e fertilizantes, podem ser os responsáveis pelo aumento da prevalência
desses distúrbios nas últimas décadas.
Advertências. As queixas de memória, mesmo quando subjetivas e sem interferência
nas atividades da vida diária, são advertências valiosas para a necessidade de prevenção do mal
de Alzheimer, no qual as deficiências mnemônicas são progressivamente incapacitantes.
Longevidade. No contexto da Biogerontologia, a meta para a conscin é aumentar a longevidade ativa, livre de restrições e dependências funcionais. A condição essencial para se viver
mais e com melhor qualidade de vida é planejar o envelhecimento.
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 antienvelhecimento cerebral, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Aparvalhamento bovino: Antipriorologia; Nosográfico.
03. Compensação mentalsomática: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
05. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
06. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Geronte evolutivo: Gerontologia; Homeostático.
08. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
09. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
10. Inteligência longeva: Somatologia; Neutro.
11. Longevidade produtiva: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
13. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Omnidepuração: Autorrecexologia; Homeostático.
15. Saúde intelectual: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

EMBORA O ANTIENVELHECIMENTO CEREBRAL DEPENDA,
EM GRANDE PARTE, DA “NEUROMALHAÇÃO” NA JUVENTUDE, É SEMPRE TEMPO PARA A CONSCIN CAPACITAR
O CÉREBRO A RESISTIR À NEUROEROSÃO INEXORÁVEL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está ciente da responsabilidade quanto aos cuidados necessários para a preservação funcional do próprio cérebro? Quais ações práticas você já
adota a favor do antienvelhecimento cerebral? Desde quando?
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ANTIESCRAVIZAÇÃO CONSCIENCIAL
(MAXIFRATERNOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antiescravização consciencial é o ato e / ou efeito de implantar e sustentar holopensene neutralizador ou contrário a qualquer fator subjugador da consciência às forças
aprisionadoras, cerceadoras e restritivas do direito à evolução.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo anti procede do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em
oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo escravo deriva do idioma Latim Medieval,
sclavus, e este do idioma Grego, sklábos, “eslavo; escravo; cativo”. Surgiu no Século XV. 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.
Sinonimologia: 1. Antissubjugação consciencial. 2. Antiescravidão consciencial. 3. Antiaprisionamento consciencial. 4. Libertação consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas antiescravização consciencial, antiautescravização consciencial e anti-heterescravização consciencial são neologismos técnicos da Maxifraternologia.
Antonimologia: 1. Escravização consciencial. 2. Escravagismo. 3. Aprisionamento consciencial.
4. Subjugação anticosmoética. 5. Antilibertação consciencial. 6. Estagnação antievolutiva aprisionadora.
Estrangeirismologia: o lema da Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité;
o Global Slavery Index; a modern slavery; o ideal da free society; o Slavery Abolition Act; o argumentum ad antiquitatem; o desumano sistema russo do kрепостное право.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maxifraternidade.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares destacando as nuanças do tema:
– Escravização: realidade inaceitável. Antiescravização: prioridade interassistencial. A autoconsciencialidade liberta.
Citaciologia. Eis 3 citações pertinentes ao tema: – Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro
(José Saramago, 1922–2010). Você pode escolher olhar para o outro lado, mas você nunca pode
dizer novamente que não sabia (William Wilberforce, 1759–1833). Libertas quae sera tamen
(“Liberdade ainda que tardia”; Públio Virgílio Marão, 70–19 a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos atos libertários; a qualificação do holopensene
maxifraterno; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização carregada no sen; a autopensenização orientada
pela prioridade da interassistencialidade; a importância da segunda dessoma na superação das autescravizações pensênicas; a expansão das interconexões holopensênicas entre consciências operadoras da desassedialidade; a resiliência às pressões holopensênicas patológicas do escravagismo; o holopensene antiescravizador do projetor assistencial especialista em resgates extrafísicos;
o holopensene irresistível dos Serenões atuando em prol da vida multidimensional libertária.
Fatologia: a antiescravização consciencial; a gênese da força não escravizante no pré-humano; a autolucidez e a saúde consciencial do ser não escravizável; a autoconsciencioterapia;
o atilamento da consciência para a realidade do paradireito; o traço de autoantiescravização consciencial independente da posição na Escala Evolutiva das Consciências; o respeito ao multicultu-
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ralismo e à diversidade étnica; o ideal das sociedades antiescravizadoras; a libertação dos 22 milhões de servos russos em 1861; os 45 milhões de escravos africanos traficados entre 1450
e 1870; as 35,8 milhões de pessoas escravizadas no planeta Terra (Ano-base: 2014); a libertação
de povos em regime de subjugação política a outras nações; as assimilações interculturais infiltrando o vírus da evolução social; o desenvolvimento renovador de universidades em sociedades
escravizantes; os atos cosmoéticos, técnicos e científicos para tratar diferenças humanas, sejam
quais forem; o poder da escolha entre intervir e não intervir sobre o outro; a concessão do direito
de o outro errar; o tempo necessário para cada consciência libertar-se de heterescravizações, autescravizações e dos respectivos resquícios; a disparidade entre o ideal sociolegislativo e as práticas subjugadoras com os seres humanos e pré-humanos; o exercício libertário no duplismo evolutivo; o senso de detecção e de não submissão ao trabalho escravo e outras formas de exploração
e aprisionamento de adultos e crianças; o exemplarismo da conscin escravizada capaz de sensibilizar o algoz para libertá-la; o ato de sensibilizar o criminoso durante assalto ou sequestro
e assim obter libertação imediata; a função da educação formal e informal no desenvolvimento do
senso quanto aos direitos universais; a reforma curricular na formação superior e a instalação dos
cursos de mestrado e doutorado em Direitos Humanos; o desafio de sistematizar o ensino da moral e da ética na educação convencional; o estado paralelo desumano funcionando no sistema prisional urbi et orbi; o ativismo inteligente de infiltração cosmoética junto à Sociedade Civil e aos
poderes legislativo, executivo e judiciário; as megagescons prioritárias para integrar o movimento
da antiescravização consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a consciex não escravizável; a reurbex; a paratecnologia da antiescravização consciencial; a autoconscientização e a autossustentabilidade multidimensional enquanto fator de autesclarecimento para manter a conduta profilática das autescravizações; a libertação consciencial pelas extrapolações parapsíquicas em meio a sofrimentos e torturas extremas;
a retrocognição projetiva sadia da experiência antiga do sofrimento na escravidão; a identificação
retrocognitiva e compreensiva de algozes e vítimas de escravização; a conexão com o amparador
extrafísico de função; a dosificação dos experimentos extrafísicos assistidos para superar retrovivências alternantes entre vítima e algoz; o abertismo consciencial para a extraterrestrialidade extrafísica; o poder esclarecedor e libertador das energias conscienciais na prática da tenepes; a Baratrosfera atual ainda carregada de consciexes escravizadoras e escravizadas; o poder antiescravizante dos resgates extrafísicos; o amparador extrafísico especialista nos trabalhos assistenciais no
contexto da escravidão mais brutal; as projeções assistenciais nos trabalhos em prol das heterolibertações em geral; a agenda extrafísica; a autoconscientização do tenepessista para a temática da
antiescravização na perspectiva da instalação da ofiex; a agendex da ofiex; o currículo do Curso
Intermissivo (CI), demandado pelo aluno interessado na prioridade da libertação consciencial; os
Cursos Intermissivos pré-ressomáticos; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ideia libertária–ato libertário; o sinergismo cosmovisiológico do Paradireito; o sinergismo intraconsciencial das vivências da autocosmoeticidade; o sinergismo infiltração cosmoética–amparo extrafísico; o sinergismo evolutivo por meio das ações
interassistenciais policármicas; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autodiscernimento evolutivo.
Principiologia: o princípio básico da maxifraternidade; o princípio da incorruptibilidade; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da Cosmoética Destrutiva; o princípio da minipeça no Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial; o princípio da não-violência.
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Codigologia: os itens do código de prioridades pessoais dedicados à realidade das escravizações; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de valores dos abolicionistas;
a escravatura citada em 29 dos 282 artigos do Código de Hamurabi.
Teoriologia: a teoria da megafraternidade; a teoria da reurbex; a teoria seriexológica
aplicada nas autopesquisas da antiescravização consciencial; a teoria do Estado Mundial; a teoria
da reeducação consciencial; a teoria dos Cursos Intermissivos.
Tecnologia: a técnica da infiltração cosmoética; a técnica da tenepes; a paratécnica da
ofiex; a técnica de colocar-se no lugar do outro; a técnica das publicações libertárias; a técnica
neutralizadora da escravização por meio da criação de dispositivos legais específicos; a técnica
do anonimato do Homo sapiens serenissimus.
Voluntariologia: o paravoluntariado da reurbex; o paravoluntariado na tenepes e autofiex; o voluntariado conscienciológico; o voluntariado em núcleo de políticas das Nações Unidas; o voluntariado em Comitê de Educação em Direitos Humanos; o voluntariado para cooperação legislativa; o voluntariado em ONG pró-antiescravização.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da
Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia;
o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível
dos Serenões.
Efeitologia: o efeito do autempoderamento da consciência não escravizável; o efeito divisor de águas no contexto pré e pós-autolibertação; o efeito paradoxal do medo da liberdade;
o efeito negativo da ansiedade exacerbada no período pré-libertação dos aprisionados; o efeito da
prática da tenepes na sustentação da atividade antiescravizadora; o efeito qualificador da antissubjugação consciencial na média do holopensene terrestre; o efeito de viragem cosmoética das
efetivações abolicionistas do Século XIX para o planeta Terra.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da prática das auto e heterolibertações
conscienciais; as neossinapses oriundas da reeducação maxifraterna; as neossinapses otimizadas
pelo paradigma consciencial para compreender a omnilibertação; as neossinapses advindas da
autodesassedialidade permanente; as paraneossinapses geradas pela interassistencialidade.
Ciclologia: a quebra do ciclo algoz-vítima; o ciclo para-histórico e paratecnológico dos
modos de antiescravização; o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da vitimização grupocármica; o ciclo da interprisão grupocármica; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a escravatura; a tortura; a loucura; a ditadura; a censura; a cerceadura;
a clausura.
Binomiologia: o binômio assistencial maxifraternidade-antissubjugação; o binômio antiescravização stricto sensu–antiescravização lato sensu; o binômio escravatura-abolicionismo;
o binômio legislação trabalhista–exploração do trabalhador; o binômio autodesperticidade-autolibertação; o binômio intercompreensão-interassistência; o binômio infiltração cosmoética–inteligência evolutiva (IE).
Interaciologia: a interação autolucidez-autolibertação; a interação Parapercepciologia-Interassistenciologia; a interação antiescravizador-escravizador-escravizado; a interação
antiescravização-egão; a interação antiescravizador–amparador extrafísico de função–amparador intrafísico; a interação comunex de transição–Centrais Extrafísicas; a interação infiltrado-ativista-legislador-jurista-governante.
Crescendologia: o crescendo fraternismo-maxifraternismo; o crescendo autolibertação-heterolibertação-omnilibertação; o crescendo ativismo amador–ativismo profissional; o crescendo ativismo social–institucionalização estatal; o crescendo idealismo legislativo–efetividade
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legislativa; o crescendo tenepessismo-ofiexismo; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma;
o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial.
Trinomiologia: o trinômio intraconsciencial infiltrado-tenepessista-projetor; o trinômio
CI-proéxis-compléxis; o trinômio liberdade interior–liberdade de expressão–liberdade individual; o crescendo livre pensamento descoberto–livre pensamento desimpedido–livre pensamento
resiliente; o trinômio humanidade-universalismo-mentalsomaticidade; o trinômio sociológico
servidão-Socialismo-Perestroica.
Polinomiologia: o polinômio submissão-servidão-subjugação-escravização; o polinômio libertário autovolição-autenergização-autodesassedialidade-autolibertação; o polinômio
cosmoético autolucidez-autodiscernimento-autoincorruptibilidade-autossustentabilidade; o polinômio assistencial fraternidade-igualdade-generosidade-altruísmo; o polinômio consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio poder-dominação-controle-escravização; o polinômio lei-plano-programa-projeto para institucionalizar
a erradicação dos modos de escravização no Estado.
Antagonismologia: o antagonismo escravização / antiescravização; o antagonismo alienação antifraterna / maxifraternismo; o antagonismo indiferença assistencial / infiltração cosmoética; o antagonismo inconformismo ineficiente / ato interassistencial planejado; o antagonismo convencer / informar; o antagonismo escravatura / democracia; o antagonismo pena / espada.
Paradoxologia: o paradoxo da liberdade extrafísica do preso condenado em penitenciária; o paradoxo da liberdade interior do escravo; o paradoxo de o antiescravizador poder ser autescravizado; o paradoxo interassistencial do pré-humano libertador; o paradoxo de a liberdade
exagerada poder gerar escravizações; o paradoxo de o infiltrado cosmoético atuante contra as
formas de escravização não poder atuar com liberdade explícita; o paradoxo de o ativista da antiescravização poder atingir grau de radicalidade autescravizante anticosmoética.
Politicologia: a conscienciocracia; a paradireitocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a democracia; a escravocracia; a diferenciação entre política de governo e política de estado;
as influências das políticas das Nações Unidas contra todo tipo de escravização no início do Século XXI; a Política secular de servidão na Europa e na Rússia; a Parapolítica libertadora desenvolvida pela equipe do Serenão Reurbanizador nas dimensões extrafísicas, na formação da União
Europeia e na dissolução da Cortina de Ferro; os antigos regimes estatais escravocratas.
Legislogia: o Artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos; o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (Brasil, 2007); a Lei Áurea (Abolição da escravatura no
Brasil, 1888); a Lei da Emancipação da Servidão (Rússia, 1861); o Ato para Abolição da Escravidão (Reino Unido, 1833); a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789);
as leis da Interprisiologia; as leis dos direitos interconscienciais; as paraleis da megafraternidade.
Filiologia: a maxifraternofilia; a policarmofilia; a grupofilia; a parassociofilia; a sociofilia; a biofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a etnofobia; a sociofobia; a conscienciofobia; a antropofobia; a fitofobia; a zoofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da banalização consciencial; a síndrome do justiceiro;
a síndrome do poder intrafísico; a síndrome do vampirismo energético; a síndrome de Estocolmo;
a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da autovitimização.
Maniologia: a reeducação da tiranomania; a autossuperação da fracassomania; o descarte da gurumania; a extinção da hagiomania; a desconstrução da iconomania; a transposição da
idolomania; a profilaxia da dipsomania; o descarte da tabacomania.
Mitologia: a mitoclastia; a autescravização aos mitos multimilenares; o mito da posse de
outra consciência; o mito da superioridade racial; o mito da liberdade absoluta.
Holotecologia: a abjuncioteca; a agrilhoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a despertoteca; a escravoteca; a interassistencioteca.
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Interdisciplinologia: a Maxifraternologia; a Autodesassediologia; a Cosmoeticologia;
a Holocarmologia; a Infiltraciologia; a Interassistenciologia; a Vitimologia a Interprisiologia;
a Liberologia; a Paradireitologia; a Parapedagogiologia; a Parapoliticologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência livre pensadora; as consréus; as consréus ressomadas; as
consciexes baratrosféricas autescravizadas; as consciexes baratrosféricas escravizadoras; as conscins baratrosféricas; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin corajosa; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin infiltrada; a conscin minipeça do maximecanismo assistencial;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o abolicionista; o libertador; o líder indiano Mohandas Karamchand
Gandhi (1869–1948); o político inglês William Wilberforce; o czar russo Alexander II, (Alexander Nikolaevich, 1818–1881), conhecido como o Libertador; o servo; o escravo; o escravagista;
o comerciante de escravos; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista;
o professor de Conscienciologia; o compassageiro evolutivo; o completista; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplólogo; o infiltrado cosmoético; o tenepessista; o amparador extrafísico;
o projetor assistencial lúcido; o ofiexista; o reeducador; o desassediólogo; o homem de ação.
Femininologia: a abolicionista; a libertadora; a monarca brasileira Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon, a princesa Isabel
(1846–1921); a serva; a escrava; a escravagista; a comerciante de escravos; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a professora de Conscienciologia; a compassageira evolutiva; a completista; a macrossômata; a convivióloga; a duplóloga; a infiltrada cosmoética; a tenepessista; a amparadora extrafísica; a projetora assistencial lúcida; a ofiexista; a reeducadora; a desassedióloga; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens liberator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
offiexista; o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antiautescravização consciencial = aquela aplicada à própria consciência; anti-heterescravização consciencial = aquela aplicada pelo indivíduo em prol da libertação
evolutiva de outras consciências.
Culturologia: a cultura da megafraternidade; a cultura do escravagismo; a cultura do
Estado Mundial; a cultura do poder assistencial do tenepessismo; a cultura do paradireito; a cultura dos resgates extrafísicos; o vício cultural do desrespeito às liberdades individuais.
Taxologia. De acordo com a Maxifraternologia, eis, em ordem alfabética, 16 categorias
de atos indicativos dos diversos modos cosmoéticos de atuar pela antiescravização consciencial:
01. Abolição. O ato de oficializar o fim da escravatura em determinado país ou região.
02. Argumentação. O ato de informar e esclarecer por meio da lógica dos fatos e ideias.
03. Desassimilação. O ato de auto-higienização pela eliminação de energias nocivas.
04. Detenção. O ato de deter, temporariamente, agentes em conduta escravizadora ilegal, pelo tempo necessário às reciclagens conscienciais e aos ajustes contextuais.
05. Educação. O ato de promover aprendizados úteis ao processo evolutivo.
06. Eliminação. O ato de eliminar autopensenes e trafares autescravizantes.
07. Evitação. O ato de evitar heteropensenes e ambientes aprisionadores persistentes.
08. Exemplificação. O ato de expor trafores e gescons inspiradores das autolibertações.
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09. Expansão. O ato de expandir a lucidez e as parapercepções para o fluxo cosmoético
das relações interconscienciais e dos contextos da pararrealidade.
10. Infiltração. O ato de assistência deliberada, participativa, libertadora e em sigilo.
11. Legislação. O ato de contribuir para a efetivação de leis humanas pró-evolutivas.
12. Libertação. O ato de promover a soltura de determinada(s) consciência(s).
13. Neutralização. O ato de neutralizar efeitos escravizadores sem, necessariamente,
eliminar a causa ou a fonte geradora, em função do valor discernido da coexistência.
14. Proibição. O ato de declarar proibições e impedimentos das condutas escravizantes
inaceitáveis no momento evolutivo da Sociedade.
15. Reurbanização. O ato de colaborar para higienizar ambientes extrafísicos e realocar
consréus para ressoma na dimensão intrafísica, rumo aos futuros ciclos de autolibertações.
16. Terapeutização. O ato de aplicar técnicas e variados recursos energéticos e conscienciais com a finalidade de promover saúde e libertação de parapatologias.
Anticosmoética. Sob a ótica da Conviviologia, a conscin depara-se, durante a vida, com
casos de escravização em diferentes graus e categorias, incluindo as autescravizações. Medo, conformismo, deseducação, alienação e permissividade concorrem, ainda no Século XXI, para manter o holopensene de acomodação e pseudoignorância reforçado pelas conscins semilúcidas, não
ativistas das libertações conscienciais. Tal contexto indica carência de reflexão e ação positiva.
Despertamentos. Mediante a Cosmoeticologia, é possível observar miríades de pessoas,
ao longo da História Humana despertas para a realidade das formas de escravização consciencial
e assumindo a directrix maxifraterna de auxílio nas tarefas constantes de libertação dos outros seres em evolução.
Megarrealização. No rumo da Serenologia, o despertamento para a prioridade dos atos
interassistenciais em prol da omnilibertação pode ser exercido de modo inteligente na proéxis de
completistas existenciais antiescravizadores.
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 antiescravização consciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
02. Antiadicção: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
05. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
06. Autodeterminação energética: Autodeterminologia; Homeostático.
07. Crescendo perdão-libertação: Conviviologia; Homeostático.
08. Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
09. Escravização humana: Sociologia; Nosográfico.
10. Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.
11. Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
12. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
13. Neopatamar libertário: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
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PRATICAR ANTIESCRAVIZAÇÃO É DESAFIO PARA A DESPERTICIDADE. IMPORTA EXTINGUIR A AUTOPENSENIDADE
ESCRAVAGISTA SOBRE QUALQUER OUTRA CONSCIÊNCIA
E RESQUÍCIOS PERMISSIVOS DA AUTOSSUBJUGAÇÃO.
Questionologia. A assistência maxifraterna no campo da antiescravização já é prioritária
para você, leitor ou leitora? Qual plano pretende colocar em prática para exercer abordagem cosmoética e qualiquantitativa contra os aprisionamentos conscienciais?
Filmografia Específica:
1. Jornada pela Liberdade. Título Original: Amazing Grace. País: Inglaterra; & EUA. Data: 2006. Duração: 117 min. Gênero: Drama; Biografia; & História. 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; Ciaran Hinds; Toby Jones; Nicholas Farrell; & Sylvestra Le Touzel.
Produção: James Clayton; Mark Cooper; Patricia Heaton; David Hunt; Jeanney Kim; Terrence Malick; Edward
Pressman; Duncan Reid; & 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. Cenografia:
Eliza Solesbury. Figurino: Jenny Beavan. Edição: Rick Shaine. Efeitos Especiais: Stuart Brisdon; Mark Haddenham;
David McGeary; Tez Palmer; & Nigel Wilkinson. Estúdios: 20th Century Fox Studios. Companhia: FourBoys Films;
Walden Media; Bristol Bay Productions; Ingenious Film Partners; & Roadside Attractions. Outros dados: Inspirado em
fatos reais. Realizado com elenco inglês em homenagem ao aniversário de 200 anos da lei de abolição da escravatura.
Sinopse: No final do século XVIII, dois jovens amigos, William Wilberforce e William Pitt, iniciam a carreira política no
Parlamento inglês. Apoiando-se em ideais libertários e indo no contrafluxo ao status quo social, questionam o pilar da
economia da época: a escravidão.
Bibliografia Específica:
1. Costa, Claudio; Evolução em Cadeia: Reciclagem de um Presidiário pela Tenepes; Colaboração Suzane
Morais; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Luiza Rezende; et al.; 200 p.; 28 caps.; 1 E-mail; 33 enus.; 1 foto; 1 tab.;
1 website; glos. 300 termos; 15 filmes; 46 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 54 a 77.
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
294, 443, 449 e 758 a 763.
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; 7.663 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 47, 217, 341, 378,
549, 551, 553, 760, 840 a 846 e 855.
Webgrafia Específica:
1. Assemblée Nationale; Déclaration des Droits de L‟Homme et du Citoyen de 1789; In: Constitution de la
République Française; 04.10.1958; 18 enus.; 1 foto; 2 tabs.; disponível em: <http://www.assemblee-nationale.fr/connais
sance/constitution.asp#declaration>; acesso em: 17.01.15; 12h.
2. Harper, Francis Robert; The Code of Hammurabi King of Babylon about 2250 B.C. Autographed Text
Transliteration Translation Glossary Index of Subjects Lists of Proper Names Signs Numerals Corrections and
Erasures with Map Fronticepiece and Photograph of Text; In: Online Library of Liberty; 282 Artigos; pref. Robert
Francis Harper; 3 enus.; 1 foto; 1 mapa; 2ª Ed.; University of Chicago PressCallaghan; Chicago, ILL; USA; 1904; disponível em: <http://oll.libertyfund.org/titles/1276>; acesso em: 17.01.15; 12h.
3. United Nations; The Universal Declaration of Human Rights; 30 Artigos; United Nations General
Assembly; 10.12.1948; disponível em: <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>; acesso em: 17.01.15; 12h.
4. Walk Free Foundation; Relatório; The Global Slavery Index 2014; disponível em: <http://www.global
slaveryindex.org>; acesso em: 17.01.15; 12h.
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ANTIESPECIALIDADE CONSCIENCIOLÓGICA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antiespecialidade conscienciológica é a qualidade, condição ou o estado
da conscin contrária à vivência dos princípios evolutivos de alguma das especialidades básicas da
Conscienciologia, instrumento útil para a avaliação ou o diagnóstico da Conscienciometrologia.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro, contra, em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo especialidade vem do idioma Latim, specialitas,
“qualidade distintiva, especialidade”. Surgiu em 1535. A palavra 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. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Anticonscienciologia; antiparticularidade conscienciológica. 2. Antipesquisa especializada. 3. Minidissidência conscienciológica. 4. Fechadismo consciencial.
5. Isolamento mentalsomático. 6. Assincronicidade.
Neologia. As 3 expressões compostas antiespecialidade conscienciológica, miniantiespecialidade conscienciológica e maxiantiespecialidade conscienciológica são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Especialidade da Conscienciologia. 2. Conscienciologia. 3. Abertismo consciencial. 4. Generalismo. 5. Interdisciplinaridade; multidisciplinaridade. 6. Interrelação
mentalsomática. 7. Sincronicidade.
Estrangeirismologia: o dolce far niente.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopesquisologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; os antipensenes; a antipensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a antiespecialidade conscienciológica; a antiassistenciologia; o antivoluntariado; a anticomunicologia; a anticonscienciometrologia; a anticonsciencioterapia; a anticosmoeticologia; a antievoluciologia; a rotina antievolutiva; a antiexperimentologia; a antigrupocarmologia; a antimentalsomática; a antinfocomunicologia; a antinvexologia; a antiproexologia; o ato
antiproéxis; a antipsicossomática; a antirrecexologia; a antissomática; a antissexossomática;
a antissubumanidade; a antizooconvivialidade; a fanzice; a improbidade; o autassédio; a interprisão grupocármica; o sofismário; a sovinice; o eunuquismo; o sujismundismo; os desvios alimentares; a alienação.
Parafatologia: a antidespertologia; a antimacrossomatologia; a antiparafenomenologia;
a antiparafisiologia; a antiparapedagogiologia; a antiparapercepciologia; a antiparassociologia;
a antiparatecnologia; a antiprojeciologia; a antisseriexologia.
III. Detalhismo
Principiologia: a necessidade do princípio da admiração-discordância.
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas específicas do autodesassédio.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito das escolhas erradas por impulsividade; o efeito das companhias
evolutivas.
Ciclologia: o ciclo patológico da Interprisiologia.
Interaciologia: a interação intercompreensão-interassistencialidade.
Fobiologia: a literofobia; a leiturofobia; a bibliofobia; a neofobia.
Holotecologia: a psicomaticoteca; a apriorismoteca; a conscienciometroteca; a semioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Paraprofilaxiologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin trancada.
Masculinologia: o neofóbico; o homem-máquina; o xenófobo; o tabagista; o apriorota;
o interiorota; o toxicômano; o psicopata; o riscomaníaco; o corrupto; o corruptor; o marginal;
o assedin; o materialista; o doutrinador; o crédulo; o adorador; o eunuco; o eterno datilógrafo;
o hackertivista; o sexólico; o minidissidente da Conscienciologia; o cientista convencional ortodoxo; o heterocrítico amaurótico; o fanático; o psi-bloqueador; o patrulheiro antiparapsiquismo;
o patrulheiro antisseriéxis; o antisserialista; o antitenepessista; o antiparapsicólogo.
Femininologia: a tiete; a neofóbica; a mulher-máquina; a xenófoba; a tabagista; a apriorota; a interiorota; a toxicômana; a psicopata; a riscomaníaca; a corrupta; a corruptora; a marginal; a materialista; a doutrinadora; a crédula; a adoradora; a eterna datilógrafa; a sexólica; a minidissidente da Conscienciologia; a cientista convencional ortodoxa; a heterocrítica amaurótica;
a fanática; a psi-bloqueadora; a patrulheira antiparapsiquista; a patrulheira antisseriéxis; a antisserialista; a antitenepessista; a antiparapsicóloga.
Hominologia: o Homo sapiens fanaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantiespecialidade conscienciológica = a condição do porão consciencial cronicificado do adulto; maxiantiespecialidade conscienciológica = a condição indiferente do
incompléxis por parte da conscin.
Culturologia: a cultura do academicismo contra o neoparadigma consciencial; a cultura do enquadramento ao conhecido; a cultura da zona de conforto permanente.
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 antiespecialidade conscienciológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia.
2. Amoralidade: Parapatologia.
3. Antidireito: Parapatologia.
4. Apedeutismo: Parapedagogiologia.
5. Atitude antiproéxis: Proexologia.
6. Autocorrupção: Parapatologia.
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7. Fechadismo consciencial: Parapatologia.

AO POSICIONAR-SE CONTRA ALGUM SUBCAMPO AVANÇADO DA CONSCIENCIOLOGIA, A CONSCIN EM GERAL
IDENTIFICA MUITAS OUTRAS IDIOSSINCRASIAS CONTRA
NEOIDEIAS E VERPONS DA MEGANEOFOBIA PESSOAL.
Questionologia. Você é pessoa antagônica inteiramente convicta dos princípios evolutivos de alguma especialidade conscienciológica? Isso envolve outras neoideias? Vale reverter tal
situação?
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ANTIESTIGMA MENTALSOMÁTICO
(AUTORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antiestigma mentalsomático é a mudança sadia e definitiva para melhor
de algum transtorno relativo à capacidade intelectual pessoal, autoimposta pela conscin, homem
ou mulher, depurando o autodiscernimento, a autestima e a produtividade intelectivas, a partir da
interassistência gesconológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti procede do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em
oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra estigma vem do idioma Latim, stigma, e esta do
idioma Grego, stígma, “picada; marca feita com ferro e brasa; sinal; tatuagem”. Surgiu no Século
XVIII. O termo mental deriva também do idioma Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”,
e 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. Antiestigma intelectual. 2. Acertamento mentalsomático. 3. Retificação intelectual. 4. Reparação intelectiva. 5. Restauração mentalsomática.
Neologia. As 3 expressões compostas antiestigma mentalsomático, antiestigma mentalsomático remoto e antiestigma mentalsomático recente são neologismos técnicos da Autorrecexologia.
Antonimologia: 1. Antiestigma somático. 2. Antiestigma ambiental. 3. Antiestigma
ecológico. 4. Estigma intelectual. 5. Mácula mentalsomática.
Estrangeirismologia: a reentré mentalsomática; a retomada da performance intelectual;
o recobro do background cognitivo; o basta ao dolce far niente; o upgrade intelectual; o autodesassédio mentalis; a reescrita do curriculum vitae pessoal; o tour de force intelectual autodesassediante; a assunção do physique du role.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à reciclogenia.
Ortopensatologia: – “Estigmas. A autovivência da Autoconsciencioterapia, composta
pela autopesquisa, a intencionalidade sincera, a disponibilidade à reciclagem e à automotivação,
é a solução mais eficaz para se eliminar radicalmente os estigmas conscienciais de todas as naturezas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodepuração atributiva; o holopensene das reciclagens intraconscienciais; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a renovação autopensênica; a repensenização pessoal
da vida intelectual; os neopensenes conscienciográficos; a neopensenidade sobre si mesmo(a) retroalimentando as recins pessoais.
Fatologia: o antiestigma mentalsomático; o antiestigma autobiográfico; o recobramento
do bom conceito perante os compassageiros evolutivos; as retratações ideativas; a recomposição
grupocármica; a desconstrução para a reconstrução através da Cosmoética Destrutiva; a intensificação do amor próprio sem quaisquer autoindulgências; o protagonismo intelectivo existencial; as
redescobertas pessoais; o autodesvelamento atributivo; a assunção dos atributos mentaissomáticos
pessoais; o posicionamento arrojado; a coragem intelectual; a criatividade mentalsomática; a autocoerência à condição de intermissivista; o insucesso dramático incorporado sigilosamente à própria vida da consciência; a competitividade egoica; a autovitimização cavada; as intrigas intelec-
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tuais; as acusações infundadas; a mágoa; o ressentimento; a baixa autestima; a melin; os desvios
antiproéxicos; o materialismo enquanto fonte inesgotável de estigmas intelectuais; as dificuldades
inerentes ao autoconhecimento; os medos pessoais do autoconhecimento; o fato de conhecer
o passado implicar em corrigir os erros pessoais; as responsabilidades quanto à correção dos erros
e omissões; a reescrita do futuro com foco e autodeterminação; o traforismo teático; a assunção
holossomática na atual ressoma; a agenda holossomática; o soerguimento cosmoético; o ajuste da
autoimagem; o autorreconhecimento; a autorganização consciencial; a autossegurança intelectual;
o paradigma consciencial fomentando a antiestigmatização mentalsomática dos intermissivistas;
a convalescença mentalsomática profícua; a produtividade tarística em prol da reescrita da História Pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático sustentando o antiestigma mentalsomático; a anulação do sinal negativo mantido por séculos; a cicatrização da marca desconfortável na paragenética; as raízes do insucesso intelectual no passado multimilenar da
consciência; as derrotas evolutivas holobiográficas; as retrovidas desperdiçadas; a paragenética
marcada pela ostracização; os retroestigmas; a aura negativa se estabelecendo em cima do estigma secular; a evitação da melex; o investimento do amparo extrafísico de função; a tara parapsíquica ampliada; o domínio das energias conscienciais; a assunção do parapsiquismo intelectual;
o Paradever; as responsabilidades pré-ressomáticas dos intermissivistas; a espiral evolutiva do autorrevezamento multiexistencial lúcido.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodesassédio–otimização da autoprodutividade; o sinergismo intelectualidade convencional–intelectualidade parapsíquica.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a inevitabilidade das recomposições na teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas de antiestigmatização; as técnicas interassistenciais.
Voluntariologia: o papel retratador da dedicação ao voluntariado interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito do assédio moral no estigma mentalsomático; o desviacionismo enquanto efeito do estigma mentalsomático; o isolamento social sendo efeito do estigma mentalsomático.
Neossinapsologia: a constituição de neossinapses advindas do cultivo intelectual.
Ciclologia: o ciclo erro-ostracismo-soerguimento; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento; o ciclo desconstrução-reconstrução; o ciclo vida estigmatizante–vidas de retratações.
Enumerologia: a investigação; a constatação; a priorização; a dedicação; a modificação; a maturação; a antiestigmatização.
Binomiologia: o binômio vontade-autorganização; o binômio culpa-autassédio; o binômio conflito íntimo–conflito interpessoal; o binômio vivência pessoal confortável–crise pessoal
desafiadora; o binômio patológico microuniverso intransitável por si–microuniverso intransitável por outrem; o binômio consertos-acertos; o binômio caprichos pessoais–erros coletivos; o binômio antiestigma-autoconfiança.
Interaciologia: a interação Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)–Errologia Pessoal.
Crescendologia: o crescendo talento físico–talento intelectual; o crescendo da neoidentidade de operário a intelectual; o crescendo adversário intelectual ontem–assistente tarístico
hoje; o crescendo autorganização intelectual–autoprodutividade intelectual–autoconfiança intelectual.
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Trinomiologia: o trinômio estigma autobiográfico–estigma paragenético–estigma intelectual; o trinômio vergonha-constrangimento-autoculpa; o trinômio vontade-decisão-deliberação.
Polinomiologia: o polinômio autoconfiança intelectual–qualificação intencional–autodesassedialidade–interassistência verponológica.
Antagonismologia: o antagonismo autovitimização / soerguimento; o antagonismo coragem mentalsomática / covardia psicossômica; o antagonismo autenfrentamento intelectivo
/ postergação autevolutiva; o antagonismo desembaraço mentalsomático / fechadismo mentalsomático; o antagonismo entorpecimento intelectual / autodidatismo permanente; o antagonismo
inibição intelectual / extroversão parapolimática; o antagonismo evitação retrobiográfica / enfrentamento holobiográfico.
Politicologia: a proexocracia; a democracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior esforço em prol da
antiestigmatização mentalsomática.
Filiologia: a intelectofilia; a neofilia; a autocriticofilia; a autodisciplinofilia; a autopesquisofilia; a evoluciofilia; a priorofilia.
Fobiologia: a eliminação da autofobia produzindo as autoinvestigações e autossuperações prioritárias.
Sindromologia: a libertação da síndrome do ostracismo; a eliminação da síndrome da
abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de subestimar as próprias capacidades.
Mitologia: o mito da perfeição.
Holotecologia: a consciencioteca; a cognoteca; a recexoteca; a mentalsomatoteca;
a proexoteca; a volicioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Mentalsomatologia; a Interassistenciologia;
a Proexologia; a Conscienciografologia; a Enciclopediologia; a Parapercepciologia; a Grupocarmologia; 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 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 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 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 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 mentalsomaticus; o Homo sapiens stigmaticus; o Homo
sapiens intellectualis; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens
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perquisitor; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens rationalis;
o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: antiestigma mentalsomático remoto = a superação do medo de expor as
ideias pessoais, oriundo de ocorrências traumáticas em retrovida, publicando tratado conscienciológico pessoal; antiestigma mentalsomático recente = a superação do medo de expor as ideias
pessoais, oriundo de ocorrência traumática na atual ressoma, publicando e defendendo o primeiro
verbete conscienciológico.
Culturologia: a cultura avançada da Holomaturologia Interassistencial; a cultura da
aceleração evolutiva; a cultura da Acertologia; a cultura da autorrenovação consciencial; a cultura da inclusão intelectual; a cultura da Parapercepciologia Intelectual; a cultura da produtividade intelectual interassistencial.
Caracterologia. Segundo a Intrafisicologia, eis 15 causas, intra ou extraconscienciais,
defensáveis ou não, geradoras do estigma mentalsomático:
01. Belicismo. A estigmatização mentalsomática pela participação em projetos bélicos.
02. Demérito. A estigmatização mentalsomática pelas posições autorais controversas.
03. Difamação midiática. A estigmatização mentalsomática pela exposição na mídia
e punição pela crítica.
04. Duelo ideológico. A estigmatização mentalsomática pela derrota histórica na querela ideativa.
05. Erro intelectivo. A estigmatização mentalsomática pelo engano ou erro conceitual.
06. Etnia. A estigmatização mentalsomática pelo pertencimento a determinada etnia.
07. Fraude. A estigmatização mentalsomática pela fraude intelectiva descoberta.
08. Gafe ideativa. A estigmatização mentalsomática pela precipitação dos resultados
anunciados.
09. Homofobia. A estigmatização mentalsomática por ter sido escritor assumidamente
homossexual.
10. Omissão deficitária. A estigmatização mentalsomática pela omissão deficitária.
11. Perseguição ideológica. A estigmatização mentalsomática pelos regimes autocráticos.
12. Perseguição religiosa. A estigmatização mentalsomática pelas seitas e religiões.
13. Plágio. A estigmatização mentalsomática por ter plagiado ideias alheias.
14. Ridicularização. A estigmatização mentalsomática pela ridicularização social.
15. Tibieza intelectiva. A estigmatização mentalsomática pelo medo de se expor.
Técnicas. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 posturas reciclogênicas, ao modo
de técnicas promotoras e sustentadoras do antiestigma mentalsomático à conscin interessada nos
acertos evolutivos pessoais:
01. Abertismo consciencial. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir
do abertismo pessoal a neoideias e da ampliação da mundividência pessoal.
02. Autoconsciência multidimensional. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir da paraperceptibilidade multidimensional.
03. Autocriticofilia. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir do apreço
ao recebimento de heterocríticas.
04. Autoposicionamento. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir do
autoposicionamento neoparadigmático conscienciológico.
05. Coragem. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir do autenfrentamento das dificuldades atributivas pessoais.
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06. CPC. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir da atualização teática
do CPC.
07. Heteroperdoamento. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir do
heteroperdão antecipado aos algozes.
08. Higiene Consciencial. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir da
Higiene Consciencial evitando possíveis autovitimizações inúteis.
09. Interassistencialidade. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir da
priorização da tares.
10. Produtividade. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir da manutenção do ritmo da produtividade intelectual.
11. Profilaxia. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir de posturas
profiláticas, antecipatórias aos males autassediantes.
12. Rigor autoimperdoador. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir
do autoimperdoamento evolutivo.
13. Traforismo. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir da valorização dos trafores pessoais, ao invés da focalização nos trafares (trafarismo).
14. Voliciolinofilia. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir das manobras de exteriorização energética.
15. Vontade. A técnica de antiestigmatização mentalsomática a partir da vontade decidida.
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 antiestigma mentalsomático, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Antivitimização cognitiva: Holomaturologia; Homeostático.
03. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
05. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
08. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
09. Defeito desfeito: Autorrecexologia; Homeostático.
10. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Errata consciencial: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Estigma autobiográfico: Psicossomatologia; Nosográfico.
13. Megaestigma existencial: Megaparapatologia; Nosográfico.
14. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
15. Recobramento: Recexologia; Neutro.

O ANTIESTIGMA MENTALSOMÁTICO EXIGE AUTENFRENTAMENTO ANTE O PRÓPRIO PASSADO MULTIEXISTENCIAL SEGUIDO DE NEOPOSICIONAMENTO INTERASSISTENCIAL GESCONOGRÁFICO, EM PROL DA EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém algum resquício de estigma mentalsomático? Quais posturas vem adotando a favor da produtividade intelectual, própria ou dos compassageiros evolutivos?
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ANTIFISIOLOGIA HUMANA
(PARAFISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Antifisiologia Humana é o ato doentio ou postura anticosmoética da
conscin ir contra qualquer princípio da Fisiologia ou das funções dos órgãos naturais e sistemas
do soma ou corpo humano.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti procede do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em
oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo fisiologia deriva do idioma Latim, physiologia,
“as Ciências Naturais; a Física”, e este do idioma Grego, phusiología, “investigação sobre as coisas da Natureza”. Surgiu em 1612. O vocábulo humano vem do mesmo idioma Latim, humanus,
“próprio do Homem; bondoso; erudito; instruído nas humanidades”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Antiergonomia. 2. Antiorganismo humano. 3. Antifuncionalidade
somática. 4. Deformação somática. 5. Estigma somático. 6. Autotomia.
Neologia. As 3 expressões compostas Antifisiologia Humana, Antifisiologia Humana
Androssomática e Antifisiologia Humana Ginossomática são neologismos técnicos da Parafisiologia.
Antonimologia: 1. Fisiologia Humana. 2. Parafisiologia. 3. Afisiologia. 4. Antiestigma somático. 5. Heterofisiologia humana. 6. Antropolatria.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego da visão.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal antifisiológico; a autopatopensenidade; o encolhimento consciencial gerado pela autopatopensenidade; os autopatopensenes; os subpensenes; os
paleopensenes; os retropensenes; o ato de pensenizar pequeno.
Fatologia: a Antifisiologia Humana; a abordagem holossomática; a anamnese intrafísica; o androssoma; o antiestigma androssomático; a antissomática; a aptidão física; o autocanibalismo; o ginossoma; o estigma ginossomático.
Parafatologia: os desvios patológicos das energias conscienciais (ECs); a abusão energética; o heterassédio de origem extrafísica.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio antiparagenético; o princípio da sucumbência; o princípio
da insatisfação.
Codigologia: os códigos grupais históricos das civilizações humanas.
Teoriologia: a teoria da autoconvivialidade; a teoria do revertério comportamental.
Tecnologia: a Tecnologia amaurótica das armas de destruição humana.
Voluntariologia: os voluntários-suicidas das guerras e guerrilhas; os voluntários-cobaias do capitalismo selvagem.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia.
Enumerologia: o ato de enfrentar o cavalo de batalha; o fato de ser dose para leão; o ato
de estar no mato sem cachorro; o fato de estar em palpos de aranha; a hora da onça beber água;
o ato de querer pôr suspensório em cobra; o ato de pegar o boi pelos chifres no zôo humano.
Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio autocrítica-heterocrítica.
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Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio.
Crescendologia: o crescendo automutilação-autodessoma.
Trinomiologia: o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio corpo-mente-consciência.
Antagonismologia: o antagonismo visão / amaurose.
Legislogia: a Lei de Drácon; a Lei de Lynch; a lei de talião; as leis marciais.
Filiologia: a tanatofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a disciplinofobia.
Maniologia: a riscomania; a ciliciomania.
Mitologia: a submissão pessoal aos mitos relativos ao soma.
Holotecologia: a somatoteca; a gerontoteca; a idiotismoteca; a absurdoteca.
Interdisciplinologia: a Antifisiologia; a Parafisiologia; a Patologia; a Parapatologia;
a Antianatomia; a Somatologia; a Perdologia; a Desviologia; a Regressiologia; a Antievoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o animal humano; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o jovem gótico; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o reciclante
existencial.
Femininologia: a riponga; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a reciclante existencial.
Hominologia: o Homo maniacus; o Homo reptilianus; o Homo sapiens abusor; o Homo
sapiens acriticus; o Homo sapiens animalis; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens autophagus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens dipsomaniacus; o Homo sapiens eunuchus; o Homo sapiens immundus; o Homo sapiens
stigmaticus; o Homo sapiens toxicomaniacus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Antifisiologia Humana Androssomática = o homossexualismo; Antifisiologia Humana Ginossomática = a infibulação.
Culturologia: a cultura das tribos urbanas; a cultura fashion; a cultura transexual;
a cultura de coerção.
Fisiologia. A Fisiologia é a Ciência aplicada aos estudos das funções dos organismos vivos ou das partes dos órgãos, em contraste com a Morfologia.
Hiperacuidade. Existe enorme incidência da inconsciência nas posturas gerais antifisiológicas do homem e da mulher.
Surpreendência. A cirurgia transexual é o cúmulo de ato antifisiológico. O ato popular
de a mulher jovem empregar medicamento próprio para a terapia da úlcera gástrica para abortar
é igualmente ato antifisiológico e antiterapêutico.
Analogia. Podem ser classificados na condição de personalidades similares em função
da Antifisiologia: o fumante, o toxicômano, o alcoólatra, o anorético, o obeso, o desportista radical, o sedentário, o pedófilo, o homossexual, a lésbica, e até mesmo o suicida, afora muitas outras
conscins específicas.
Hipótese. Hipótese de trabalho sobre o tema: – Qual o percentual de Antifisiologia nas
causas das doenças (Nosologia) em geral do homem, da mulher e do animal subumano?
Antifisiologia. Pela Consciencioterapia, existem inúmeras atitudes antifisiológicas, por
exemplo: o tabagismo, o alcoolismo, as drogas pesadas e até mesmo a abulia e a anorexia.
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Bioética. No campo da Cosmoeticologia, a Antifisiologia aparece nas pesquisas da Bioética, por exemplo, os excessos de proveta ou os embriões congelados deixados em clínicas de reprodução por parceiros ou casais desistentes de ter filhos e tal situação deflagra e vem acirrando
intenso debate ético e religioso.
Superlativologia. Dentro da Dessomatologia, existem 2 atos superlativos ou máximos
da Antifisiologia:
1. Suicídio. O autocídio quanto à conscin considerada individualmente.
2. Genocídio. A assim chamada “limpeza étnica” quanto às conscins em geral ou consideradas coletivamente.
Autopesquisologia. Segundo a Experimentologia, há 2 procedimentos específicos da
Antifisiologia:
1. Ectopia. A gestação humana ectópica, manifestação patológica clássica da Antifisiologia própria da Natureza.
2. Indústria. A condição da barriga-de-aluguel, manifestação da Antifisiologia especificamente artificial ou forçada pela indústria da gestação.
Obstetrícia. Na Ginossomatologia, o excesso de cesarianas, tradição patológica do Brasil, pelo menos até 1999, seja quanto a determinada mulher, ou a toda população, evidencia a Antifisiologia na Obstetrícia, conduta-exceção tornada conduta-padrão.
Energossomatologia. Conforme a Holochacralogia, a manutenção do androchacra pelo
homem e do ginochacra pela mulher, quando sem função ou mortos, representa a autocastração
sexual funcional, postura claramente antifisiológica.
Caracterologia. Quanto à Holossomatologia, há duas posturas diferentes em relação
à Antifisiologia:
1. Conscins. As conscins preferindo viver antifisiologicamente.
2. Consciexes. As consciexes preferindo viver antiparafisiologicamente.
Economia. De acordo com a Intrafisicologia, os esportes radicais, incluindo neste contexto o boxe, o freeclimbing, o paraglider e o bungee jumping, são demonstrações grupais da
Antifisiologia pública, industrializada, incentivada e aplaudida, movimentando milhões de
dólares dentro das áreas da Economia.
Subcerebrologia. Com base na Cerebrologia, o subcérebro abdominal é totalmente antifisiológico.
Criminologia. Através da Parapatologia, por exemplo, a pedofilia é postura patológica
inteiramente antifisiológica e crime hediondo.
Autocogniciologia. Em concordância com a Paraprofilaxiologia, a alternativa existente
para diminuir o percentual de atos antifisiológicos na Socin é ampliar ao máximo o conhecimento
da população em geral, por intermédio da reeducação quanto às reais funções do soma, sistemas
e órgãos somáticos, a fim de a pessoa comum, vítima da robéxis, se inteirar do valor da integridade do próprio corpo humano objetivando o bem-estar pessoal.
Subpensenologia. No universo da Pensenologia, o subpensene – aquele pensene gerado
a partir das inspirações do subcérebro abdominal – é produto específico da Antifisiologia.
Sexologia. Conforme a Sexossomatologia, o homossexualismo, o lesbianismo, a salpingectomia (ligadura de trompas, ginossoma) e a deferentectomia (vasectomia, androssoma), por
exemplo, além de outras práticas, são manifestações da Antifisiologia artificial gerada por homens
e mulheres.
Sedentarismo. Perante a Somatologia, podem ser considerados comportamentos antifisiológicos, além, por exemplo, do excesso de cirurgias plásticas estéticas da conscin, a inatividade
ou a vida sedentária e mesmo os piercings implantados na língua, nos mamilos da mulher jovem
e nos pequenos lábios.
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Subumanologia. Em função da Parazoologia, as bases da atuação da Antifisiologia começam muito cedo na escala da evolução do princípio consciencial, acarretando conflitos, por
exemplo, quanto ao cerceamento anticosmoético da liberdade individual até dos animais subumanos.
Escravização. Temos dificuldade de diálogo com os animais subumanos e os escravizadores de animais os encarceram nos chamados “jardins”, “parques zoológicos” ou zootéis, e não
perguntam se estão satisfeitos nos campos de concentração, frequentemente isolados e até sem
parceiros sexuais. O direito à liberdade, neste ponto, ainda não nasceu para a Subumanidade. Os
próprios animais domésticos gozam apenas do regime da liberdade vigiada.
Fatuística. No primeiro dia de novembro de 1999, correu mundo a notícia, vinda de
Pessac, cidade de 50 mil habitantes, no sudoeste da França, sobre o hipopótamo Komir, de 26
anos de idade, a maior atração do parque zoológico local.
Hipopótamo. Conservado em cativeiro desde filhote, dentro de pequeno tanque rodeado
de cercas eletrificadas limitando o território, igual ao preso cavando passagem para a liberdade,
Komir conseguira vencer grades, obstáculos, e irrompeu na área destinada aos visitantes, pela manhã no dia no qual o parque estava fechado para o público.
Treinador. Komir encontrou o treinador do zoológico, o francês Jean Ducuing, de 62
anos de idade, andando de bicicleta. O hipopótamo, pesando 3 toneladas, derrubou a bicicleta
e passou por cima de Ducuing, gerando a morte instantânea do treinador.
Testemunha. O porta-voz do zoológico presenciou a cena sem nada poder fazer em defesa do chefe. O treinador orgulhava-se da cumplicidade estabelecida com o hipopótamo de estimação, ao longo dos anos de convivência, desde quando começou a treiná-lo ainda filhote.
Padrasto. O treinador de zôo ou de circo é sempre espécie de padrasto superprotetor incapaz de deixar o filho (enteado) sair de casa.
Domesticação. Ducuing ensinou vários números do show ao paquiderme tido como altamente amestrado. Como se sabe, toda domesticação é mútua: ao mesmo tempo do animal domesticado, consciente, e também, inconsciente, do próprio dono.
Cabeça. Em certo número do show, o treinador colocava a própria cabeça dentro da boca
imensa do animal. A foto da cabeça do treinador dentro da bocarra de Komir foi divulgada pela
mídia internacional.
Interdição. Após a tragédia, o prefeito da cidade, Georges Peyronne, resolveu interditar
provisoriamente o zootel.
Komir. Quanto a Komir, a direção de serviços veterinários informou: se não encontrasse
em breve outro treinador, o animal seria sacrificado, ou seja, considerado traste imprestável. Infelizmente, para muitas pessoas, o preço da liberdade dos subumanos é só a evolução. Ninguém
falou nem escreveu sobre a liberdade cerceada, antifisiológica, de toda a vida de Komir.
Fúrias. Nenhuma pessoa se referiu à fúria do animal humano encarcerador ou do “padrasto superprotetor” de Komir. Somente noticiaram a “fúria da fera”, o animal subumano encarcerado. Contudo, até o hipopótamo encarcerado tem o dia específico de protesto. Não obstante,
sejamos otimistas. Agora, recentemente, estão tentando dar liberdade para as cobaias. Programas
de computador vão substituir os animais nos laboratórios do futuro e não serão mais realizadas
experiências in anima vili. Quem viver verá.
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 Antifisiologia Humana, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
2. Afisiologia: Parafisiologia; Homeostático.
3. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
4. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
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5. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
6. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
7. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.

PODE-SE ENTENDER O CERCEAMENTO DA LIBERDADE
INDIVIDUAL COMO PROCEDIMENTO ANTIFISIOLÓGICO
PARA O PRINCÍPIO CONSCIENCIAL, ACARRETANDO PROBLEMAS E CONFLITOS EM TODO NÍVEL EVOLUTIVO.
Questionologia. Você ainda se vitimiza conscientemente com a Antifisiologia? Em
quais circunstâncias?
Bibliografia Específica:
1. Época; Redação; A Fúria do Hipopótamo; Revista; Semanário; Ano II; N. 77; Seção: Periscópio; 1 ilus.;
Rio de Janeiro, RJ; 08.11.99; página 24.
2. IstoÉ; Redação; Hipopótamo engole a Cabeça do Diretor que era seu Amigo; Revista; Semanário; N. 1.571;
Seção: A Semana; 1 ilus.; São Paulo, SP; 10.11.99; página 20.
3. Martins, Lúcia; Grieger, Gustavo; & Daflon, Rogério; Excessos de Proveta (Embriões Congelados); Época; Revista; Semanário; Ano II; N. 67; Seção: Ciência e Tecnologia; 16 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 30.08.99; páginas 86 a 88.
4. Veja; Redação; Na Boca da Fera; Revista; Semanário; Ed. 1.623; Ano 32; N. 45; Seção: Datas; 1 ilus.;
São Paulo, SP; 10.11.99; página 188.
5. 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 529.
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ANTILOGISMO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antilogismo é o argumento cuja conclusão se afirma como sendo a contradição de alguma conclusão válida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antilogismo vem do idioma Grego, antilogismós, “cálculo em sentido contrário; compensação”.
Sinonimologia: 1. Antilogia. 2. Contradição. 3. Autocontradição autoral.
Neologia. Os 2 vocábulos miniantilogismo e maxiantilogismo são neologismos técnicos
da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Lógica. 2. Logicidade.
Estrangeirismologia: o argumentum ad judicium; o argumentum a posteriori.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade mentalsomática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: o antilogismo; o ilogismo; o confronto das ideias; o cotejo das neoideias;
a luta da sobrevivência do neoconstructo; a argumentação opositiva; a desmistificação da ideia da
verdade absoluta; a contradição aparente; a contradição do autor consigo mesmo; a oposição argumentativa; a dislogia; a pseudologia; a mentirologia; as proposições contraditórias; a atitude filosófica hostil à razão discursiva; a incompatibilidade entre 2 termos; a irreconciliação com a irracionalidade; os erros do conteúdo; os erros da forma; o raciocínio oposto à lógica; a conflituosidade ideológica; a objeção educada; o megafoco da tese; as premissas; as inferências; o raciocínio lógico; a atitude racional; o juízo autocrítico; o juízo heterocrítico; a negatividade; a antítese; a objeção; a réplica; a contestação; a contradita; o arrazoamento; a argumentação didática;
a exposição detalhista; o arremate ideativo; a contenda inútil; a polêmica útil; a lógica dialética.
Parafatologia: os heterassédios; a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Principiologia: a relevância do princípio da descrença; o princípio racional de não ir
contra os fatos.
Teoriologia: a teoria da robéxis.
Tecnologia: a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica da evitação dos
falsos conceitos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalssomatologia.
Efeitologia: o efeito nocivo dos erros de raciocínio; o efeito nocivo das falácias lógicas.
Ciclologia: o ciclo de autofagia do uróboro.
Binomiologia: o binômio implicitude-explicitude.
Interaciologia: a interação Ignorantismo-megaerro.
Politicologia: a demagogia; a moneycracia; a asnocracia.
Fobiologia: a criticofobia; a neofobia; a raciocinofobia; a literofobia.
Holotecologia: a logicoteca; a mentalsomatoteca; a polemoteca.
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Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Intencionologia; a Coerenciologia; a Criteriologia; a Discernimentologia; a Sofística; a Refutaciologia; a Raciocionologia; a Autocriteriologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin antilógica.
Masculinologia: o homem antilógico; o contraditor sistemático; o assediador intrafísico
sempre em desacordo com os outros.
Femininologia: a mulher antilógica; a contraditora sistemática; a assediadora intrafísica
sempre em desacordo com os outros.
Hominologia: o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens obsessor.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantilogismo = a fuga pessoal ao ônus do não; maxiantilogismo = o posicionamento do homem do contra.
Culturologia: a cultura multidisciplinar.
Frases. Sob a ótica da Comunicologia, o antilogismo pode ser tão só mero conjunto inconsciente de frases.
Análise. Segundo a Pensenologia, a análise da pensenidade conduz o conscienciólogo ao
confronto exaustivo da ortopensenidade – megapensamentos cosmoéticos, holomaturidade, homeostase pensênica, causas do serenismo – com a patopensenidade – megapecadilhos mentais,
assedialidade interconsciencial, interprisões grupocármicas – Consciencioterapia, condições capazes de ampliar o entendimento do antilogismo.
Tabela – Confrontos Autopensênicos
Nos

Ortopensenidade (Saúde)

Patopensenidade (Doença)

02.

Aperceptividade aguda: Pansofia
consciencial
Associação de ideias: Taquicognoscência

03.

Atenção concentrada: Circunspecção técnica

Desconcentração da atenção: Aprosexia

04.

Atividade neossináptica: Neoconjecturas

Pensenes arterioscleróticos: Neofobia

05.

Autocertezas relativas: Inerrância possível

Ilogismos capciosos: Pirronismo antigo

06.

Autocomprovações lúcidas: Quididade

Argumentações eufemísticas: Lítotes

07.

Autopotencialidades magnas: Holomemória

Megalapsos da memória: Hipomnésia

08.

Cadeia de raciocínios: Omniquestionamento

Raciocínios viciosos: Apedeutismo

09.

Curiosidade onímoda: Autovivencialidade

Incuriosidade acrítica: Displicência

10.

Disciplina da Imagisticologia: Mnemotécnica

Indisciplina pensênica: Irreflexão milenar

11.

Erudição parapsíquica: Parapolimatia

Erros da visão obtusa: Autocomplacência

12.

Espírito de investigação: Paraperquirições

Espírito de parcialidade: Hipercriticismo

13.

Esquadrinhadura pensênica: Autoconsciência

Cochilões pensênicos: Visionarismo

14.

Evolutividade consciente: Autorganização

Regionalismo mercantilista: Idiopatia

01.

Ausência de discernimento: Enganologia
Desassociação de ideias: Psicossegnícia
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Nos

Ortopensenidade (Saúde)

Patopensenidade (Doença)

15.

Expectativas otimistas: Antevidências

Impugnações antecipadas: Prejulgamentos

16.

Filosofia universalista: Maxifraternidade

Filosofia ultrortodoxa: Intolerantismo

17.

Heterocríticas cosmoéticas: Dialética

Heterocríticas anticosmoéticas: Verrinas

18.

Holomaturidade intelectual: Hiperacuidade

Interpretações restritivas: Prevenções

19.

Incredulidade em tese: Mentalsomatologia

Evasivas mentaissomáticas: Misossofia

20.

Indução de indícios originais: Heurística

Tergiversações cavilosas: Mistificação

21.

Interesses a contrafluxo: Serenismo lúcido

Interesses subalternos: Megadogmática

22.

Megadiscernimento lúcido: Intuspecção

Ausência da neopensenidade: Misologia

23.

Megajuízos conclusivos: Autocriticismo

Megajuízos temerários: Acatalepsia

24.

Megapensenes sadios: Racionalidade máxima

Megafalácias lógicas: Sofística máxima

25.

Megapolítica multidimensional: Megatares

Minipolítica de campanário: Mundinho

26.

Método sadio das tentativas: Serendipitia

Hipóteses doentias dilemáticas: Arrepsia

27.

Plausibilidades lógicas: Probabilística

Facciosismo obcecado: Corporativismo

28.

Presciência de pesquisa: Interdisciplinaridade

Inatividade psíquica: Psicossedentarismo

29.

Unidades de medidas: Conscienciometrologia

Conclusões precipitadas: Antilogias

30.

Verdades relativas de ponta: Autenticidade

Concepções incoerentes: Irracionalidades

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 antilogismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
2. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
3. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
4. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
5. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
6. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
7. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.

NOS MEGADEBATES E CONFRONTOS DAS NEOIDEIAS,
O PRINCÍPIO DA DESCRENÇA, A OPOSIÇÃO À VERDADE
ABSOLUTA E A RAZÃO ASSENTADA NA LÓGICA DOS
FATOS E PARAFATOS SÃO POSTURAS INSUBSTITUÍVEIS.
Questionologia. Como convive você com o antilogismo nas argumentações libertárias
da consciência? No prélio das neoideias, você tem se saído mais vitorioso ou mais derrotado?
Bibliografia Específica:
1. Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda; Novo Aurélio Século XXI: O Dicionário da Língua Portuguesa;
pref. e coord. Margarida dos Anjos & Marina Baird Ferreira; XXXII + 2.128 p.; 1.400 autores; 110.000 etimologias;
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54.000 exemplos; glos. 435.000 termos; 2.400 refs.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. revisada e ampliada; Editora Nova
Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 152.
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; página 25.
3. 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 136.
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ANTIMATERNIDADE SADIA
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antimaternidade sadia é a opção evoluída dos intermissivistas em geral,
especialmente da jovem inversora existencial, ao descartar a gestação humana e a maternidade do
contexto da própria proéxis, priorizando a efetivação das gestações conscienciais, da tares e da
policarmalidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti vem do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo maternidade deriva do idioma Latim Medieval, maternitas, “qualidade de mãe”. Surgiu no mesmo Século XVI. A palavra sadia procede do idioma Latim, sanativus, “próprio para curar”, radical de sanatum, supino de sanare, “curar; sanar; sarar;
remediar; mitigar os cuidados; os pesares; as mágoas”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Antimaternidade cosmoética. 02. Antimaternidade evolutiva.
03. Abstinência maternal. 04. Antimaternidade policármica. 05. Antimaternidade homeostática.
06. Antimaternidade evolutivamente prolífica. 07. Antigestação humana. 08. Omissão superavitária ginossomática. 09. Invéxis. 10. Virgindade.
Eufemismologia. A técnica evolutiva da antimaternidade sadia destrói o mito eufemístico de “a mulher somente se completa quando reproduz”.
Neologia. As 3 expressões compostas antimaternidade sadia, antimaternidade sadia individual e antimaternidade sadia acompanhada são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 01. Antimaternidade patológica. 02. Antimaternidade egoica. 03. Antimaternidade homicida. 04. Maternidade sadia. 05. Maternidade cosmoética. 06. Maternidade
evolutiva. 07. Gestação humana. 08. Omissão paternal superavitária. 09. Recéxis. 10. Barriga-de-aluguel.
Estrangeirismologia: o strong profile feminino; o movimento da childfree; a condição
da childless by choice; a National Organization for Non-Parents (N.O.N.).
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Ginecologia e à Obstetrícia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antimaternidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a antimaternidade sadia; a opção refletida pela antimaternidade sadia; a desconstrução da maternidade multimilenar; a não sucumbência ao subcérebro abdominal; o domínio
da automesméxis; o descarte das cobranças sociais multimilenares; o papel social feminino muito
além do protagonismo meramente reprodutor animal; a função social feminina muito além da função maternal; a fertilidade mentalsomática muito além da fertilidade somática; a família de
2; o casal sem prole; a vida produtiva sem filhos; a primazia do tempo dedicado às gescons;
a abertura dos caminhos evolutivos; a aceleração da História Pessoal; o animal humano; a conscin
com inteligência evolutiva (IE); a interassistencialidade; a autocoerência; os autodesempenhos
evoluídos; os desafios da vida intrafísica; a liberdade pessoal de manifestação; a autoconscientização proexológica; a omissuper.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a primazia do compromisso com a paraprocedência pessoal.
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III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) .
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica da inversão existencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da invéxis; a ASSINVÉXIS.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Inversores Existenciais.
Binomiologia: o binômio gescon–antimaternidade cosmoética.
Interaciologia: a interação antimaternidade sadia–antipaternidade sadia.
Crescendologia. De acordo com a Conscienciometrologia, a jovem vivenciando a antimaternidade apresenta o crescendo evidente deixando a condição de Homo sapiens animalis, menor, para a condição de Homo sapiens conscientialis, maior ou mais prioritária evolutiva e proexologicamente.
Antagonismologia: o antagonismo antimaternidade sadia / gestação de gêmeos; o antagonismo assistência à varejo / interassistência por atacado; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo doadora da vida somática / doadora da vida autoconsciente (tares); o antagonismo gessom / gescon; o antagonismo prole somática / prole mentalsomática; o antagonismo Antimaternologia Cosmoética / Pré-Maternologia Pessoal.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a assistenciofilia.
Mitologia: a autossuperação do mito da maternidade.
Holotecologia: a invexoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia;
a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Higiologia; a Higioterapia; a Conviviologia; a Sociologia.
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 antimaternus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens autoparaprocedens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens evolutiens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: antimaternidade sadia individual = a condição da mulher solteira, sem
duplista; antimaternidade sadia acompanhada = a condição da dupla evolutiva acompanhada da
antipaternidade sadia do duplista inversor.
Culturologia: a cultura da Invexologia; a cultura da antimaternidade.
Síntese. A antimaternidade é o conceito-protótipo ou a síntese da invexibilidade da inversora existencial.
Filosofia. A linha filosófica mais afim à antimaternidade é o utilitarismo, no caso, evolutivo, a favor da interassistência a maior número de consciências.
Hiperacuidade. O conceito evolutivo da antimaternidade faz a conscin-mulher optar
pela consecução do atacadismo consciencial, pondo em plano secundário o varejismo pensênico.
Ambiguidade. Dentro da ambiguidade da realidade cósmica, a vivência da antimaternidade é conduta-exceção na Socin patológica, consumista, do capitalismo selvagem explorador da
mulher jovem e, por isso, ainda controvertível ao tratar das verdades relativas de ponta da Conscienciologia.
Surpreendenciologia. O cúmulo da surpreendência, dentro do universo da antimaternidade, é a assim-chamada gravidez psicológica ou pseudociese.
Recéxis. A mulher produtora da gravidez psicológica, obviamente, seja qual for o fator
desencadeante do processo, deixa de ser inversora para se tornar reciclante existencial.
Recorde. O recorde de reprodução humana ou dos nascimentos múltiplos é de 9 (nonuplets) recém-nascidos, 5 meninos e 4 meninas, da senhora Geraldine Bradrick, no Royal Hospital,
em Sidney, Austrália, no dia 13 de junho de 1971. Esta reprodução é igual à média da cadela de
boa raça e com boa saúde, dentro da Biologia dos subumanos ou da Zoologia.
Explicitação. Na subjetividade da antimaternidade não existe confusão capaz de criar
a autocorrupção ou o patopensene para a mulher a partir do fato superexplícito para si mesma:
toda mulher torna-se grávida ou não. Não há meio-termo. Em si, a mulher sente e sabe a realidade
do fato de modo indiscutível.
Analogia. A jovem capaz de renunciar à vivência da maternidade, mantendo a produção
de óvulos ociosa, é personalidade similar ao homem ao renunciar à vivência da paternidade, mantendo a produção de espermatozoides ociosa.
Projeto. Projeto pertinente de pesquisa sobre o tema da antimaternidade seria o survey
ou pesquisa de opinião pública buscando a resposta a esta questão: – Quantas jovens existem, hoje, renunciando à maternidade e priorizando a agilização da evolução consciencial?
Conflitologia. Na Conviviologia, a antimaternidade pode ser ponto maior de atrito entre
reciclantes e inversores, cabendo aos reciclantes existenciais, homens e mulheres mais experientes na vida intrafísica, a iniciativa de dissipar os conflitos de maneira cosmoética.
Aborto. Dentro da Cosmoeticologia, a antimaternidade há de ser vivenciada a partir da
profilaxia do aborto, porque ao engravidar e abortar, a mulher deixa de ser inversora para ser reciclante.
Maternidade. A maternidade é a mesma, no contexto da antimaternidade, ainda quando
relativa ao aborto de poucas semanas.
Gestação. Evidentemente, a maternidade começa com a gestação do feto e não com
o nascimento da conscin no parto.
Ressomatologia. Segundo a Evoluciologia, a jovem ao eliminar a opção da maternidade
não deve se preocupar quanto à rejeição ou se vai enfrentar dificuldades para obter a ressoma,
com proéxis de alto nível, em vida futura próxima. Qual a mulher-mãe, consciente, seria capaz de
recusar receber, na condição de filha, determinada consciência mais lúcida, e evolutivamente exitosa nas prioridades cosmoéticas, inteligentes?
Vinculologia. Pela Experimentologia, a antimaternidade elimina o vínculo inevitável de
assistência, próprio da mãe em relação à prole, abrange em geral duas décadas de dedicação,
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muitas vezes em tempo integral, a certa pessoa, filha ou filho, exclusivamente, permitindo a ampliação da autodisponibilidade para a construção de frutos policármicos.
Saldo. É inteligente, no caso, a permuta de 1 ou 3 elementos assistidos do grupocarma,
ainda egocêntricos, por milhares de elementos podendo ser assistidos na policarmalidade, dentro
da megafraternidade, no mesmo período, com as mesmas energias e o mesmo nível de abnegação.
O saldo evolutivo é indiscutivelmente maior.
Renúncias. Na antimaternidade ocorrem duas renúncias simultâneas, práticas: a renúncia à condição de mãe e a renúncia à condição de avó.
Frustraciologia. A partir da Ginossomatologia, a antimaternidade gera a inveja espontânea de legiões de mulheres-mães, de meia-idade, reciclantes, em relação às jovens inversoras
existenciais, atitude obviamente explícita e anticosmoética, frustração retardada a ser combatida
e tratada.
Lucidez. Através da Holomaturologia, a antimaternidade, ao eliminar a fase fisiológica
de declínio mentalsomático, próprio da mulher gestante, mãe e amamentadora, predispõe a jovem
inversora à recuperação maior dos cons e à ampliação da própria hiperacuidade.
Contrafluxologia. À vista da Intrafisicologia, o princípio da antimaternidade é conceito
avançado, de ponta, cuja vivência exigirá ainda, por muitos séculos, o ato de arrostar o contrafluxo das pressões temporais, onipresentes, domésticas, sociais, comerciais e industriais no âmbito
da Socin, de toda natureza.
Desafios. Obviamente, a jovem optando pela antimaternidade e a sustentando, só por
isso, evidencia personalidade forte capaz de vencer os principais desafios da Conscienciologia,
por exemplo: a tenepes, o epicentrismo consciencial, a ofiex e a desperticidade.
Antifisiologia. Com base na Parafisiologia, a antimaternidade evidencia a fase sadia
e evoluída da Antifisiologia exercida, voluntariamente, sem conotações anticosmoéticas.
Melin. Como esclarece a Parapatologia, o conflito ou frustração retardada – espécie de
melin – da mulher-mãe de meia-idade, pode levá-la a hostilizar as jovens inversoras ao modo de
filhas bastardas.
Priorização. Conforme a Paraprofilaxiologia, a opção pela antimaternidade evita a despriorização das vivências essenciais na consecução da proéxis da jovem inversora existencial,
notadamente quando esta encara a proéxis grupal, permutando os filhos biológicos pela assistência aos milhares de componentes da comunidade do grupocarma.
Reiteração. Consoante a Parassociologia, importa reiterar: o conceito original da antimaternidade, tratado tecnicamente pela Invexologia, traz a valorização do papel da mulher dentro
da Socin, deixando de ser mera reprodutora – condição atávica, animal e tradicional – para ser geradora lúcida dos frutos das tarefas do esclarecimento, na dinamização da evolução consciencial
em grupo.
Superpensenologia. Diante da Pensenologia, a vivência da antimaternidade, segundo os
ginopensenes da jovem inversora, faz a permuta dos subpensenes, derivados do subcérebro abdominal, pelos superpensenes, gerados pelos conceitos evoluídos da conscin lúcida e discernidora
das prioridades fundamentais da existência humana.
Corporativismologia. Em consonância com a Policarmologia, a antimaternidade corta
a linha natural de descendência, a condição positiva para eliminar o corporativismo familiar,
o matriarcado, o clã, e o egocentrismo grupal da família nuclear perante a família universal, mais
evoluída, da conscin.
Autodiscernimentologia. De acordo com a Psicossomatologia, a antimaternidade liberta
a conscin-mulher do subcérebro abdominal a fim de empregar predominantemente os 2 hemisférios cerebrais e o autodiscernimento, eliminando a fase fisiológica de declínio da mulher-mãe-gestante-amamentadora.
Compensação. Em face da Recexologia, a descoberta tardia da opção da antimaternidade pela mulher-mãe pode ser fator ou causa capaz de apontar desvios cruciais da proéxis. Cada
caso há de ser analisado segundo a lei da compensação de tarefas.
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Contraceptivos. Em função da Sexossomatologia, a antimaternidade é a opção menos
difícil de ser vivenciada em função das conquistas da Tecnologia moderna, notadamente, o preservativo e a pílula anticoncepcional.
Soma. No universo da Somatologia, a frustração retardada da mulher-mãe de meia-idade
em relação à antimaternidade da jovem inversora, piora quando esta moça, defensora da opção da
antimaternidade, apresenta disciplina pessoal, torna-se intelectual, mantém seu ginossoma em boa
forma física, sem obesidade, e é parceira de dupla evolutiva exitosa.
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 antimaternidade sadia, 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. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
04. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
06. Direito minoritário: Sociologia; Neutro.
07. Gescon: Proexologia; Homeostático.
08. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
09. Parceiro ideal: Duplologia; Homeostático.
10. Pentatlo duplista: Duplologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA ANTIMATERNIDADE SADIA DEMARCA
A POSIÇÃO DA MULHER LÚCIDA ANTE A INTRAFISICALIDADE, A SOCIN, A AUTOPRIORIDADE, A COSMOÉTICA,
A AUTEVOLUÇÃO E A FICHA EVOLUTIVA PESSOAL.
Questionologia. Como encara você, leitora ou leitor, a condição da antimaternidade
e a condição da antipaternidade na vida humana? Você já definiu tal tipo de convivialidade?
Bibliografia Específica:
01. Arantes, Orlando Carmo; O Vício foi Mais Forte (Filho de 11 Anos de Idade Acorrentado pela Mãe: Droga); Extra; Jornal; Diário; Seção: Polícia; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 09.06.2000; página 12.
02. Bacoccina, Denize; Dia das Mães vende Abaixo da Expectativa (SCPC & Queda de 4,2% no Período); O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 121; N. 38.927; Seção: Economia; 1 ilus.; São Paulo, SP; 16.05.2000; página B 12.
03. Braga, João Ximenes; Livro contesta o Mito do Amor Materno (Sarah Blaffer Hardy); O Globo; Jornal;
Diário; Ano LXXV; N. 24.350; Seção: Ciência e Vida; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 30.04.2000; página 44.
04. Gazeta do Povo; Redação; Mulher carregou Feto por 49 Anos (Taiwan: Vigésima Semana de Gestação); Jornal; Diário; Ano 81; N. 25.645; Curitiba, PR; 06.01.2000; capa.
05. Gullo, Carla; & Pereira, Cilene; A Certeza do Amanhã (O Sonho de Ter Filhos); IstoÉ; Revista; Semanário; N. 1.598; 6 ilus.; São Paulo, SP; 17.05.2000; capa (manchete) e páginas 128 a 131.
06. IstoÉ; Redação; Amor de Mãe Não Existe (Sarah Blaffer Hardy); Revista; Semanário; N. 1.597; Seção:
A Semana; São Paulo, SP; 10.05.2000; página 20.
07. Mc Farlan, Donald; Editor; The Guinness Book of Records 1990 (Parto de 9 Filhos); 318 p.; enus.;
gráfs.; ilus.; alf.; 36a Edição; 29 x 22 cm; enc.; Guinness Publishing; Londres; Inglaterra; 1989; página 12.
08. Paro, Denise; Dia das Mães: Mulheres que dizem Não à Maternidade (Pesquisadora Graça Razera);
Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.774; Seção: Curitiba; 1 enu.; 1 ilus.; Curitiba, PR; 14.05.2000; página 9.
09. Rudge, Ana Maria; Quando o Mito do Amor Materno desaba (“O Sorriso da Gioconda: Clínica Psicanalítica com os Bebês Prematuros”, Catherine Mathelin); Jornal do Brasil; Diário; Ano CIX; N. 357; Caderno: Ideias; 1 ilus.;
Rio de Janeiro, RJ; 01.04.2000; página 2.
10. Sekles, Flavia; O Milagre da Multiplicação (Redução de Embriões & Séptuplos Recém-nascidos em
Iowa, EUA); Jornal do Brasil; Diário; Caderno: Melhor; 3 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 29.11.97; página 6.
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ANTIMODELO
(PARADIGMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antimodelo é o conjunto de neoideias ou a neorrealidade exposta para
substituir o antigo modelo, molde, protótipo, imagem, forma, padrão ou paradigma consagrados,
mantendo-se em vigor e sendo imitados como fonte de inspiração ou teoria-líder a serem seguidos, há muito tempo, e, agora, considerados anacrônicos, ultrapassados e prejudiciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a; em vez de”. Apareceu no Século XVI. A palavra modelo vem do idioma Italiano, modelo,
“protótipo; imagem que se copia em escultura ou pintura; representação em pequena escala do
que se quer executar em tamanho maior; o que se deve imitar, pela sua perfeição”, e esta do idioma Latim Vulgar, modellum, de modus, “medida em geral, moderação; maneira de (se) conduzir
ou de (se) dirigir; maneira de ser ou de fazer”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Neoantimodelo; neomodelo racional. 02. Neoparadigma. 03. Antiparadigma vigente. 04. Antiprotótipo. 05. Paradigma consciencial. 06. Antimoda. 07. Antichavão. 08. Antidogma. 09. Antifalácia. 10. Neociência; neopensenidade; reciclagem.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo modelo: antimodelo; antirretromodelo; modelação; modelada; modelado; modelador; modeladora; modelagem; modelar; modelável; modelismo; modelista; modelístico; modelo-mor; modelo-vivo; neomodelo; retromodelo; supermodelo.
Neologia. As duas expressões compostas antimodelo teórico e antimodelo teático são
neologismos técnicos da Paradigmologia.
Antonimologia: 01. Antirretromodelo; retromodelo envelhecido. 02. Modelo antiquado. 03. Paradigma esgotado. 04. Protótipo insustentável. 05. Moda obsoleta. 06. Representação
descartável. 07. Anacronismo. 08. Antiqualha. 09. Chavão. 10. Interiorose.
Estrangeirismologia: o breakthrough mentalsomático; o plus cognitivo faltante; a banana technique (esnobação técnica).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
da hiperacuidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem antimodelos renovadores.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da prioridade evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os antipensenes contra as megassedialidades.
Fatologia: o antimodelo; a obsolescência dos paradigmas; o paradigma decadente, convencional, na UTI; a ditadura do paradigma eletronótico; a autopesquisa independente; a contrariedade das idolatrias em geral; a evitação dos antepassados de si mesmos; a extinção das sementeiras de urtigas ideológicas; as deificações; a bovinolatria; a robotização existencial (robéxis);
o combate à barbárie genocida; a mudança complexa da teoria-líder; a Humanidade materialona;
a Dermatologia da consciência; a racionalidade contra os caprichos infantis; a terapêutica contra
as epidemias de anticosmoética; a exprobação dos falsos moralismos; a antidemagogia explícita;
as denúncias das mentiras seculares; as heterocríticas cosmoéticas teáticas; as evidências das distorções antiprofissionais; os trafores contra os trafares grupais; a eliminação das antirrazões;
a exposição pública das megavaidades academicistas; a superação do retroparadigma; a disrupção
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intelectual; a renovação paradigmática; o paradigma consciencial; o neoparadigma; as neoverpons
da Conscienciologia; a Era Consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a profilaxia dos
megassédios interconscienciais; o conhecimento bioenergético contra as falácias lógicas.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença à frente dos interesses terra-a-terra; o princípio
da prioridade compulsória.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a premência científica da falseabilidade das teorias em geral; a mudança
da teoria-líder; a neoteoria-líder da Conscienciologia.
Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; o apontamento dos processos eletronóticos tecnicistas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito placebo dos ph.Deuses.
Neossinapsologia: as neossinapses; as parassinapses.
Ciclologia: o ciclo evolutivo da Ciência.
Enumerologia: o paradigma eletronótico; o paradigma newtoniano; o paradigma cartesiano; o paradigma reducionista; o paradigma mecanicista; o paradigma quadridimensional;
o paradigma fisicalista.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autolucidez-autorreciclagem.
Crescendologia: o crescendo materialidade-consciencialidade.
Trinomiologia: o trinômio consciência-Ciência-cosmoconsciência.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressismo; o antagonismo Ciência Intraconsciencial / Ciência Periconsciencial; o antagonismo Ciência Conscienciológica / Ciência
Eletronótica; o antagonismo Neofilia / Intolerantismo; o antagonismo incorruptibilidade / autocorrupção.
Paradoxologia: a conduta científica paradoxal.
Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço contra as preguiças multiformes.
Filiologia: a neofilia; a gnosiofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a futurofobia.
Holotecologia: a ciencioteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a cognoteca; a parapsicoteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Paradigmologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Recexologia; a Cosmovisiologia; a Mimeticologia; a Descrenciologia; a Autopesquisologia;
a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; 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 exis-
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tencial; 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 antimodelus; o Homo sapiens antiprototypus; o Homo
sapiens antiexemplaris; o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens senex; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antimodelo teórico = o empregado por quem somente admite o neoparadigma consciencial teoricamente; antimodelo teático = o empregado por quem já vive o neoparadigma consciencial teórica e praticamente.
Culturologia: a cultura do universalismo multidimensional; o rolo-compressor da cultura inútil.
Características. Segundo a Priorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 características buscadas para compor o antimodelo democrático de incubadora de neoverpons capaz
de influir na melhoria da vida humana na Socin, protótipo este defendido para estruturar a Cognópolis:
01. Cerebralidade máxima: Paracerebrologia.
02. Comunicologia Parapedagógica e Pesquisística.
03. Corrente de erudição.
04. Criatividade paratecnológica.
05. Defesa da Paradireitologia.
06. Doutoramento da inteligência evolutiva.
07. Escola de Cosmoeticologia: CGC.
08. Escola política universalista: Holofilosofia.
09. Estado Mundial: democracia direta.
10. Estratégia holofilosófica.
11. Ideias universalistas: universalidade dos mundos habitados.
12. Perspectiva multidimensional: multiexistencial e holossomática.
13. Poliglotismo teático: a caminho do conscienciês.
14. Preenchimento mentalsomático: depuração do autodiscernimento.
15. Princípio da descrença: Autodescrenciologia Teática.
16. Priorização evolutiva.
17. Produção magna: multicompléxis.
18. Tarefa do esclarecimento: Taristicologia.
19. Think tank evolutivo.
20. Voluntariado autoconsciente: minipeça interassistencial.
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Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
doutrinas ou condições existenciais humanas consideradas pelas Cognópolis como sendo hoje, no
Terceiro Milênio, antimodelos completamente anacrônicos e ultrapassados:
01. Anarquismo: a anomia política edulcorada.
02. Assistencialismo: a tacon demagógica.
03. Capitalismo: a selvageria do cifrão.
04. Comunismo: o marxismo superado.
05. Conservadorismo: a fossilização da neofobia; a tauromaquia.
06. Feudalismo: a instituição legalizada do escravagismo.
07. Medievalismo: as manifestações da pré-maternidade evolutiva; as tabacarias.
08. Messianismo: a lavagem subcerebral da gurulatria.
09. Militarismo: o pensamento revolucionário do belicismo.
10. Monarquismo: o racismo enobrecido pela elite.
11. Religiosismo: o dogmatismo profissional.
12. Sacralismo: os idiotismos culturais de todas as naturezas; as infibulações.
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 antimodelo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
02. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
08. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
09. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
10. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

O ANTIMODELO CIENTÍFICO É ASSUNTO GRAVE A SER
CONSIDERADO METICULOSAMENTE PELA CONSCIN
LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, POR SER O EMBASADOR
IDEAL PARA TODA MAXIPROÉXIS MAIS EVOLUÍDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda é seguidor do vetusto paradigma newtoniano-cartesiano? Por quais razões?
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ANTIMONARQUISMO COSMOÉTICO
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antimonarquismo cosmoético é o posicionamento ou atuação pró-evolutiva da conscin lúcida, homem ou mulher, contrário ao holopensene monárquico, ao identificar
e reconhecer os próprios erros e omissões de vidas pretéritas, multimilenares, quando manifestava-se de modo anticosmoético, na nobreza.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti precede do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo monarquia provém do idioma Latim, monarchia,
“estado em que governa 1 só”, e este do idioma Grego, monarkhía, “governo de monarca”. Surgiu
no Século XVI. A palavra cosmos vem do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo;
universo”. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética procede do idioma
Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e este do idioma Grego,
éthikós. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Antimonarquismo pró-evolutivo. 2. Antimonarquismo lúcido.
Neologia. As 3 expressões compostas antimonarquismo cosmoético, miniantimonarquismo cosmoético e maxiantimonarquismo cosmoético são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Monarquismo. 2. Antimonarquismo anticosmoético.
Estrangeirismologia: a coragem consciencial do strong profile nas autossuperações diárias; a tomada de decisão on time; a glasnost intraconsciencial revelando o temperamento monárquico; o modus vivendi antirregressivo; o check-up day; a reciclagem ego-involvement; o alinhamento cosmoético da performance evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Recexologia Pessoal.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo a tema: − Recéxis: viragem traforista.
Coloquiologia. Eis expressão popular relacionada ao tema: apagar incêndio ao invés de
pôr lenha na fogueira.
Citaciologia. Eis citação reflexiva, associada ao tema: − A gente não se liberta de 1 hábito atirando-o pela janela: é preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau (Mark Twain,
1835−1910).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Cosmoética. A Cosmoética deve ser igual ao oxigênio: onipresente em sua vida”.
“Conscin sem Cosmoética é soma sem consciência”.
2. “Cosmoeticologia. Para se alcançar a Cosmoética é indispensável vivenciá-la”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene antimonárquico; o holopensene pessoal da reeducação;
o holopensene pessoal da determinação evolutiva; o holopensene da cosmoeticidade; a cosmopensenidade evoluída; a fôrma holopensênica hígida; a renovação pensênica resultante da surpreendência positiva com ato alheio; a fixação nas autorreciclagens, criando pensenes cosmoéticos;
o holopensene pessoal autorreciclogênico; os exemplos pessoais de pensenizar; a autorreestruturação pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade;
o holopensene pessoal da reciclagem; o holopensene da anticonflitividade; o holopensene da Paradireitologia.
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Fatologia: o antimonarquismo cosmoético; a desdramatização dos traços fardos monárquicos; o cenário da vida intrafísica; os neopropósitos evolutivos; a tomada de decisão crítica;
a mudança nas condutas; o incitamento à autossuperação dos resquícios monárquicos; a opção por
seguir os passos cosmoéticos; os trafores antimonárquicos; a antipoliticagem; a vivência do aqui-agora; a intenção tarística cosmoética; a revisão dos princípios e valores pessoais; a qualificação
da autenticidade cosmoética; a melhoria consciencial comprovada; a convivialidade sadia favorecendo a saúde holossomática; os solilóquios; o ato de abrir mão dos ganhos secundários; a evitação do glamour; a superação de crenças religiosas; a atenção centrada nas autopesquisas; a libertação dos convencionalismos retrógrados; a descentralização do poder anticosmoético; a desconstrução de crenças e valores anacrônicos; a reprogramação das reações instintivas; a predisposição
à recéxis; a autorreeducação consciente; a autorreconciliação terapêutica; as auto e hetero experimentações com embasamento cosmoético; a autorganização crescente; o abertismo consciencial;
o respeito ao tempo das consciências; o ato de respeitar a manifestação dos outros; o ato de saber
ouvir; o estado de alerta; a vigilância ininterrupta; os favorecedores do autodiscernimento; o modo de viver prestando assistência silenciosamente; a vida sem ostentação nem requintes anticosmoéticos; o contágio exemplarista; o afastamento dos compassageiros anticosmoéticos; a responsabilidade do exemplo dado; o empoderamento interassistencial; a reverberação do padrão homeostático de referência; a repercursão positiva das mudanças; as mudanças pró-evolutivas; as inadequações antivolutivas evitadas; a importância das reconciliações nas reciclagens; a antivitimização; o reconhecimento da manipulação em prol de si mesmo; a superação das mágoas milenares; a reestruturação cognitiva criando autoimunidade ante os conflitos doentios e milenares;
a identificação dos aportes recebidos; a opinião cosmoética; o Curso Autevolução pela Autocosmoética da Associação Internacional de Cosmoeticologia (COSMOETHOS); o Curso Teáticas
da Conscienciometria Assistencial da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autocomprometimento intermissivo de assistir a parceiros do passado; a prática da tenepes; o descortínio dos
bastidores extrafísicos; o parapsiquismo lúcido; a projetabilidade semilúcida comprobatória; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o emprego sadio das energias; o ato de pacificar os
ambientes entrópicos; a recomposição dos erros holobiográficos; a Dinâmica Parapsíquica Interassistencial à Monarquia auxiliando na reciclagem dos traços monárquicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo acolhimento–respeito consciencial; o sinergismo mudança-renovação; o sinergismo fraternidade-cosmoeticidade; o sinergismo exemplarismo cosmoético–libertação grupocármica; o sinergismo autenticidade-coerência; o sinergismo boa vontade–boa intenção–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo força presencial–autoridade
cosmoética.
Principiologia: o princípio cosmoético do respeito à intraconsciencialidade; o princípio
da megafraternidade; o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do universalismo; o princípio da restauração evolutiva; o princípio cosmoético do respeito à intraconsciencialidade alheia; o princípio inteligente de pensar antes de
falar; o princípio da preservação dos valores cosmoéticos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de conduta libertária; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da agilização evolutiva; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da recéxis; a teoria da recin; a teoria do pensene;
a teoria da liderança cosmoética.
Tecnologia: a técnica de levar para a tenepes toda situação “mal parada”; a técnica do
mimo energético; a técnica da conscin-cobaia voluntária; a técnica da autorreflexão de 5 horas;
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a técnica da escuta atenta; a técnica da mudança do temperamento; a técnica do estado vibracional profilático; a técnica da exteriorização de energias assistenciais; a técnica dos 5 trafores.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial cosmoético; o voluntariado conscienciológico contribuindo como epicentrismo consciencial; o voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autorrecexologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: os efeitos corruptores das companhias ociosas; os efeitos pró-evolutivos da
convivialidade cosmoética; o efeito desassediador da paz íntima; o efeito evolutivo dos atos cosmoéticos; o efeito da autenticidade consciencial; o efeito do antimonarquismo assistencial;
o efeito da autopensenização cosmoética.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses autorrenovadoras a partir de neoposturas;
o incentivo à formação de neossinapses reciclogênicas; as neossinapses adquiridas nas recins da
conscin antimonárquica; as neossinapses oriundas do posicionamento anticorrupto; a formação
continuada de neossinapses cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo de reeducação das condutas pessoais; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo experiência passada–momento presente; o ciclo das reciclagens conscienciais.
Enumerologia: o posicionamento antimonárquico assistencial; o posicionamento antimonárquico coerente; o posicionamento antimonárquico exemplarista; o posicionamento antimonárquico reconciliatório; o posicionamento antimonárquico pró-recomposição; o posicionamento
antimonárquico lúcido; o posicionamento antimonárquico tarístico.
Binomiologia: o binômio conscin-cobaia–autexposição interassistencial; o binômio cinismo−autocorrupção explícita; o binômio teática-verbação; o binômio esforço-satisfação; o binômio serenidade-benignidade; o binômio silêncio-autorreflexão; o binômio desrepressão-descondicionamento; o binômio decisão-motivação; o binômio Cosmoética-holocarma.
Interaciologia: a interação autoincorruptibilidade-confiabilidade; a interação prudência-ponderação; a interação mudança de temperamento–recin; a interação vontade-intencionalidade-autorreciclagem; a interação ponderação-autodiscernimento-assertividade; a interação
planejamento–organização–serenidade Cosmoética.
Crescendologia: o crescendo da cosmoeticidade pessoal; o crescendo evolutivo amoralidade-imoralidade-cosmoeticidade; o crecendo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo erro-correção; o crescendo das reciclagens multiexistenciais; o crescendo dos patamares evolutivos
das consciências; o crescendo da reeducação consciencial.
Trinomiologia: o trinômio posicionamento–intenção cosmoética–recomposição; o trinômio recomposição-assistência-grupocarma; o trinômio observação–autorreflexão–imitação
cosmoética; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio investimento em recursos conscienciais–aplicação cosmoética–rendimento evolutivo; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio anticonflitividade–Cosmoética–domínio das
energias.
Polinomiologia: o polinômio erros-acertos-reciclagens-autorretratações; o polinômio
atenção–exteriorização de energias–lucidez–desassim; o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio intenção-priorização-verbação-acerto; o polinômio volição-intenção-decisão-sustentação; o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio Ética-Cosmoética-Universalismo-Megafra-
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ternismo; o polinômio autenfrentamento–autenticidade pensênica–autoimperdoabilidade–heteroperdoabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo ganhos ∕ perdas; o antagonismo concessão cosmoética / convivência anticosmoética; o antagonismo cosmoética / anticosmoética; o antagonismo coerência / incoerência; o antagonismo ações corretas / ações incorretas; o antagonismo foco na
solução / foco no problema; o antagonismo dignidade cosmoética / orgulho.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a consciência conhece a si mesma melhor
compreende os outros; o paradoxo de ser necessário aceitar o processo monárquico em prol da
interassistência; o paradoxo de o algoz tender ser vítima; o paradoxo de os atos comunicarem
mais se comparados a mil palavras; o paradoxo de a consciência mentir para si mesma; o paradoxo de perdas necessárias poderem ser ganhos evolutivos.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a autocracia; a despertocracia;
a proexocracia; a discernimentocracia; a recinocracia.
Legislogia: as leis da Cosmoética; a lei da retribuição dos aportes recebidos; a lei da interassistencialidade evolutiva; a lei do maior esforço aplicada às recins; a maior compreensão da
lei de ação e reação; as leis da evolução consciencial.
Filiologia: a evoluciofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a neofilia; a criticofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a superação da decidofobia; o medo de perder os ganhos secundários; a evitação da reciclofobia; a eliminação da cosmoeticofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da mentira; a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome da insegurança; o combate à síndrome da procrastinação; a remissão da sídrome da preguiça mental.
Maniologia: a mania de ouvir sem escutar; a mania de querer controlar tudo; a mania da
queixa; o fim da egomania; a lucidez quanto às manias egocêntricas infantis; a criticomania;
a murismomania.
Mitologia: o mito da autoimagem idealizada; o mito da mudança sem reciclagens; o mito da perfeição; o mito de agradar a todos; o mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio;
o mito da mudança de patamar sem autocrítica; a quebra dos mitos e tabus seculares relativos
à nobreza.
Holotecologia: a teaticoteca; a assistencioteca; a criticoteca; a historioteca; a evolucioteca; a recexoteca; a politicoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Recexometria; a Descrenciologia; a Cosmoeticologia; a Autocriticologia; a Intraconscienciologia; a Temperamentologia; a Voliciologia; a Autodeterminologia; a Passadologia; a Autopriorologia; a Exemplologia; a Discernimentologia; a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Para-Historiografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin antimonárquica; a conscin aristocrata; a conscin holorreciclável;
a conscin medíocre; a conscin motivada; a isca humana lúcida; a conscin pacificada; a conscin
cosmoética; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o soberano; o aristocrata; o monarca; o duque; o conde; o nobre; o marquês; o barão; o grão-duque; o imperador; o súdito; o plebeu; o erudito; o religioso; o manipulador; o prepotente; o tendencioso; o autoritário; o temperamentólogo; o politiqueiro; o intelectual;
o historiador; o pesquisador; o seriexólogo; o agente retrognitor; o autodidata; o líder; o conviviólogo; o reciclante; o tenepessita; o escritor; o verbetógrafo; o pesquisador autocobaia; o exemplarista; o voluntário; o conscienciólogo; o homem de ação; o cosmoeticista.
Femininologia: a soberana; a aristocrata; a monarca; a duquesa; a condesa; a nobre;
a marquesa; a baronesa; a grã-duquesa; a imperatriz; a súdita; a pebléia; a erudita; a religiosa;
a manipuladora; a prepotente; a tendenciosa; a autoritária; a temperamentóloga; a politiqueira;
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a intelectual; a historiadora; a pesquisadora; a seriexóloga; a agente retrognitora; a autodidata;
a líder; a convivióloga; a reciclante; a tenepessista; a escritora; a verbetógrafa; a pesquisadora
autocobaia; a exemplarista; a voluntária; a consciencióloga; a mulher de ação; a cosmoeticista.
Hominologia: o Homo sapiens monarchicus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens reflector; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantimonarquismo cosmoético = o contínuo da reciclagem existencial (recéxis), pessoal, dos traços fardos monárquicos; maxiantimonarquismo cosmoético = a ação
dinâmica ininterrupta da reciclagem intraconsciencial (recin) do temperamento monárquico.
Culturologia: a cultura da monarquia; a cultura das aparências; a cultura dos privilégios patológicos; a cultura da frivolidade; a cultura do exemplarismo consciencial; a cultura
do autoposicionamento cosmoético; a cultura da autorreflexão.
Caracterologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis, na ordem alfabética, por exemplo, 25
traços de temperamento antimonárquico:
01. Abertismo.
02. Anticonflitividade.
03. Autodeterminação cosmoética.
04. Autoincorruptibilidade.
05. Autopacificação.
06. Autopriorização evolutiva.
07. Benignidade.
08. Bom humor.
09. Conciliação lúcida.
10. Coragem evolutiva.
11. Cosmoeticidade.
12. Criticidade reeducadora.
13. Descrencionismo.
14. Despojamento para reciclagens.
15. Empatia traforista.
16. Exemplarismo assistencial.
17. Flexibilidade para mudanças.
18. Honestidade.
19. Paciência construtiva.
20. Pacificidade.
21. Persistência no autenfrentamento.
22. Reciclofilia.
23. Resiliência.
24. Taristicofilia.
25. Traforismo.
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 antimonarquismo cosmoético, 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.

Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
Autenfrentamento dos traços monárquicos: Autorreciclologia; Homeostático.
Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
Crescendo do autoposicionamento conscienciológico: Verbaciologia; Homeos-

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

Crescendo perdão-libertação: Conviviologia; Homeostático.
Ortoexemplo desafiador: Exemplologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Raiz do temperamento: Autotemperamentologia; Neutro.
Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.

tático.

A COSMOÉTICA É DESAFIO PRIORITÁRIO PARA A CONSCIN COM PERFIL MONÁRQUICO, DEMANDANDO CORAGEM E POSICIONAMENTO PARA O AUTENFRENTAMENTO
LIBERTADOR DAS AUTOCORRUPÇÕES MULTIMILENARES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a Cosmoeticologia para contrapor ao
temperamento monárquico? Desde quando? Quais os resultados alcançados no processo de
autorreciclagens até o momento?
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;
páginas 442 e 443.

T. O. M.
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ANTIMONOTONIA
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antimonotonia é a técnica da aplicação do conjunto de manifestações autopensênicas com o qual a conscin lúcida elimina a monotonia, a invariabilidade, a uniformidade
ou a ausência de diversidade das automimeses impostas, inevitavelmente, pela vida humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo monotonia vem do idioma Francês, monotonie, e este
do idioma Latim Tardio, monotonus, adaptado do idioma Grego, monótonos, “de uma tensão uniforme; pertinaz; monótono”. Surgiu em 1833.
Sinonimologia: 01. Desmonotonização. 02. Antipasmaceira. 03. Antimonorritmia.
04. Antimesmice. 05. Técnica da variabilidade. 06. Autodinamismo. 07. Alterabilidade sadia.
08. Rotina criativa. 09. Atividade. 10. Dinâmica evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo monotonia:
desmonotonização; desmonotonizada; desmonotonizado; desmonotonizar; monótona; monotongação; monotongar; monotongo; monotônica; monotônico; monotonização; monotonizada; monotonizado; monotonizar; monótono.
Neologia. O vocábulo antimonotonia e as duas expressões compostas antimonotonia elementar e antimonotonia evoluída são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 01. Monotonia. 02. Pasmaceira. 03. Marasmo. 04. Mesmice.
05. Monorritmia. 06. Conservadorismo; tradicionalismo. 07. Acomodação espúria; sedentarismo. 08. Invariabilidade. 09. Inatividade. 10. Fossilização existencial.
Estrangeirismologia: a assertiva do varietates hominis delectantur; as repetições ad
nauseam sem saldos evolutivos; a boredom proneness; o strong profile da conscin lúcida; o Recexarium; a action packed agenda.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à dinâmica evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – A monotonia
empobrece.
Simbologia. O ato de respirar é o símbolo vital da monotonia humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal com base na Autodiscernimentologia; a atuação da
Higiene Autopensênica.
Fatologia: a antimonotonia; a quebra da monotonia; a nova oportunidade de renovação
a cada dia; a autossuperação específica; o gás pessoal para se viver melhor; o atacadismo consciencial; o ativismo; a efervescência das ideias; a vida intrafísica plena de desafios; o interiorota
defensor da monotonia; o neofílico usuário da antimonotonia; a indispensabilidade evolutiva da
uniformidade inteligente; a regressão ininteligente da monotonia estagnante; a ausência da autocrítica; a antirrecéxis; o comodismo piegas; a pasmaceira debiloide; a repetição pré-histórica;
o rebarbativo; a moda retrô; a melin.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o extrapolacionismo parapsíquico; a monotonia desconfortável da Baratrosfera.
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III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do brainstorming.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Enumerologia: a apatia; o torpor; a assinergia; o vegetalismo; o enferrujamento; a tibieza; a reprise.
Binomiologia: o binômio hábitos sadios–rotinas úteis.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo monotonia / variedade; o antagonismo monotonia
da vida / assimetria da Natureza; o antagonismo vício da monotonia / monotonia dinamizada;
o antagonismo rotina entediante / rotina útil; o antagonismo Dinâmica / Estática; o antagonismo
uniformidade fastidiosa / uniformidade ortopensênica; o antagonismo pasmaceira pessoal / homeostasia consciencial; o antagonismo ação / inação; o antagonismo atividade / passividade;
o antagonismo frenesi / monotonia; o antagonismo festa / serviço.
Filiologia: a neofilia; a decidofilia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança.
Holotecologia: a evolucioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Consciencioterapia; a Invexologia; a Autexperimentologia; a Holomaturologia; a Mesmexologia; a Marasmologia; a Proexologia; a Intrafisicologia; a Rotinologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a pessoa novidadeira; a personalidade dinâmica; 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; o conservador; o interiorota; o neofóbico.
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; a conservadora; a interiorota; a neofóbica.
Hominologia: o Homo sapiens antimonotonus; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens inventor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens constructus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: antimonotonia elementar = a reciclagem menor, existencial (recéxis),
aplicada pela conscin vulgar, ainda superficial, desorganizada; antimonotonia evoluída = a reciclagem maior, intraconsciencial (recin), aplicada pela conscin lúcida, profunda, bem-organizada.
Culturologia: o antagonismo cultura do menor esforço / cultura do maior esforço.
Taxologia. Sob a perspectiva da Evoluciologia, as quebras da monotonia podem ser classificadas em duas categorias básicas:
1. Melhoria. As quebras da monotonia tendentes à melhoria, por exemplo, os casos contidos na Bamburriologia Pessoal.
2. Pioria. As quebras da monotonia tendentes à pioria, por exemplo, o apagão geral.
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 antimonotonia, 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. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
05. Autômato humano: Parafisiologia; Nosográfico.
06. Automutação: Recexologia; Homeostático.
07. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
08. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
09. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
10. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
11. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
12. Tédio: Parapatologia; Nosográfico.

A MONOTONIA PRATICAMENTE DESAPARECE,
EM DEFINITIVO, DA VIDA MULTIDIMENSIONAL DO SER
DESPERTO, HOMEM OU MULHER, QUANDO MINIPEÇA
CONSCIENTE DO MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda padece de algum conflito gerado pela monotonia existencial? Já tentou racionalmente a consecução da autorreciclagem existencial?
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ANTIMURISMO ASSISTENCIAL
(ASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antimurismo assistencial é a condição de a conscin lúcida, homem ou
mulher, eliminar a pusilanimidade e as omissões deficitárias na atuação cotidiana ao assumir atitudes cosmoéticas e posicionamentos fraternos, demonstrando autodiscernimento evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em
oposição a”. O vocábulo muro vem do idioma Latim, murus, “parede; cerca”. Surgiu no Século
XIII. O sufixo ismo procede igualmente do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de;
ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”.
O termo assistência provém igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e este de assistens
ou adsistens ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Antimurismo cosmoético. 2. Antimurismo pró-evolutivo. 3. Descarte assistencial da pusilanimidade.
Neologia. As 4 expressões compostas antimurismo assistencial, miniantimurismo assistencial, maxiantimurismo assistencial e megantimurismo assistencial são neologismos técnicos
da Assistenciologia.
Antonimologia: 1. Bifrontismo; posicionamento ambíguo. 2. Irresolutismo prejudicial.
3. Abstencionismo antiassistencial. 4. Omissão estagnadora.
Estrangeirismologia: o know how assistencial; o full time interassistencial; o rapport interconsciencial; o assistente ad aeternum; o modus operandi da assistência; o break-even-point
assistencial; o stopped sitting on the fence; o strong profile interassistencial; o breakthrough interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Interassistenciologia Prioritária.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivolabulares relativos ao tema: – Inexiste amparo assediador. Inexiste murista genial. Murista: neutro impotente. Murismo: equidistância patológica.
Coloquiologia. Eis 5 expressões coloquiais relativas ao tema: o pau para toda obra interassistencial; o ato de sair de cima do muro; o ato de não deixar para amanhã o que se pode
fazer hoje; o ato de parar de dourar a pílula; o ato de colocar a mão na massa.
Proverbiologia. Eis 3 provérbios relacionados ao tema: – Uma mão lava a outra. Cobra
que não anda não engole sapo. Em terra de cego quem tem olho é rei.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal
do posicionamento cosmoético; os ortopensenes; a ortopensenidade; a ausência de patopensenes;
os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os genopensenes fraternos; a genopensenidade benévola; os harmonopensenses; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os autopensenes focados no assistido; a autopensenização interassistencial; os pensenes fraternos repercutindo na convivialidade; a acalmia
pensênica permitindo a conexão com o amparo; a retilinearidade pensênica.
Fatologia: o antimurismo assistencial; a prioridade assistencial; o posicionamento assistencial; a presença assistencial; a omissão superavitária; a autexposição saudável; a vontade aplicada de assistir; a teática assistencial; a experiência qualificando a assistência; a antecipação da
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assistência; a proatividade evolutiva; a assistência grupocármica; a assistência policármica; a replicação da vivência trazendo neoaprendizado; a repetição necessária para qualificar o assistente;
a volta da espiral evolutiva; a ato de fazer a própria parte e confiar na equipe; a ampliação da
assistência pela organização de eventos; o posicionamento assistencial perante os prestadores de
serviços nos eventos conscienciológicos; o ato de trazer para si a responsabilidade da assistência;
a terceirização da responsabilidade; a boa intenção insuficiente; a omissão do esclarecimento;
a superação da omissão deficitária; a ausência de assunção da responsabilidade; a interprisão gerada pela falta da assistência; a pseudassistência; a ausência da qualificação assistencial; a postura
ambígua do pretenso assistente; o fato de fingir não perceber a demanda; o rolo compressor da
intrafisicalidade dificultando o posicionamento; a robotização da vida humana levando à inércia
antiassistencial; o acobertamento do desvio de proéxis pelo excesso de atividades nas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs); o despojamento do ego necessário para a realização da assistência;
a assunção da autoliderança reverberando na assistência; a convivência grupal harmônica; o fato
de ir direto ao ponto; a eliminação da postergação e dispersividade; o pensamento altruísta; a vivência de assistir pelo exemplarismo; a autoconfiança no estofo assistencial; a assunção do protagonismo existencial; a autoliderança em prol do fraternismo; a autenticidade e coerência cosmoética balizando os posicionamentos assistenciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a superação dos medos pelo desenvolvimento parapsíquico; o parapsiquismo mentalsomático qualificando a assistência; o fato de estar sempre alerta multidimensionalmente; a tenepes na condição de arrimo antimurismo; a evocação da equipe extrafísica
assistencial; a conexão em tempo integral com a equipe extrafísica de amparadores de função;
a confiança no amparo extrafísico; o paracontato com o amparador de função; a paraconfiança do
amparo no representante intrafísico; a afinização multidimensional e multiexistencial levando ao
posicionamento perante a equipex; o teatro assistencial multidimensional; os vínculos conscienciais pluriexistenciais com os amparadores extrafísicos; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)
designando as companhias extrafísicas; a paragenética assistencial; a superação dos medos multiexistenciais; o amparo extrafisico qualificando a assistência; o amparo de função promovendo
extrapolacionismo parapsíquico; o trabalho ombro a ombro com o amparador extrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo predisposição assistencial–amparador pessoal; o sinergismo autoconhecimento-intercompreensão; o sinergismo fazer assistência–ser assistido.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio interassistencial de o menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sustentando o posicionamento assistencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) otimizando as assistência grupal.
Tecnologia: a técnica de pensar como se fosse amparador; a técnica da tenepes; as técnicas bioenergéticas de autodesassédio; a técnica da exteriorização de energias na interassistência; a técnica da desassimilação energética; as paratécnicas assistenciais profiláticas e terapêuticas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na Instituição Conscienciocêntrica;
a negação das crises de crescimento pelo voluntariado sem lucidez; o amparo de função do voluntariado conscienciológico; as oportunidades assistenciais advindas do voluntariado interassistencial; o voluntário da Conscienciologia na condição dupla de ser assistido e ser assistente;
o voluntário proativo da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Grupocarmologistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito Hulk da assistência bem sucedida; o efeito da retilinearidade pensênica na tares; o efeito da extrapolação pelo acoplamento com amparador de função; o efeito
do saldo da FEP; os efeitos grupocármicos da interassistência; os efeitos libertadores do holopensene fraterno.
Binomiologia: o binômio assistido-assistente; o binômio autexemplarismo-heterassistência; o binômio tacon-tares; o binômio interassistência-proatividade.
Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação amparando-amparador; a interação posicionamento–exemplarismo cosmoético; a interação equipin-equipex; a interação terapeuta-paciente; a interação médico-paciente; a interação consciencioterapeuta-evoluciente;
a interação proatividade-compléxis; a interação Central Extrafísica da Fraternidade (CEF)–
–Central Extrafísica de Energia (CEE).
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo de
a omissão poder ser assistencial, quando superavitária.
Fobiologia: a eliminação da decidofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da mediocrização consciencial; a evitação da
síndrome do “deixa disso”; a profilaxia da síndrome da dispersão consciencial.
Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia;
a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Paraconviviologia; a Parassociologia; a Policarmologia;
a Priorologia; a Antidesperdiciologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin agente assistencial; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o embaixador intrafísico da assistência; o agente de sustentação do campo assistencial; 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 embaixadora intrafísica da assistência; a agente de sustentação do campo assistencial; 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 interassistens; o Homo
sapiens fraternus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapaedagogicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens epicentricus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniantimurismo assistencial = o descarte das posturas pusilânimes perante a autassistência; maxiantimurismo assistencial = o descarte das posturas pusilânimes perante
a interassistência grupocármica; megaantimurismo assistencial = o descarte das posturas pusilânimes perante a interassistência policármica.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da interdependência sadia; a cultura da convivialidade fraterna.
Assistente. Sob a ótica da Assistenciologia, a maioria da população mundial e parapopulação baratrosférica apresenta carência em algum aspecto, fazendo-se necessária a qualificação
dos assistentes para auxiliar tais consciências e contribuir para as reurbanizações extrafísicas.
A saída da condição de obnubilação e a opção lúcida pela assistência contribui para o upgrade
evolutivo pessoal e grupal.
Caracterologia. Na análise da Traforologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 24
características ou trafores da consciência com posicionamento assistencial, a serem conquistados
a partir da consolidação de posturas antimurismo:
01. Abertismo. Apresenta postura antissectária.
02. Assertividade cosmoética. Confia no próprio estofo assistencial, tomando a iniciativa para assistir.
03. Assistencialidade. Coopera lucidamente na condição de isca assistencial lúcida, sem
reclamações, em favor de outras consciências.
04. Autenticidade. Explicita a intraconsciencialidade, sem escondimentos ou bifrontismo.
05. Autoconfiança. Confia nas próprias qualificações e no amparo extrafísico.
06. Autodefesa. Cultiva a autodefesa energética no microuniverso consciencial, detectando as intrusões pensênicas e harmonizando os holopensenes onde atua.
07. Autopesquisa. Exercita a pesquisa permanente de si mesmo superando imaturidades.
08. Autorganização. Vivencia a organização permanente de todos os aspectos intrafísicos.
09. Comunicologia. Apresenta comunicação interconsciencial assertiva, sem apresentar
agressividade e omissões deficitárias.
10. Desapego. Pratica a interdependência lúcida, sem apegos egocêntricos.
11. Desassedialidade. Contribui na manutenção dos ambientes desassediados pela exteriorização de energias conscienciais (ECs) profiláticas.
12. Empatia. Apresenta alto índice de efetividade ao promover o acolhimento da problemática do assistido com compreensão.
13. Energossomática. Instala o EV profilático visando à interassistência.
14. Erudição. Vivencia o autodidatismo útil, considerado parte integrante da cultura
pessoal.
15. Fraternismo. Exercita a fraternidade em prol da assistência.
16. Ortopensenidade. Exterioriza a benignopensenidade nas ações assistenciais.
17. Hiperacuidade. Atua com lucidez multidimensional, tendo o paradigma consciencial na condição de norte evolutivo.
18. Parapsiquismo útil. Passou do gargalo do parapsiquismo místico, atuando com lucidez multidimensional.
19. Policarmalidade. Atua, quando possível, em assistências policármicas.
20. Priorização. Busca priorizar a assistência independente da dimensão na qual se manifesta, intra ou extrafísica.
21. Profilaxia. Exercita as medidas profiláticas nas interrelações para evitar conflitos
e manter a convivência harmoniosa.
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22. Projetabilidade. Desenvolve cotidianamente projeções lúcidas assistenciais pelo esforço pessoal diuturno.
23. Traforismo. Ressalta as qualidades do assistido na assistência tarística.
24. Senso universalista. Emprega o Universalismo na condição de fiel da balança decisória.
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 antimurismo assistencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
02. Amparofilia: Amparologia; Homeostático.
03. Antiprocrastinação: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
05. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Assistenciologia Grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Ato determinativo: Autodecidologia; Homeostático.
08. Autodecidibilidade: Decidologia; Neutro.
09. Autoposicionamento sadio: Comunicologia; Homeostático.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
12. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Postura antiqueixa: Paraetologia; Homeostático.
14. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
15. Viragem assistido-assistente: Assistenciologia; Homeostático.

O ANTIMURISTA ASSISTENCIAL DEMONSTRA ELEVADO
PERCENTUAL DE INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA AO POSICIONAR-SE PROATIVAMENTE PERANTE AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DO COTIDIANO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera assumir o próprio ego intermissivista
assistencial? Avalia em quais condições ainda se omite diante da assistência? Quais técnicas
utiliza para manter o antimurismo assistencial?
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; 7.663 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 38, 200, 202, e 465.
2. 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 108, 254 e 255.

M. S. P.
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ANTINORMA DA CONSCIENCIOLOGIA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antinorma da Conscienciologia é a manifestação conscienciológica da
conscin lúcida ao encarar frontal e explicitamente os preceitos, costumes, padrões, procedimentos, regulamentos, regras e princípios quando antievolutivos, mas usuais e em vigor pela maioria
dos componentes da Sociedade Intrafísica ainda patológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti vem do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Surgiu no Século XVI. A palavra norma deriva do idioma Latim, norma, “esquadro; regra; norma; modelo; padrão”. Apareceu no Século XVII. O termo 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”. 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. Antagonismo da Conscienciologia. 2. Antipodia da Conscienciologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo norma: normação; normada; normado; normador; normadora; norma-padrão; normática; normático; normativa; normatividade; normativismo; normativista; normativística; normativístico; normativo;
normatizar; normógrafo; normológio.
Neologia. As 3 expressões compostas antinorma da Conscienciologia, antinorma da
Conscienciologia adolescente e antinorma da Conscienciologia adulta são neologismos técnicos
da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Compatibilidade da Conscienciologia. 2. Concordância da Conscienciologia.
Estrangeirismologia: o Evolutionarium; o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Cogniciologia Evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomaturologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o empenho na incorruptibilidade autopensênica.
Fatologia: a antinorma da Conscienciologia; os desafios avançados à ponderação e às induções aos confrontos das normas conscienciológicas perante determinadas ideias em vigor na
Socin ainda patológica; a inteligência evolutiva (IE); a otimização dos autodesempenhos; o ponteiro consciencial; a relevalidade inteligente das coisas evolutivas; a superexatidão do megafoco
da conscin lúcida; as verdades antidemagógicas; as contestações intelectuais racionais; as vivências diferenciadas de padrões sociais homogêneos e generalizados; o antinormativismo respaldado pela Cosmoética; o apartidarismo socialmente engajado; a subversão ideológica com convivência pacífica geral.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a teática da autoconscientização multidimensional e multiexistencial.
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III. Detalhismo
Principiologia: os desafios dos princípios da Conscienciologia; os princípios conscienciocêntricos; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da descrença; o princípio da
verpon; o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) reiterando a defesa do direito universal ao livre pensamento.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
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 Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio
Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: os efeitos impactantes da tares.
Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas desconstruindo retrossinapses
automiméticas.
Enumerologia: os pensamentos desviantes; as convicções discordantes; os valores discrepantes; as aspirações incompatíveis; as priorizações contrastantes; os posicionamentos divergentes; as condutas destoantes.
Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade.
Paradoxologia: o paradoxo da Socin Patológica contrafluxo social–fluxo cósmico.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a invexocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autossustentação holossomática dos autoposicionamentos evolutivos; a lei de ação e reação.
Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a criticofilia; a leiturofilia; a intelectofilia;
a neofilia; a logicofilia.
Mitologia: a ruptura íntima com os mitos sociais em geral.
Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Mentalsomatologia; a Cogniciologia; a Invexologia; a Parapercepciologia; a Reeducaciologia; a Descrenciologia; a Duplologia; a Proexologia; a Interassistenciologia.
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 ree-
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ducadora; 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 perquisitor; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens
refutator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antinorma da Conscienciologia adolescente = a vivência da inversão
existencial (invéxis) para o jovem, rapaz ou moça, na fase preparatória, básica da existência ou da
autoprogramação existencial (autoproéxis); antinorma da Conscienciologia adulta = a vivência da
oficina extrafisica (ofiex) pessoal da conscin de meia-idade física, na fase executiva, evoluída
e madura da existência ou da autoprogramação existencial (autoproéxis).
Culturologia: a cultura da Holomaturologia; a transgressão dos códigos culturais obsoletos (idiotismos culturais).
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15
posicionamentos existenciais, avançados, explícitos e defendidos pelos princípios conscienciológicos teáticos, podendo ser categorizados como antagônicos ou evidentes antinormas perante as
realidades e preferências das conscins vulgares da Socin ainda patológica (Ano-base: 2010):
01. Antigersismo: a busca da exemplificação teática da lei do maior esforço, antinorma
perante a lei do menor esforço, lei de Gérson ou de levar vantagem em tudo, em vigor na vida
globalizada atual.
02. Antimodismo: a preferência pelos recursos evolutivos funcionais específicos de cada conscin interessada na consecução da programação existencial (autoproéxis), antinorma perante as legiões de seguidores dos modismos ou da crista da onda do momento.
03. Autevolução: a busca do autesforço evolutivo, antinorma em face do desfrute do
momento na existência, ou seja, do hedonismo ainda generalizado.
04. Autodidatismo: a preferência pela autodidaxia, própria do semperaprendente, antinorma em face dos ph.Deuses e ph.Divas das instâncias e atmosferas acadêmicas.
05. Base intrafísica: a fixação domiciliar da personalidade na fase da maturidade biológica, a fim de alcançar a oficina extrafísica (ofiex), antinorma perante o ansiosismo da dromomania paroxística vigente na vida moderna.
06. Descrenciologia: o fato de não se acreditar em nada e em ninguém, mas preferir
a realização das experimentações pessoais antes de se admitir as cognições ou convicções a respeito das verdades relativas de ponta (verpons), antinorma em face das legiões de crentes, beatos
e fanáticos de todas as naturezas espalhados pela Terra.
07. Duplologia: o megafoco da evolução a 2 da dupla evolutiva, antinorma em face do
casamento tradicional ou do negócio do matrimônio.
08. Gestação consciencial: a preferência pela antimaternidade cosmoética da Invexologia e da Megagesconologia, antinorma perante a busca ingente das pessoas pelas reproduções humanas, tradicionais, milenares.
09. Multidimensionalidade: o valor atribuído ao parapsiquismo ou às vivências multidimensionais da consciência, antinorma evidente em face da busca permanente da fama ou celebridade passageiras segundo o Zeitgeist.
10. Omniquestionamento: a vivência permanente das omnipesquisas pessoais e grupais, antinorma se comparada à condição política leniente do antiquestionamento mais comum.
11. Parafisiologia: a prioridade da funcionalidade evolutiva das coisas, antes de tudo,
antinorma em face da condição mundana de privilegiar a aparência transitória ou a Estética.
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12. Pé-de-meia: a colocação da independência econômico-financeira nos limites dos recursos naturais e funcionais específicos de sobrevivência humana, antinorma clara em face da
busca insana da fortuna, a qualquer custo, ainda ansiedade permanente de milhões de pessoas.
13. Racionalismo: a priorização explícita das pesquisas técnicas e refutações racionais
da Ciência, antinorma óbvia perante as preferências culturais da maioria pela cultura superficial,
pelas Artes ou pela supervalorização das emoções.
14. Taristicologia: o posicionamento de encarar a tarefa do esclarecimento (tares), mais
complexa, difícil e antipática, à frente da tarefa da consolação (tacon), antinorma em face das
legiões de pessoas ainda buscando as tapeações da santidade oca e da demagogia do populismo
(poujadisme), fugindo da verdade, da autenticidade e da fidedignidade da explicitação dos conteúdos dos fatos e parafatos.
15. Universalismo: a preferência para a vida na democracia pura no burgo aberto ao
Cosmos, com acolhimento indiscriminado (Bairro Cognópolis), antinorma perante o bairrismo fechado dos clãs sectários e facciosos do Século XXI.
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 antinorma da Conscienciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
06. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
07. Contestação intelectual: Holomaturologia; Neutro.
08. Definitividade: Holomaturologia; Neutro.
09. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
10. Holofisiologia: Cosmovisiologia; Neutro.
11. Holomaturologia: Evoluciologia; Homeostático.
12. Incompatibilidade Ciência / Religião: Holomaturologia; Homeostático.
13. Incompatibilidade da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
14. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
15. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.

AS ANTINORMAS DA CONSCIENCIOLOGIA SÃO MANIFESTAÇÕES CONFRONTATIVAS EXPLÍCITAS CONTRA O FLUXO DO PREDOMÍNIO REGRESSIVO DOS INTERESSES MATERIAIS AINDA VIGENTES NA EXISTÊNCIA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a vivência direta, pessoal, das antinormas
da Conscienciologia? Desde quando?
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ANTIPARAPSIQUISMO
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antiparapsiquismo é a qualidade, condição, estado ou reação da conscin
sem Curso Intermissivo pré-ressomático, bloqueada, inexperiente, espontânea e sinceramente
opositiva ao pleno exercício das automanifestações dos fenômenos parapsíquicos, em geral, ou
das aplicações das parapercepções.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encontro, contra, em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O elemento de composição para vem igualmente do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psiquismo procede do idioma Francês,
psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida; sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Antiparapercuciência. 2. Antiparapsicologia. 3. Condição castradora do parapsiquismo. 4. Insensibilidade parapsíquica. 5. Autobloqueio parapsíquico. 6. Parapsicofobia. 7. Pseudoparapsiquismo. 8. Monodimensionalismo.
Neologia. Os 4 vocábulos antiparapsiquismo, miniantiparapsiquismo, maxiantiparapsiquismo e antiparapsiquista são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Parapsiquismo. 2. Parapercepciologia. 3. Sensibilidade parapsíquica. 4. Parapsicofilia. 5. Projeção consciente. 6. Multidimensionalismo.
Estrangeirismologia: o Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Antiparapsiquismo: incomunicabilidade interdimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do antiparapsiquismo; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a monodimensionalidade; a ausência da pancognição; a hipolucidez; a pusilanimidade; a inibição; a megamaurose intrafísica.
Parafatologia: o antiparapsiquismo; a antimetapsíquica; a antissensorialidade; a antifenomenologia; a antimultidimensionalidade; a antissinalética energética parapsíquica pessoal;
a antiparapsicologia; o antitenepessismo; a antimacrossomatologia; a antiproéxis; a antitares;
o antiparaconhecimento; o desvio do antiparapsiquismo; as antiprioridades; a iscagem inconsciente; a descoincidência impressentida; os bloqueios dos chacras; a insensibilidade parapsíquica;
os autobloqueios parapsíquicos; a repulsa ao parapsiquismo; a apriorismose parapsíquica; o autoparapsiquismo; o heteroparapsiquismo; o miniparapsiquismo; o patrulhamento contra os fenômenos parapsíquicos; as muletas travadoras do parapsiquismo; o parapsiquismo como negócio;
os bloqueios energéticos encefálicos; a existência trancada; os megabloqueios dos chacras encefálicos; o contraponto assins-desassins; a vida quadridimensional; o trancamento da conscin.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a inconsciência quanto às ocorrências multidimensinais sinérgicas.
Principiologia: o princípio da evolução inarredável.
Codigologia: o código pessoal de crenças e valores.
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Teoriologia: a teoria da rigidez pensênica.
Tecnologia: as técnicas bioenergéticas de autodesassédio.
Voluntariologia: o voluntariado belicista; o voluntariado teológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito factual e não percebido da atuação interdimensional na cotidianidade.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses e paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo das ilusões e monovisões.
Paradoxologia: o paradoxo de a multidimensionalidade engendrar toda a existência humana de modo despercebido pela imensa maioria dos cidadãos e cidadãs da Terra.
Politicologia: a moneycracia; a teocracia; a democracia direta.
Legislogia: as leis inquisitoriais; as leis da guerra.
Fobiologia: a parapsicofobia; a psicofobia; a espectrofobia; a urifobia.
Holotecologia: a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Antiparapsicologia; a Autopesquisologia;
a Extrafisicologia; a Experimentologia; a Parafenomenologia; a Parapatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla insensitivo-sensitivo; a conscin rescêntrica; a conscin trancada.
Masculinologia: o psi-bloqueador; o patrulheiro antiparapsiquismo; o esterilizador de
fenômenos parapsíquicos; o psiquiatra obtuso (Psiquiatria); o parapsicólogo não-energicista (Parapsicologia); o padre Oscar González-Quevedo (1930–; Dogmática); o mágico Randi (Randall
James Hamilton Swinge, 1928–; Política); o míope holossomático; o casca grossa energético;
o insensitivo; o trancadão; o antitenepessista; o antipangráfico; o antiparapsicólogo; o antiparapsiquista.
Femininologia: a mulher psi-bloqueadora; a patrulheira antiparapsiquismo; a esterilizadora de fenômenos parapsíquicos; a psiquiatra obtusa (Psiquiatria); a parapsicóloga não-energicista (Parapsicologia); a míope holossomática; a casca grossa energética; a insensitiva; a trancadona; a antitenepessista; a antipangráfico; a antiparapsicóloga; a antiparapsiquista.
Hominologia: o Homo sapiens antiparapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantiparapsiquismo = o pesquisador, homem ou mulher, não-assumido publicamente quanto ao próprio parapsiquismo óbvio; maxiantiparapsiquismo = a condição explícita do patrulheiro antiparapsicológico, homem ou mulher.
Culturologia: a cultura materialista; a cultura materiológica; a cultura eletronótica;
a cultura das drogas ilícitas; a cultura das sacralizações multifacéticas.
Subpercepciologia. Considerando o universo da Conscienciometrologia, em matéria de
parapsiquismo, a maioria dos componentes da Humanidade Terrestre, até hoje (Ano-base: 2007),
experiencia tão somente subpercepções, ou seja, está em subnível paraperceptivo sob o domínio
do subcérebro abdominal ou com reações subumanas. Daí a razão de a Ciência Materiológica, ou
Eletronótica, combater tanto as percepções extrassensoriais. Somente a autovivência dá à conscin
alguma convicção segura e, obviamente, sempre fugaz em função da evolução consciencial continuada.
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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 antiparapsiquismo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
2. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
3. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
4. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
5. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
6. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
7. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.

O EMPREGO INSISTENTE DAS AUTOPARAPERCEPÇÕES
ATÉ A CONSCIN DETECTAR PARAFENÔMENOS AUTOPERSUASIVOS E OCORRÊNCIAS SUTIS MULTIDIMENSIONAIS, JUNTO DE SI, CURA O ANTIPARAPSIQUISMO.
Questionologia. No teste da escala de 1 a 5 quanto ao parapsiquismo, onde você se inclui? Vale o esforço de melhorar tal situação?
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 165 e 397.
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 326.
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ANTIPERFECCIONISMO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antiperfeccionismo é o conjunto específico de atitudes ou ações equilibradas, adotadas ou exercidas pela conscin madura, homem ou mulher, com autesforço para o refinamento da autopesquisa em contraposição à tendência obstinada de realizar as tarefas com perfeição irrealista, objetivando cosmoeticamente a autossuperação e otimização do cumprimento da
proéxis pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra perfeccionismo procede do idioma Latim, perfectus,
“completo”, particípio passado de perficere, “acabar; terminar; completar”.
Sinonimologia: 1. Antimania da perfeição. 2. Detalhismo sem obsessividade.
Neologia. As duas expressões compostas antiperfeccionismo na profissão e antiperfeccionismo no voluntariado são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Perfeccionismo. 2. Mania de perfeição. 3. Detalhismo obsessivo.
4. Preciosismo patológico.
Estrangeirismologia: o open mind; o not perfect mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização e manutenção da racionalidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Antiperfeccionismo: inteligência evolutiva (IE). O antiperfeccionismo liberta. Perfeccionismo impede recins. Perfeccionismo: atraso evolutivo.
Citaciologia: – O perfeito é desumano porque o humano é imperfeito (Fernando Pessoa,
1888–1935).
Proverbiologia. Eis 3 provérbios relacionados ao tema:– Feito é melhor do que perfeito.
O ótimo não pode impedir o bom. Quem não tem cão caça com gato.
Ortopensatologia. – “Perfeccionismo. Ninguém é infalível. Perfeccionismo é megautopia”. “Se você busca o perfeccionismo, vai acabar trabalhando sozinho”. “O perfeccionista geralmente é piradão, cliente da Psiquiatria. O equilíbrio do autodiscernimento não está presente no
perfeccionismo. Existem miríades de ilusões nos excessos humanos vivenciados com boa intenção sem discernimento. Vale a pena frisar: detalhismo não é perfeccionismo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do antiperfeccionismo; o holopensene pessoal da
interassistencialidade; o holopensene pessoal da prioridade evolutiva; o holopensene pessoal da
autopesquisa; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os benignopensenes; a benignopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o materpensene do detalhismo; o abrir mão da rigidez pensênica; a reeducação pensênica; a flexibilidade autopensênica.
Fatologia: o antiperfeccionismo; o ato de adiar sine die para ficar perfeito; o ato de se
posicionar com sinceridade; o fato de não pedir ajuda; o fato de estar sempre refazendo para aperfeiçoar; a desdramatização dos fatos; o desapego de ideias obsoletas; a vaidade; a rigidez; a baixa
autestima; a necessidade de reconhecimento; o orgulho; a autocorrupção; a insegurança; a autocobrança; a autoculpa; a sensação de estar competindo; o ato de adiar para aperfeiçoar; a aceitação
das críticas; o autenfrentamento da reprovação; a aceitação do fracasso e do erro; o aprendizado
com tentativas e erros; a superação do medo do fracasso; a renúncia às expectativas infundadas;
o fim do sofrimento com expectativas extremamente elevadas e irrealistas; a superação do perfec-
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cionismo; a sustentação da automotivação; a coragem de ser você mesmo; a autoconfiança; a objetividade; o prazer de fazer algo bem feito sem a autocobrança de perfeição; a euforia por ter feito o melhor, de acordo com as circunstâncias; a teática da autorganização; o planejamento da rotina pessoal; a agenda pessoal; os registros das ações e reações diárias; o aproveitamento do tempo;
a assertividade; o poder da vontade consciencial; a autenticidade consciencial; o exercício da criatividade; o foco na interassistencialidade; o foco no processo evolutivo; a bússola consciencial
das priorizações; a flexibilidade; o detalhismo; o alcance de metas realistas; o estresse positivo;
a organização racional; a autopesquisa; a autenticidade; a persistência; a perfeição pragmática;
a correção adequada; a excelência sem perfeccionismo; a satisfação com o autodesempenho; a autexposição; a visão traforista; a publicação de artigo pessoal; a produção de gestação consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconscientização multidimensional (AM); a atenção à sinalética energética e parapsíquica pessoal; o domínio
energético; o desenvolvimento do parapsiquismo cosmoético e assistencial; a autovivência das
desassimilações simpáticas; a prática da tenepes aliviando as tensões; o entrosamento com o amparador extrafísico de função; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorganização-realização; o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo antiperfeccionismo-planejamento-rotina-acabativa; o sinergismo foco-realização; o sinergismo vontade-autodeterminação-realização.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da imperfeição; o princípio
da interassistencialidade; o princípio da evolutividade; o princípio do exemplarismo pessoal;
o princípio da homeostase holossomática.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando o antiperfeccionismo;
o código grupal de Cosmoética (CGC) embasando o fraternismo.
Teoriologia: a teoria da recéxis exigindo a rejeição ao perfeccionismo; a teoria da interassistencialidade; a teoria da evolutividade; a teoria do autodiscernimento consciencial; a teoria da priorização; a teoria da holomaturidade.
Tecnologia: as técnicas de autorganização; a técnica de não postergar os afazeres;
a técnica da saturação mental; a prática cosmoética da técnica do detalhismo; a técnica do curso
conscin-cobaia; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Voluntariologia: as reciclagens resultantes das interações no voluntariado servindo de
estímulo ao antiperfeccionismo; a teática do professor voluntário da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito prazeroso da acabativa; o efeito autodesassediador de sentir-se no
fluxo da proéxis; o efeito compensador das tarefas interassistenciais realizadas; o efeito halo da
maturidade consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir da reeducação pensênica; as neossinapses decorrentes da desassedialidade; a renovação sináptica gerada pelas recins e recéxis;
as neossinapses resultantes da concretização da teática.
Ciclologia: o ciclo das imaturidades; o ciclo esforço-conquista; o ciclo realimentador
do holopensene antiperfeccionista; o ciclo assim-desassim; o ciclo autopesquisa–reeducação
pensênica.
Enumerologia: a flexibilidade pensênica; a ortopensenidade; o abertismo a novas ideias;
a criatividade teática; a desdramatização do erro; a exaustividade possível; a excelência da acabativa.
Binomiologia: o binômio decomposição-recomposição; o binômio recin-contrafluxos;
o binômio opção-ação.
Interaciologia: a interação sadia planejamento-flexibilidade; a interação teoria-prática; a interação planejamento-realização.
Crescendologia: o crescendo reflexão-decisão-ação; o crescendo autocrítica-autodiscernimento-autopesquisa-autenfrentamento-autorrecin; o crescendo autesforço-superação.
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Trinomiologia: o trinômio vulnerabilidade-compromisso-coragem; o trinômio planejamento-realização-satisfação; o trinômio teoria-prática-verpon.
Polinomiologia: o polinômio exposição-risco-derrota-crescimento; o polinômio opção-planejamento-flexibilização-realização-satisfação; o polinômio vulnerabilidade–vergonha–ousadia–vida plena–autassistência–interassistência; o polinômio conhecimento-teática-exemplarismo-interassistência-reconciliação.
Antagonismologia: o antagonismo perfeccionismo / detalhismo; o antagonismo perfeccionismo / acabativa; o antagonismo posicionamento / indecisão; o antagonismo vontade de
acertar / medo de errar; o antagonismo autesforço / acomodação.
Paradoxologia: o paradoxo do perfeccionismo resultar em baixa autestima.
Legislogia: a lei de causa e efeito diante dos prejuízos evolutivos; a lei do maior esforço
pela interassistencialidade; a lei da evolução pelo contrafluxo; a lei da interdependência.
Filiologia: a priorofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a organizaciofilia; a decidofilia; a proexofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a superação da heterocriticofobia; a evitação da decidofobia; a remoção da
atiquifobia; o afastamento da imperfecciofobia; o descarte da disciplinofobia.
Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da competição; a síndrome
do derrotismo; a síndrome da ansiedade; a síndrome da vitimização; a síndrome da independência; a síndrome da insegurança pessoal.
Maniologia: a mania de rejeitar o diferente; a mania de ter regras prontas; a mania de
não delegar; a mania do “eu me garanto”.
Mitologia: o mito de ser o melhor; o mito da certeza absoluta; o mito da independência;
o mito da infalibilidade pessoal; o mito de a perfeição poder e dever ser alcançada; o mito de
a vulnerabilidade ser fraqueza.
Holotecologia: a criticoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a biblioteca; a evolucioteca; a democracioteca; a recinoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autodesassediologia; a Autopensenologia; a Autocriticologia; a Autoconsciencioterapia; a Autoconscienciometria; a Autorrecexologia; a Autoproexologia; a Criteriologia; a Liberologia; a Terapeuticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin interassistencial; a conscin compreensiva; a conscin mentalsomática; 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 imperfectus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens evolutiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: antiperfeccionismo na profissão = as atitudes e ações equilibradas para
o cumprimento de normas, rotinas e procedimentos relativos ao alcance do objetivo profissional
específico, sem a estagnação da busca obcecada pela perfeição; antiperfeccionismo no voluntariado = as atitudes e ações equilibradas, norteadas pelo princípio da descrença, para o cumprimento
cosmoético das normas, rotinas e procedimentos nos trabalhos das Instituições Conscienciocêntricas (ICs), sem a estagnação da busca obcecada pela perfeição.
Culturologia: a cultura da autoconfiança; a cultura da interassistencialidade; a cultura
da evolutividade; a cultura da iniciativa e da acabativa; a cultura do abertismo; a cultura da autorganização; a cultura da autopesquisa; a cultura da cooperação; a cultura do respeito às diferenças.
Caracterologia. Considerando a Autodiscernimentologia, eis, em ordem alfabética, 10
exemplos de atitudes imperativas na busca do antiperfeccionismo:
01. Aprender com os erros.
02. Autossuperar a tendência à procrastinação.
03. Buscar excelência pelo detalhismo.
04. Desdramatizar os desafios.
05. Gerenciar adequadamente o tempo.
06. Identificar e neutralizar os pontos cegos.
07. Investir na otimização da acabativa.
08. Pensenizar positivo.
09. Ter sempre foco nas atividades.
10. Ultrapassar a síndrome da pré-derrota.
Taxologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 trafores ou atributos conscienciais, capazes de auxiliar no exercício do antiperfeccionismo:
01. Abertismo. Opção pelo generalismo em relação aos fatos, evitando ideias fixas e radicalismos, favorecendo a cultura pessoal, associação de ideias e o fraternismo consciencial.
02. Altruísmo. Aplicação de esforços deliberados em favor de outrem, de modo a ampliar o autodiscernimento, a autonomia e a evolução de todos.
03. Autoconfiança. Segurança nas realizações pela superação das dificuldades evolutivas através das reciclagens intraconscienciais (recins).
04. Autocrítica. Conduta padrão diária de autoquestionar-se de modo sincero e racional, objetivando ampliar o autoconhecimento e a percepção da própria realidade intraconsciencial.
05. Autodeterminação. Tomadas de decisão sobre quaisquer ações fundamentadas em
discernimento e lucidez.
06. Autorganização. Estabelecimento de rotinas úteis, disciplina e hábitos saudáveis na
vida cotidiana.
07. Criatividade. Produção a partir de ideias originais, genuínas, podendo enriquecer
ou gerar verdades relativas de ponta.
08. Interassistencialidade. Aprimoramento das interrelações conscienciais enquanto
ferramenta essencial e inerente ao processo evolutivo.
09. Ortointencionalidade. Qualificação dos objetivos direcionando os atos e propósitos
ao mais prioritário e cosmoético.
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10. Vontade. Impulsão dos demais atributos pela vontade, o poder máximo da consciência, estando na origem de todas as ações 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 antiperfeccionismo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
03. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
04. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
05. Anorexia decisória: Decidologia; Nosográfico.
06. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
07. Autoconfiança proativa: Traforologia; Homeostático.
08. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
09. Automotivação: Psicossomatologia; Homeostático.
10. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
11. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
12. Imperfectividade: Holomaturologia; Nosográfico.
13. Prioridade: Autevoluciologia; Neutro.
14. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
15. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.

A PRÁTICA DO ANTIPERFECCIONISMO, PELO PROEXISTA
LÚCIDO, REPRESENTA A LIBERTAÇÃO DE VALORES AUTODESTRUTIVOS, IMPEDITIVOS DA AUTENTICIDADE
CONSCIENCIAL INERENTE AO PROCESSO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém algum traço de perfeccionismo? Em
caso positivo, quais investimentos tem feito no exercício do antiperfeccionismo?
Bibliografia Específica:
1. Bono, Edward de; PO: Além do Sim e do Não (PO: Beyond Yes and No); trad. Ana Beatriz Rodrigues
& Priscilla Martins Celeste; 208 p.; 9 caps.; 31 enus.; 72 ilus.; 1 microbiografia; 8 tabs.; 1 website; alf.; 20,5 x 13,5 cm;
br.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 11 a 32.
2. Brown, Brené; A Coragem de Ser Imperfeito (Daring Greatly); revisores Clarissa Peixoto; et al.; trad. Joel
Macedo; 206 p.; 13 partes; 7 caps.; 14 notas; 76 refs.; 10 webgrafias; 16 x 23 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2013;
páginas páginas 9 a 45.
3. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente;
pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 seções; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223 enus.;
1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14
cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 9 a 65, 171 a 186 e 238 a 260.
4. Vicenzi, Luciano; Coragem Para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Giselle Salles; Karina Thomaz;
& Marcia Abrantes; 188 p.; 8 caps.; 49 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21
x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Conscienciologia e Projeciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 13
a 33.
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.; 3 a. Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
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tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 155 a 161.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 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 65, 380, 524, 365 e 577.
Webgrafia Específica:
Messora, Thais; Perfeitamente Imperfeito; Artigo; Revista eletrônica Obvious Magazine; disponível em:
<http//www.lounge.obvious.org>; acesso em: 23/02/2016.

Z. M.
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ANTIPODIA CASAMENTO-INVÉXIS
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antipodia casamento-invéxis é a condição de impossibilidade da aplicação da técnica da inversão existencial, planejamento máximo da vida humana fundamentada na
Conscienciologia, simultaneamente ao contrato formal entre duas pessoas, seja perante o Estado
ou instituição religiosa.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antípoda vem do idioma Latim, antipodes, e este do idioma Grego,
antípodes, “antípoda”, constituído pelo prefixo antí, “em frente de; de encontro a; contra; em lugar de; em oposição a”, e a palavra poús, podós, “pé”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo casa
provém do idioma Latim, casa, “choupana; casebre; cabana; arribana.” Surgiu no Século XIII.
O sufixo mento provém do mesmo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de
verbos. A palavra casamento surgiu no Século X. O vocábulo inversão provém do idioma Latim,
inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar;
voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu igualmente no
Século XIX. A palavra existencial deriva também do idioma Latim, existentialis, “existencial”, de
existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 1. Antipodismo matrimônio-invéxis. 2. Antipodia matrimônio–inversão existencial. 3. Antipodia casório-invéxis. 4. Megacontraposição esposório–inversão existencial. 5. Contrapensenidade vínculo conjugal–invéxis. 6. Antipodismo himeneu-invéxis. 7. Antipodia conúbio-invéxis.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo casamento:
acasalar; casada; casadeira; casadeiro; casado; casadoira; casadoiro; casadoura; casadouro;
casal; casalar; casaleira; casaleiro; casamentear; casamenteira; casamenteiro; casar.
Neologia. As 3 expressões compostas antipodia casamento-invéxis, antipodia precoce
casamento-invéxis e antipodia tardia casamento-invéxis são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Sinergia casamento-proéxis. 2. Binômio casamento-invéxis. 3. Associação simples casamento-invéxis.
Estrangeirismologia: o antifuncional status do casamento perante a técnica da invéxis;
o marriage indicando o impeditivo da invéxis; a wedding ceremony, o wedding dress, a wedding
party dentre outros pontos indicadores do negócio do casamento; a condição da dupla evolutiva
(DE) contrária à posição de let them speak now or forever hold their peace; a condição difícil
e pouco provável de live happily ever after.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Invexologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Casamento:
aborto invexológico.
Coloquiologia: o hábito de caminhar no contrafluxo nas escolhas pré-formatadas e induzidas através do rolo compressor da sociedade, funcionando tal qual manadas.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas pertinentes ao tema:
1. “Casal. Se os parceiros intermissivistas da dupla evolutiva pretendem ter filhos,
o mais seguro é assinar os papéis da relação matrimonial, em cartório, a fim de institucionalizar
o relacionamento de maneira legal e acertar cosmoeticamente a recepção social da prole”.
2. “Duplismo. A antimaternidade cosmoética é um critério para a constituição da dupla evolutiva”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade;
os contrapensenes; a contrapensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; a retilinearidade autopensênica; o holopensene pessoal da religião; o autocontrole do fluxo pensênico; a falta de transparência dos autopensenes.
Fatologia: a antipodia casamento-invéxis; a inversão existencial contrapondo ao casamento; a necessidade do vínculo registrado em papel enquanto a cobrança da Sociedade Intrafísica (Socin) ainda retrógrada; a dupla evolutiva diferenciando do casamento fechado tradicional na
Socin Conscienciológica, de vanguarda; a dupla evolutiva na construção do equilíbrio afetivo-sexual, estabilizando o casal; a renovação consciencial promovida a partir da desobrigatoriedade do
casamento; o casamento enquanto conduta social; a dupla evolutiva e a invéxis renovando o processo da vida humana; a profilaxia da reprodução das automimeses desnecessárias no núcleo familiar; o casamento estabelecendo contrato formal; a facilidade da obtenção do visto de permanência, ou mesmo a cidadania a partir do casamento; os direitos legais do cônjugue; os direitos da
união estável; a regularidade do casamento após nascimento de filhos; o casamento rompendo
a cláusula da invéxis acertada no Curso Intermissivo (CI); as carências afetivo-sexuais norteando
a vida humana; a autocriticidade sadia; as interprisões grupocármicas; a chantagem emocional
nos relacionamentos; o desquite e o divórcio fruto de desilusão amorosa; a ampliação do vínculo
familiar através do casamento; a autonomia evolutiva; a visão altruísta da dupla evolutiva; a busca da resolução de interprisões; o exemplarismo pessoal; a necessidade da sinceridade no relacionamento; a precisão de abrir mão a favor do outro; a prática do perdão; a coragem de olhar no
olho; a manutenção e reconquistas diárias; a autolibertação de expectativas aos demais e a si;
a controversa ideia de casar e ser feliz para sempre; a teática sadia das uniões interconscins, buscando sempre o ganha-ganha; a conquista da autonomia relativa nos relacionamentos interconscienciais; a escolha da técnica da invéxis feita durante o CI, prevendo maior fôlego ao compléxis;
a autevitação dos impeditivos da invéxis.
Parafatologia: a invéxis sendo, a rigor, multidimensional; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta de defesa energética; a superação das interprisões através da visão seriexológica; as desassimilações simpáticas (desassins) eficientes permitindo sempre a melhor tomada de decisão; a qualificação da psicosfera pessoal a partir da reciclagem do entendimento de si e do outro; a limpeza e a eliminação dos bagulhos energéticos do dia a dia; a conquista da
sinalética energética e parapsíquica pessoal; a intervenção dos amparadores sugerindo a recepção
de consciex ao modo de genitor ou genitora aconselhando o casamento; a coerência comportamental gerando desassédios intergrupais; a vivência multidimensional lúcida da dupla evolutiva, predispondo à sustentação dos autenfrentamentos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo invéxis–dupla evolutiva; o sinergismo inversora-inversor; o sinergismo inversor-reciclante; o sinergismo assistencial mulher-homem; o sinergismo
respeito-acolhimento; o sinergismo assistido–amigo raríssimo; o sinergismo holopensene sadio–
–assistência.
Principiologia: o princípio da interprisão grupocármica; o princípio de quem pode
mais, pode menos; os princípios para a aplicação da técnica da invéxis; o princípio da autoincorruptibilidade; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; o princípio da autocoerência;
o princípio da neofilia; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a vivência do princípio da
descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado nas relações interpessoais
multidimensionais; o código grupal de Cosmoética (CGC) permitindo interassistência através do
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labcon doméstico; o código duplista de Cosmoética (CDC); os códigos de Ética Humana; o código de convivialidade; o Código Civil.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do paradever na manutenção dos compromissos assumidos no CI.
Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva; a técnica da inversão existencial mais arrojada, difícil, entretanto exequível; a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da fórmula DD (diálogo-desinibição).
Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia; o voluntário cético-otimista-cosmoético (COC); o voluntariado conscienciológico na condição de interassistente cosmoético, trabalhando para acontecer o melhor a todos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da
Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia.
Efeitologia: o efeito retroalimentador dos vínculos familiares após o casamento; o efeito ambivalente de liberdade relativa mantida aos integrantes da dupla evolutiva; o efeito da união da dupla evolutiva perante conscins e consciexes; o efeito da inviabilização da técnica da invéxis quando consumado o casamento; o efeito do casamento só terminar com o divórcio ou a dessoma de cônjuge; o efeito da gestação humana conduzindo ao casamento; o efeito do testamento
em favor do duplista garantindo conforto em caso de dessoma imprevista.
Neossinapsologia: a construção de neossinapses por meio de autorreflexões quanto à prática da invéxis; as neossinapses obtidas pela vivência em dupla evolutiva produtiva; as retrossinapses do casamento tradicional.
Ciclologia: o ciclo gestação humana–casamento; o ciclo casamentos-recéxis; o ciclo invéxis–aceleração consciencial.
Enumerologia: a dupla evolutiva de casal incompleto; a dupla evolutiva de pré-serenões; a dupla evolutiva de inversores; a dupla evolutiva de inversor e reciclante; a dupla evolutiva
de reciclantes; a dupla evolutiva de ser desperto e inversor; a dupla evolutiva ideal.
Binomiologia: o binômio independência-interdependência; o binômio ação de vanguarda–ação de retaguarda; o binômio afetividade-discernimento; o binômio patológico egão-interprisão; o binômio discernimento–equilíbrio emocional.
Interaciologia: a interação cosmovisão-lucidez; a interação maxifratermismo-transafetividade; a interação invéxis-policarmalidade; a interação casamento-intrafisicalidade; a interação reciclagens–desconstrução de parassinapses; a interação liberdade–dupla evolutiva.
Crescendologia: o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo casamento–dupla
evolutiva; o crescendo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade.
Trinomiologia: o trinômio CI–proéxis–invéxis; o trinômio casamento-melin-incompléxis; o trinômio invéxis–dupla evolutiva–gescons; o trinômio cosmovisão-maxifraternismo-autotransafetividade.
Polinomiologia: o polinômio dos grupos família consciencial–família nuclear–trabalho–organizações–amigos; o polinômio pré casal–casal–casal incompleto–dupla evolutiva.
Antagonismologia: o antagonismo casamento / inversão existencial; o antagonismo
imaturidade afetiva / inteligência evolutiva; o antagonismo economia de males / economia de
bens; o antagonismo monovisão intrafísica / cosmovisão multidimensional; o antagonismo evoluciente autoimperdoador / doente autocomplacente; o antagonismo finitude da vida intrafísica
/ infinitude da existencialidade consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a consciência conhece a si mesma, melhor
compreende os outros; o paradoxo de a invéxis ser mais facilmente aplicada pela conscin com
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saldo positivo nos casamentos em existências passadas; o paradoxo de o inversor poder ter muita
experiência na paternidade e maternidade.
Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a evoluciocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: as leis regulamentadoras da Constituição Federal; a Cosmoética; a lei da
ação e reação; a lei do maior esforço; a lei da interassistencialidade; a lei da economia de bens;
a lei da economia de males.
Filiologia: a neofilia da jovem e do jovem inversor.
Fobiologia: a invexofobia; a recexofobia; a neofobia; a criticofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA).
Maniologia: a invéxis sendo a profilaxia da mania da tradição, ou tradicionalismo do casamento, libertando-se das coleiras do ego; a superação da mania de controlar e ser controlado
por outrem conquistando a libertação do sentimento de posse; a nosomania da sociedade ainda
patológica; a mania de agradar sempre.
Mitologia: o mito de alma gêmea; o mito da invéxis em consonância ao casamento; o mito da segurança do casamento; o mito da invulnerabilidade da dupla evolutiva; o mito da solidão; o mito de mudanças sem esforço.
Holotecologia: a convivioteca; a experimentoteca; a socioteca; a elencoteca; a psicossomatoteca; a paradireitoteca; a intrafisicoteca; a sexoteca; a recexoteca; a invexoteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Sociologia;
a Intrafisicologia; a Psicossociologia; a Neologia; a Interprisiologia; a Conscienciometria; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin inversora existencial; a conscin reciclante existencial; a conscin intermissivista; a consréu ressomada; a conscin autovitimizada; a consener; a conscin carente; a conscin longeva; a isca humana consciente; a isca humana inconsciente; o ser desperto; a conscin eletronótica; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pacífica lúcida; a conscin
evoluciente.
Masculinologia: o autodecisor; o filho; o jovem; o pai; o esposo; o duplista; o macrossômata; o companheiro; o autassediado; o pré-serenão vulgar; o minidissidente; o retomador de tarefa; o intermissivista; o estrangeiro; os compassageiros evolutivos; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o epicon lúcido; o pesquisador; o projetor consciente; o carentão; o vampiro
energético; o autocorrupto; o homem de ação; o tocador de obra.
Femininologia: a autodecisora; a filha; a jovem; a mãe; a esposa; a duplista; a macrossômata; a companheira; a autassediada; a pré-serenona vulgar; a minidissidente; a retomadora de tarefa; a intermissivista; a estrangeira; as compassageiras evolutivas; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a epicon lúcida; a pesquisadora; a projetora consciente; a carentona;
a vampira energética; a autocorrupta; a mulher de ação; a tocadora de obra.
Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens illucidus;
o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo
sapiens interassistentialis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: antipodia precoce casamento-invéxis = o comportamento deflagrado na
conscin jovem, antes dos 26 anos, vivenciando o porão existencial com desejo de casar-se, por
vezes noivando e na medida da recuperação dos cons, buscando repriorizar a vivência da dupla
evolutiva; antipodia tardia casamento-invéxis = o comportamento mantido após os 26 anos, atendendo a pressão social mimética, perdendo a janela da consecução da invéxis, adotando, devido
à recuperação dos cons tardio, a técnica da recéxis.
Culturologia: a cultura milenar do casamento; a cultura da inversão existencial; a cultura da dupla evolutiva; a cultura do casamento arranjado; a cultura da interassistência; a cultura invexológica.
Fundamentos. Eis, sob a ótica da Invexologia, 10 contrapontos básicos, relacionados na
ordem alfabética, quanto a aplicação da técnica da invéxis ao casamento:
01. Automimeses: praticar as automimeses sadias, a exemplo do promover a evolução
das consciências em detrimento da repetição desnecessária do casamento.
02. Coleiras: desvencilhar das coleiras do ego, agindo tão-somente em consonância ao
CI, descartando a indústria do casamento.
03. Compromisso: aplicar a técnica da invéxis desde a fase preparatória da vida humana, em detrimento ao casamento.
04. Fidelidade: constituir o pacto de fidelidade, profilaxia às promiscuidades, ao invés
do casamento de fachada, de interesses, mantido apenas nas aparências.
05. Gestação: priorizar a elaboração das gestações conscienciais, a exemplo dos livros,
dos artigos, ao invés da gestação humana, a prole.
06. Liberdade: viver na interdependência com apoio mútuo entre os duplistas.
07. Mentalsomaticidade: aplicar o entrosamento mentalsomático evoluído em contraposição do divórcio emocional.
08. Precocidade: dedicar em tempo integral à consecução da proéxis, até antes dos 26
anos de idade, sem nenhum compromisso formal.
09. Psicossoma: equilibrar a vida afetivo-sexual a partir do controle da impulsividade,
do psicossoma e sexochacra, buscando a maxifraternidade e a autotransafetividade.
10. Sinergismo: praticar o sinergismo autoconsciente da dupla evolutiva, blindando e promovendo a autodefesa 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 antipodia casamento-invéxis, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
03. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
04. Autexperiência indispensável: Autexperienciologia; Neutro.
05. Autolucidez proexológica: Proexologia; Homeostático.
06. Bilibertação inversora: Invexologia; Neutro.
07. Condicionamento cultural: Sociologia; Neutro.
08. Cultura invexológica: Invexologia; Homeostático.
09. Invéxis ginossomática: Invexologia; Homeostático.
10. Invexofobia: Antinvexologia; Nosográfico.
11. Invexograma: Invexometrologia; Neutro.
12. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
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13. Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
14. Perfilologia invexológica: Invexometrologia; Neutro.
15. Pressão mesológica nociva: Intrafisicologia; Nosográfico.

A INVÉXIS É EVITAÇÃO PARA O CASAMENTO, POIS
O INTERMISSIVISTA LEAL AO CI, EXPRESSA MATURIDADE TEÁTICA E PRINCÍPIOS COSMOÉTICOS, DISPENSANDO
OS INTERESSES E FORMALIDADES SOCIAIS MIMÉTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe dispensar a automimese milenar do casamento tradicional? Aplica nesta vida a técnica da inversão existencial, empenhando autesforços
para a manutenção?
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
320 e 553.
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 256, 362,
385, 446, 565, 573, 623, 632, 690, 725, 729 e 732.
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ANTIPODIA CONSANGUÍNEA
(ANTIPODISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antipodia consanguínea é a qualidade, condição ou estado da conscin
apresentando características, elementos ou trafares, de natureza política, diametralmente opostos
aos de outra ou outras conscins do grupo familiar, trazendo tal fato, obviamente, imensas consequências predominantemente negativas para a convivência humana, individual, grupal ou coletiva.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo antípoda deriva do idioma Latim, antipodes, e este do idioma Grego, antípodes, “antípoda”, constituído pelo prefixo antí, “em frente de; de encontro a; contra; em
lugar de; em oposição a”, e a palavra poús, podós, “pé”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo
consanguíneo provém igualmente do idioma Latim, consanguineus, “nascido do mesmo sangue;
fraternal”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Antipodismo consanguíneo. 02. Antipodia política familiar.
03. Antipodia intrafamiliar. 04. Megacontraposição intrafamiliar. 05. Contrapensenidade intrafamiliar. 06. Progenitura antípoda. 07. Antipodia Genética-Paragenética. 08. Genética Antípoda.
09. Reverberação genética. 10. Idiossincrasia intrafamiliar.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo antipodia:
antípoda; antipodal; antipodária; antipodário; antípode; antipodiano; antipódica; antipódico;
antipodismo; antipodística; antipodístico; antípodo.
Neologia. As 3 expressões compostas antipodia consanguínea, antipodia consanguínea
juvenil e antipodia consanguínea madura são neologismos técnicos da Antipodismologia.
Antonimologia: 1. Similitude consanguínea. 2. Semelhança genética. 3. Família tradicionalista.
Estrangeirismologia: o Argumentarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto às escolhas políticas humanas primárias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Politicologia; os antipensenes; a antipensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; o holopensene doméstico contestatório.
Fatologia: a antipodia consanguínea; o fato da antipodia consanguínea comprovar
a existência da Paragenética e as respectivas diferenças paragenéticas, quando ainda irreconciliáveis, entre os membros da mesma família; a dificuldade das pessoas em priorizar o melhor no universo sociológico da Politicologia; as diferenças ideológicas entre pais e filhos; as incompatibilidades políticas; os dramas políticos entre os membros da mesma família nuclear; as pessoas
vivendo unidas emocionalmente pelo mesmo sangue e separadas intelectualmente por ideologias
diferentes; a parentela de conscins ao mesmo tempo aliadas genéticas e adversárias paragenéticas;
o conflito intergeracional; a rivalidade entre pais e filhos; os choques intrafamiliares; as tendências contraditórias; os valores antagônicos; os posicionamentos ideológicos díspares; as mundividências incompatíveis; o funcionamento familiar imaturo transformando o lar em ringue doméstico; a contrariedade da vontade parental egocêntrica da formação de herdeiros sociais; o drama
familiar da sucessão frustra; o constrangimento mútuo pela inabilidade em conviver com as diferenças.
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Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as diferentes trajetórias seriexológicas; as oposições interconscienciais multimilenares.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potencializado da interação cosmoética dos opostos.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivência sadia; o fato do princípio da ideologia não ser transmitido por hereditariedade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria e a prática da assimilação energética simpática (assim); a teoria
das interprisões grupocármicas; a teoria da reurbex.
Tecnologia: as técnicas reeducativas pautadas no binômio liberdade-responsabilidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Grupocarmologistas.
Efeitologia: o efeito das interseções holobiográficas nas interações energossomáticas;
os efeitos da Paragenética sobrepondo-se ao binômio Genética-Mesologia; os efeitos das retrovinculações afetivas interconscienciais na dinâmica familiar atual; os efeitos coesivos da adversidade no grupo familiar.
Neossinapsologia: as retrossinapses influindo na qualidade das neossinapses formadas
a cada ressoma.
Ciclologia: o ciclo alternante de papéis familiares nas ressomas consanguíneas; o ciclo
das reconciliações e recomposições grupocármicas.
Enumerologia: os pais direitistas e o filho esquerdista; os pais comunistas e o filho consumista; os pais democratas e o filho reacionário; os pais politizados e o filho alienado; os pais toxicômanos e o filho careta; os pais cientistas e o filho místico; os pais mafiosos e o filho íntegro.
Binomiologia: o binômio mundos partilhados–mundos conflitantes; o binômio laço familiar–desvinculação ideativa; o binômio admiração-discordância necessário à harmonia doméstica.
Interaciologia: a interação divergência holopensênica–defasagem cosmoética; a interação estirpe contestatória–oposições ideológicas consanguíneas.
Trinomiologia: o trinômio energia-simpatia-alegria; o trinômio familiar História-tradição-legado; o trinômio interassistencial diálogo-respeito-conciliação.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo Genética / Paragenética; o antagonismo antipodia consanguínea / tipagem sanguínea (hemotipagem); o antagonismo antipodia consanguínea / antipodia sanguínea; o antagonismo extremo pais autoritários
/ pais permissivos; o antagonismo extremo prole de consréus / prole de intermissivistas.
Politicologia: a carência da democracia pura. As diferenças políticas inconciliáveis no
íntimo da família.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis dos direitos interconscienciais.
Filiologia: a politicofilia; a raciocinofilia; a gnosiofilia; a fatofilia; a criticofilia; a pesquisofilia; a xenofilia.
Sindromologia: a síndrome da ovelha negra familiar.
Mitologia: o mito da geração de consciências; o mito da imortalidade intrafísica pela
continuidade genética.
Holotecologia: a convivioteca; a comunicoteca; a socioteca; a gregarioteca; a argumentoteca; a politicoteca; a controversioteca.
Interdisciplinologia: a Antipodismologia; a Parapatologia; a Conviviologia; a Politicologia; a Evoluciologia; a Genealogia; a Harmoniologia; a Vivenciologia; a Energossomatologia;
a Cogniciologia; a Conscienciometrologia; a Temperamentologia; a Criteriologia; a Refutaciologia; a Autodiscernimentologia; a Sociometria.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a família nuclear.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens antipodes; o Homo sapiens antagonista; o Homo sapiens
consanguineus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens antiproexologus; o Homo
sapiens antiprofessionalis; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens anticatalyticus;
o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens antirretilineatus; o Homo sapiens antipodoconscientialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: antipodia consanguínea juvenil = a dissensão ideológica, familiar, inexperiente, do adolescente; antipodia consanguínea madura = a dissensão ideológica, familiar, experiente, da pessoa adulta.
Culturologia: as rupturas da cultura familiar; a cultura da democracia pura.
Drama. Vale exemplificar, aqui, o drama de antipodia consanguínea evidente do político
Jules Régis Debray (1940–) e os pais Georges Debray (1909–?) e Janine Alexandre-Debray
(1910–2000). Segundo os registros publicados em 1967, o casal estava agoniado com a situação
do filho, na ocasião com 27 anos de idade, e temia rigorosa condenação, quando o mesmo fora
aprisionado na Bolívia. O filho marxista desejava exportar a revolução cubana. A mãe, vereadora
há duas décadas, e, mais tarde, senadora de Paris, era adversária irreconciliável da esquerda francesa. O pai, advogado, angustiado pela sorte do filho, politicamente nada tinha a ver com as
ideias revolucionárias do jovem intelectual francês. Ambos os pais, democratas-cristãos, chegaram a ser adversários públicos do filho, no plano ideológico, combatendo os comunistas em todas
as eleições. O pai nem pôde falar no julgamento, pois além de desconhecer o idioma espanhol,
não tinha diploma reconhecido na Bolívia. O jovem político foi condenado a 30 anos de prisão,
cumprindo 4 anos e sendo libertado.
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 antipodia consanguínea, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Antagonismo: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Antagonismo extremo: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
06. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
07. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
08. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
09. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
10. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
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A CONDIÇÃO SOCIAL DA ANTIPODIA CONSANGUÍNEA
COMPROVA EXPLICITAMENTE AS DIVERGÊNCIAS DOS
INTERESSES E DAS IDEOLOGIAS AINDA IRRECONCILIÁVEIS DOS COMPONENTES DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição social da antipodia consanguínea? Tal fato de dissentimento inescondível já afetou você de algum modo?
Bibliografia Específica:
1. Zero Hora; Zero Hora: 45 Reportagens que fizeram História; apres. Ricardo Stefanelli; pref. Luis Fernando Veríssimo; revisor Dioclésio dos Quadros Lopes; 272 p.; 1 cronologia; 1 CD-ROM; 24 x 17 cm; br.; RBS Publicações;
Porto Alegre, RS; 2009; páginas 23 a 27.
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ANTIPODIA CONSCIENCIAL
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antipodia consciencial é a qualidade, condição ou estado inafastável da
conscin apresentar características, traços, trafores ou trafares diametralmente opostos aos de outra
qualquer conscin, trazendo tal fato imensas consequências para a convivência humana, individual,
grupal ou coletiva.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antípoda deriva do idioma Latim, antipodes, e este do idioma Grego, antípodes, “antípoda”, constituído pelo prefixo antí, “em frente de; de encontro a; contra; em
lugar de; em oposição a”, e a palavra poús, podós, “pé”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo
consciência procede 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”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Antipodismo consciencial. 2. Dessemelhança consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas antipodia consciencial, miniantipodia consciencial e maxiantipodia consciencial são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Similitude consciencial. 2. Semelhança consciencial.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à saúde cerebral.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexistem
consciências idênticas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os autopensenes; a autopensenidade específica; as diferenças entre os holopensenes pessoais; os contrapensenes; a contrapensenidade.
Fatologia: a antipodia consciencial; a autoconsciência permanente da antipodia consciencial; a inteligência evolutiva (IE); os contrastes generalizados das holobiografias; a Natureza
assimétrica; as ambiguidades do Cosmos; a necessidade das concessões recíprocas entre as pessoas; a força da intercompreensão; as dissonâncias cognitivas; os costumes; as etnias; os debates
naturais com pontos de vista distintos; o respeito aos perfis diversificados das conscins; a autodisponibilidade para compreender os objetivos dos outros; o entendimento do nível de criatividade
de cada personalidade; os choques frontais desnecessários entre as pessoas; os conflitos interpessoais por falta de autorreflexão; a busca do consenso; a conciliação dos objetivos; as coalizões; os
pactos sociais; as sociedades harmoniosas; as interações inteligentes das aspirações; a afinidade
dos contrários; o objetivo da megafraternidade; a escala evolutiva das consciências.
Parafatologia: a psicosfera específica de cada pessoa; as diferenças das autoparapercepções; as assins; as desassins.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potencializado da interação cosmoética dos opostos.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivência sadia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
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Teoriologia: a teoria e a prática da assimilação energética simpática (assim).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito das interseções holobiográficas nas interações energossomáticas.
Ciclologia: o ciclo de recomposições grupocármicas.
Enumerologia: as diferenças somáticas compulsórias; as diferenças naturais das formações culturais; as diferenças óbvias dos interesses pessoais; as diferenças sociais das profissões;
as diferenças da acuidade nas pesquisas; as diferenças dos autoposicionamentos; as diferenças
inevitáveis dos enfoques em geral.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação divergência holopensênica–defasagem cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio energia-simpatia-alegria.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais.
Filiologia: a xenofilia; a neofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a gregarioteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Vivenciologia; a Energossomatologia; a Duplologia; a Cogniciologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Temperamentologia;
a Criteriologia; a Antipodismologia; a Refutaciologia; a Autodiscernimentologia; a Sociometria.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida;
a conscin lúcida; a conscin eletronótica; a conscin poliédrica; o ser desperto; a semiconsciex;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o assistente; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o formador de opinião; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o proexólogo; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a assistente; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a formadora de opinião;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a pesquisadora; a proexóloga; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens antipodoconscientialis; o Homo sapiens autolucidus;
o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantipodia consciencial negativa = a aversão individual, espontânea
e imediata por certa pessoa; maxiantipodia consciencial negativa = a aversão mútua, espontânea
e imediata entre duas conscins.
Culturologia: as diferenças das formações culturais, étnicas e de nacionalidades.
Duplologia. Segundo a Experimentologia, até os parceiros da dupla evolutiva harmoniosa e exitosa apresentam diferenças óbvias entre si, pois ninguém é exatamente idêntico.
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Caracterologia. Sob a ótica da Somatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10
características simples ou traços visíveis, não idênticos, ou antípodas, entre 2 parceiros heterossexuais ou de dupla evolutiva:
01. Sexo: homem / mulher.
02. Visual (fisionomia): produzido / desleixado.
03. Estatura: baixo / alto.
04. Peso corporal: leve / pesado.
05. Cor da pele: moreno / louro.
06. Idade física: jovem / maduro.
07. Gesticulação (histrionismo): extrovertido / contido.
08. Marcha (modo de caminhar): ereto / curvado.
09. Comunicação (coloquialismo): falante / reticente.
10. Empatia: simpatia / antipatia.
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 antipodia consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
2. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
3. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
4. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
5. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
6. Imperfectividade: Holomaturologia; Nosográfico.
7. Interesse: Autodiscernimentologia; Neutro.

A CONSCIN MAIS ATENTA QUANTO À ANTIPODIA CONSCIENCIAL CONSEGUE SUPERAR COM AUTODISCERNIMENTO E BOM ÂNIMO ATÉ A ANTIPATIA MAIOR SENTIDA,
DESDE A PRIMEIRA VISTA, POR DETERMINADA PESSOA.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto à antipodia consciencial? Você mantém paciência, boa vontade e amabilidade para compreender os outros?
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CONSCIENCIAL RECICLOGÊNICA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A antipodia consciencial reciclogênica é a condição ou estado de a conscin, homem ou mulher, apresentar características, traços, trafores ou trafares, diametralmente
opostos aos compassageiros evolutivos e reverter qualquer tipo de preconceito e distorção acerca
deles por meio da geração de autorreciclagens, trazendo a oportunidade de realizar acertos grupocármicos multiexistenciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo antípoda vem do idioma Latim, antipodes, e este do idioma
Grego, antípodes, “antípoda”, constituído pelo prefixo antí, “em frente de; de encontro a; contra;
em lugar de; em oposição a”, e a palavra poús, podós, “pé”. Surgiu no Século XIV. O termo consciência, deriva também do idioma Latim, conscientia, significa “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 prefixo re deriva igualmente do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra ciclo
procede do mesmo idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição geno provém do idioma
Grego, génos, “raça; tronco; família”, de gígnomai, “nascer; gerar; produzir”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Antipodismo consciencial reciclogênico. 2. Dessemelhança interconsciencial reciclogênica.
Neologia. As 3 expressões compostas antipodia consciencial reciclogênica, antipodia
consciencial reciclogênica instável e antipodia consciencial reciclogênica consolidada são
neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Semelhança consciencial recicladora. 2. Antipodia consanguínea.
3. Rivalidade antiassistencial. 4. Afinidade interconsciencial reciclogênica.
Estrangeirismologia: a elegance da consciência; o crash das tensões conflituosas;
o laissez faire anticosmoético da relação interprisional; a nature humaine.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à reconciliação reciclogênica dos opostos.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Harmonizemos os
contrários.
Coloquiologia: a expressão quando 1 não quer, 2 não brigam.
Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – É no embate dos contrários que se
chega à perfeita harmonia (Heráclito de Éfeso (540 a.e.c.–480 a.e.c.). Não se trata de uma conversão no seu contrário, mas de uma conversão dos antigos valores, acrescidos de um reconhecimento do seu contrário (Carl Gustav Jung, 1875–1961).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Reciclologia; o mapeamento dos autopensenes;
os autevoluciopensenes; a autevoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
a acalmia pensênica; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
a retilinearidade da autopensênica anticonflitiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o materpensene da fraternidade.
Fatologia: a antipodia consciencial reciclogênica; o espelhamento ao observar a antipodia entre duas conscins gerando autorreciclagem consciencial; a anticonflituosidade construída
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com a aceitação do diferente; a elegância consciencial na discordância; a autossuperação das antipatias; a temperança; a autorreeducação do ego; a dissolução das antipodias conscienciais multisseculares; a dinâmica dos temperamentos humanos; a dificuldade do desenvolvimento da dupla
evolutiva (DE) devido à antipodia consciencial; o senso do valor evolutivo promovendo a anticonflituosidade; o amadurecimento consciencial; o autodomínio emocional; o preço de dizer não
nas discordâncias; a autorresponsabilidade nas brigas irreconciliáveis; a ignorância em relação
à reeducação do microuniverso consciencial; o gerenciamento dos autoconflitos; o conhecimento
insuficiente da Egologia; o autorreconhecimento do trafar; o desenvolvimento do trafal reeducador do ego; o esforço para desenvolver a postura pró-evolutiva; a recéxis libertadora da ignorância multissecular; a sincronicidade compulsória; a evitação da convivialidade sociosa; a autoconsciência das limitações; a autocrítica cosmoética; a autenticidade; a autopesquisa; a intencionalidade qualificada; o comedimento na divergência; a evitação da forma impensada de falar; o autorreconhecimento de aspectos singulares da própria personalidade; as recins desestabilizadoras do sistema de trafares; a inteligência evolutiva (IE); a inteligência contextual aplicada nas recins; a autopacificação em relação aos egos antipodais no grupocarma; a oportunidade evolutiva gerada na
oposição; os autenfrentamentos pró-evolutivos; o empenho para aprimorar a autolucidez na contrariedade; a expressão consciencial madura; a superação de condicionamentos ultrapassados;
a busca pelo serenismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as antipodias conscienciais reciclogênicas estudadas no período pré-ressomático; as projeções conscientes educativas; as projeções extrafísicas denunciando a imaturidade do ego para lidar com os conflitos; os
bloqueios temporários de rememorações projetivas; as repercussões intra e extrafísicas das posturas pessoais; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autorreflexão inspirada por amparadores extrafísicos; o amparo extrafísico de função atuando assistencialmente na antipodia conscienciais reciclogênica; as parassincronicidades impulsionando cenários conciliatórios; o treinamento intermissivo de assistência à consréu promotora de embates no grupocarma; a importância
do reconhecimento da paraprocedência em busca de autodiscernimento; a tenepes possibilitando
as reconciliações interconscienciais multimilenares; a superação dos conflitos interconscienciais
em todas as dimensões.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potencializado da conexão cosmoética dos opostos.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio dual da polaridade; o princípio da convivência sadia; o princípio da afinidade consciencial; o princípio
do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da retificação do erro autoconsciente; o princípio
da contraposição; o princípio da coexistência pacífica; o princípio da solução pacífica de controvérsias; o principium coincidentia oppositorum; o princípio da oportunidade evolutiva;
o princípio do Universalismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC) gerando mecanismos profiláticos para evitar o nivelamento por baixo.
Teoriologia: a teoria da desperticidade; a teoria da individuação; a teoria do autoconhecimento.
Tecnologia: as técnicas da Autoconscienciometrologia; a técnica da autorreflexão de
5 horas; a técnica do Conscienciograma; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da lupa
maturológica; a técnica de sensos evolutivos e contrassensos regressivos; a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico com afinidade proexológica às linhas de pesquisa da Instituição Conscienciocêntrica (IC) escolhida; a antipodia consciencial reciclogênica oportunizada entre os voluntários da IC.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometria; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeti-
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cologia; o laboratório conscienciológico do dia a dia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Parapoliticologia.
Efeitologia: o efeito da autorreeducação na escalada evolutiva; o efeito do autodiscernimento ampliado; o efeito multidimensional do domínio holossomático; o efeito do autenfrentamento.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da reconciliação dos opostos no microuniverso consciencial.
Ciclologia: o ciclo ego antigo–ego novo inerente à antipodia consciencial reciclogênica;
a construção de convivências sadias no ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo evolutivo vida intrafísica grupocármica–vida intrafísica policármica; o ciclo competência relacional–competência
interassistencial; o ciclo multiexistencial homeostático acerto grupocármico–amizade raríssima;
o neociclo autevolutivo.
Enumerologia: o ato de autodominar as emoções; o ato de aprender na discordância;
o ato de expressar inteligência contextual; o ato de identificar o trafar; o ato de fazer recin; o ato
de ressignificar as diversidades; o ato de integrar os opostos.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio antagonismo–pacificação
íntima; o binômio antipatia–oportunidade evolutiva; o binômio discordância–respeito interconsciencial; o binômio espelhamento-recin; o binômio autodomínio-autodesassédio; o binômio autolucidez do par de opostos–abertismo consciencial; o binômio autenfrentamento–reforma íntima.
Interaciologia: a interação acerto grupocármico–evolução consciencial; a interação
autoconscientização multidimensional (AM)–parassincronicidades; a interação passado-presente-futuro; a interação recin–inteligência evolutiva (IE)–fraternismo; a interação partes-unidade;
a interação teática interassistencial–minipeça lúcida.
Crescendologia: o crescendo autevolutivo da interassistencialidade cosmoética; o crescendo homeostático antipodia consciencial–autodiscernimento conciliatório; o crescendo gerado
pelo alargamento da cosmovisão pessoal.
Trinomiologia: o trinômio autoignorância-autorreflexão-autoconhecimento; o trinômio
trafar-trafal-trafor; o trinômio indignação-autorreconhecimento-autopacificação.
Polinomiologia: o polinômio imaturidade-autengano-autocorreção-maturidade; o polinômio irritabilidade-autodecepção-autoimperdoabilidade-autenfrentamento; o esforço anticonflitivo–conquista do diálogo–intencionalidade hígida–domínio mentalsomático; o polinômio autassédio-heterassédio-autassistência-interassistência.
Antagonismologia: o antagonismo autevolução / fechadismo; o antagonismo fardo
/ força; o antagonismo antipatia / simpatia; o antagonismo raiva / fraternismo; o antagonismo
briga / entendimento; o antagonismo impaciência / paciência; o antagonismo desrespeito / respeito; o antagonismo indignação anticosmoética / indignação cosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo de a oposição interconsciencial oportunizar a reconciliação
intraconsciencial.
Politicologia: a autodiscernimentocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a meritocracia evolutiva; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a autodemocracia do
microuniverso consciencial; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interdependência consciencial; a lei do retorno; a lei da causa e efeito; a lei dos opostos.
Filiologia: a evoluciofilia; a conviviofilia; sociofilia; a assistenciofilia; a raciocinofilia;
a conscienciofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a epistemofobia; a autopesquisofobia; a disciplinofobia.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da interiorose; a síndrome
do infantilismo; a síndrome da insegurança; a síndrome da mediocrização.
Maniologia: a egomania.
Mitologia: o mito da unanimidade.
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Holotecologia: a convivioteca; a evolucioteca; a socioteca; a interassistencioteca; a diplomacioteca; a comunicoteca; a lexicoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Antipodismologia; a Parapatologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Harmoniologia; a Vivenciologia; a Energossomatologia; a Cogniciologia; a Conscienciometrologia; a Temperamentologia; a Criteriologia; a Refutaciologia; a Autodiscernimentologia; a Egologia.
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 antipodoconscientialis; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antipodia consciencial reciclogênica instável = a da alternância entre
a aversão e a aceitação por certa conscin, com traços dessemelhantes, indicando autorreciclagens
iniciais; antipodia consciencial reciclogênica consolidada = a da aceitação consciente por certa
conscin com traços dessemelhantes devido às autorreciclagens profundas, mantendo postura interassistencial cosmoética.
Culturologia: a cultura da autevolução; a cultura da anticonflituosidade; a cultura da
Interassistenciologia; a cultura proexológica; a cultura do comedimento; a cultura da convivialidade sadia; a cultura do autoconhecimento; a cultura dialogal; a cultura da oposição; a cultura
da Serenologia; a cultura do acolhimento; a cultura geral universalista.
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 antipodia consciencial reciclogênica, indicados para
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a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Antipodia consanguínea: Antipodismologia; Nosográfico.
02. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
03. Automutação: Recexologia; Homeostático.
04. Autorreciclagem afetiva: Autorreciclologia; Homeostático.
05. Autorreeducabilidade universalista: Autorreeducaciologia; Homeostático.
06. Feminino evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Inteligência conviviológica: Conviviologia; Homeostático.
08. Paradoxo da unidade: Paradoxologia; Neutro.
09. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
10. Principium coincidentia oppositorum: Anticonflitologia; Homeostático.
11. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
12. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
13. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
14. Reciclopensene: Pensenologia; Homeostático.
15. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

A ANTIPODIA CONSCIENCIAL RECICLOGÊNICA POSSIBILITA À CONSCIN APROVEITAR A OPORTUNIDADE SALUTAR
DO CONVÍVIO NEM SEMPRE HARMÔMNICO, PARA MUDAR
PRECONCEPÇÕES E INTERASSISTIR SEM APRIORISMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a antipodia consciencial reciclogênica para os acertos grupocármicos ou mantém a aversão espontânea e imediata às conscins com traços
opostos? Já realizou mudanças pró-evolutivas perante tal oportunidade na atual existência?
Bibliografia Específica:
1. Jung, Carl Gustav; A Psicologia do Inconsciente; XII + 141 p.; pref(s). 5; posf. 1; trad. Maria Luiza Appy;
8 caps.; Vols. XVIII/2; 377 refs.; alf.; 1 anexo; vol. VII/1; 1 apênd.; 21 x 13,5 cm; br.; 18 a Ed. rev e aum.; Editora Vozes;
Petrópolis, RJ; 2008; páginas 33 a 71.
2. Idem; Eu e o Inconsciente; VIII + 166 p.; pref. 1; trad. Dora Ferreira da Silva; 2 partes; 2 seções; 8 caps.;
vol.(s) XVIII/2; 363 refs. alf.; Vol. VII/2; 1 apênd.; 21 X 13,5 cm; br.; 21 a Ed.; Editora Vozes; Petrópolis, RJ; 2008; páginas 3 a 87.
3. Lopes, Adriana; Sensos Evolutivos & Contrassensos Regressivos: O Estudo Contraponteado do Autodiscernimento quanto à Mauridade Consciencial; pref. Antonio Pitaguari; revs.; Dayane Rossa; et al.; 640 p.; 3 seções; 44
caps.; 391 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; glos. 200 termos; 8 tabs.; 135 megapensenes trivocabulares; 232 perguntas; 327
refs. alf.; 56 estrangerismos; 45 frases enfáticas; 46 definições; 327 refs.; 9 citações; 2 apênds.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 31 a 79 e 459 a 512.

E. P.
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ANTIPODIA

COOPERAÇÃO / COMPETIÇÃO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A antipodia cooperação-competição é a condição de impossibilidade da vivência da conduta agregadora e amparadora, simultaneamente à manifestação concorrente e assediadora nas abordagens conscienciais, compreendida teaticamente pela conscin, homem ou mulher, em prol da interassistencialidade lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo antípoda deriva do idioma Latim, antipodes, e este do idioma Grego, antípodes, “antípoda”, constituído pelo prefixo antí, “em frente de; de encontro a; contra; em
lugar de; em oposição a”, e a palavra poús, podós, “pé”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo
cooperação provém do francês coopération, derivado do latin cooperator, “ação ou resultado da
ação de cooperar”. Surgiu em 1813. O vocábulo competição procede do idioma Latim, competitione, “ação ou resultado da ação de competir; rivalidade; concorrência”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Antipodismo interassistência / rivalidade. 2. Antipodia coalizão
/ concorrência. 3. Antipodia ajuda mútua / rivalidade mútua. 4. Antipodia agregação / concorrência. 5. Antipodismo união / cisão. 6. Antipodia trabalho cooperativo / trabalho competitivo.
7. Antipodia ação conjunta / ação adversária.
Neologia. As 3 expressões compostas antipodia cooperação / competição, antipodia inversiva cooperação / competição e antipodia recexiva cooperação / competição são neologismos
técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Semelhança cooperação-colaboração. 2. Binômio intercooperação-autocompetição. 3. Associação simples cooperação-competição. 4. Interface cooperação-competição.
Estrangeirismologia: a humilhação aos losers e as honrarias aos winners; o bullying ao
weak; o dropped the ball, nas empreitadas grupais; o momento de estar com the ball is in your
court; a condição de não atingir os objetivos, se frustrando in a black mood, ou got a short fuse;
a importância de stop kicking yourself; a importância de trabalhar em grupo deixando de ser supercontrolador to give it a rest.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Fraternologia Interassistencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Competição: tolice intergrupal. Cooperação promove amizades.
Coloquiologia: a evitação das brigas de cachorro grande; o cuidado de não produzir
palcos de batalhas; a recusa em chegar às vias de fato; o disparate de 1 por todos e todos por
1, contra os outros.
Citaciologia: – A raiz do mal reside no fato de se insistir demasiadamente que no êxito
da competição está a principal fonte de felicidade (Bertrand Russell, 1872–1970). O importante
não é vencer, mas competir; e com dignidade (Pierre de Coubertin, 1863–1937). A falta de cooperação é um protesto contra a falta de consciência e participação involuntária no mal (Mahatma Gandhi, 1869–1948).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Competições. A renúncia às multiformes competições na vida humana é a mais inteligente ferramenta de alívio pessoal”.
2. “Competitividade. A única competição aceitável é a da pessoa consigo mesma, ou
a autocompetição”.
3. “Cooperação. A cooperação entre as pessoas é a manifestação inicial de toda categoria de interassistencialidade”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; o holopensene pessoal da cooperação; o holopensene pessoal da competição; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a retilinearidade autopensênica; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene da competitividade; o autocontrole do fluxo pensênico de
superioridade ou inferioridade; a qualificação da psicosfera energética pessoal; a manutenção do
holopensene cooperativo, a partir da reciclagem do entendimento de si e do outro; o holopensene
da cooperatividade; a transparência dos autopensenes.
Fatologia: a antipodia cooperação / competição; a megacontraposição sinergia-confrontação; a intercooperação pacifista entre conscins em detrimento das competições belicistas; a cooperação interassistencial substituindo a competição comercial; a cooperação entre compassageiros
evolutivos restaurando rivalidades pretéritas; o esboço de cooperação no instinto materno interespécies; a briga pela comida; a antiga luta pelas terras e territórios; a necessidade de o país ter mais
exportação à importação; a competição pelas mercadorias em ofertas no dia de megapromoção;
a natureza competitiva dos pré-humanos; a prática milenar de competição em jogos; os times dos
mais diversos tipos; o patriotismo comum no dia a dia; a falácia do heroísmo na vitória desportiva
inventada em substituição à luta armada; a valorização do ato de competir ser tão importante
quanto ganhar; as competições comerciais; as competições afetivas; a competição entre os duplistas levando à separação; a competição entre os profissionais de todas as áreas, buscando o estrelato efêmero na vida humana; a competição por vaga de emprego; a concorrência interpessoal na
luta pela conquista de mercados; as competições religiosas e as trágicas guerras santas; as competições políticas claramente posicionadas e exemplificadas através do partidarismo; o entretenimento das competições; o Coliseu Romano; a arena; o campo de futebol; o parque olímpico; as
competições dos antigos gladiadores adaptadas aos dias de hoje em jogos de futebol e outros desportos mais violentos; os conflitos graves iniciados por pequenas contendas; a briga das torcidas
organizadas; a provocação competitiva; a globalização; o fato de a competição do capitalismo selvagem aumentar a diferença entre ricos e pobres; os interesses do Grupo dos 7 países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo (G7), ou mesmo do grupo formado pelos
ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais
a União Europeia (G20); o Estado Mundial Cosmoético contrapondo à mundialização; a antipodia da competição dos grupos farmacêuticos com interesse nas patentes; o compartilhamento das
pesquisas científicas, acelerando a evolução do conhecimento, do conforto e da saúde na Terra;
a cooperação entre doutores especializados em prol da cura de doenças; a sociedade sem necessidade de dinheiro; o acume do sobrepairamento à competititividade entre a humanidade; a abordagem assistencial cooperada; a aquisição do senso universalista desistindo de toda competição em
qualquer campo ou setor de manifestação intrafísica; a cooperação recíproca da dupla evolutiva
(DE) funcional; o núcleo de intercooperação, predispondo à sustentação dos autenfrentamentos;
a substituição das competições por vitórias cotidianas pela convivialidade cosmoética e policármica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vivência intercooperativa nas comunexes avançadas; a cooperação de equipexes extrafísicas nas ações assistenciais; as desassimilações simpáticas (desassins) eficientes em relação aos grupos competidores, permitindo sempre a melhor tomada de decisão; a conquista da sinalética energética e parapsíquica
pessoal deixando de competir com a própria sombra, escutando os amparadores extrafísicos; a vivência multidimensional lúcida da dupla evolutiva; a coerência comportamental não competitiva
gerando desassédios intergrupais.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo inversores-reciclantes;
o sinergismo iniciantes-veteranos; o sinergismo entre as Instituições Conscienciocêntricas (ICs);
o sinergismo Cognópolis–cidade Foz de Iguaçu; o sinergismo assistente-assistido; o sinergismo
favorecido pela horizontalidade nas relações; o sinergismo holopensene sadio–assistência.
Principiologia: o princípio de sozinho irmos mais rápido, mas em grupo irmos mais
longe; o princípio da exaltação e valorização do autodiscernimento; os princípios da aplicabilidade da invéxis; o princípio da autoincorruptibilidade; o princípio da autorresponsabilidade
evolutiva; o princípio da autocoerência; o princípio da neofilia; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); a vivência do princípio da descrença (PD); o princípio de valorizar o trafor de
todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado nas relações interpessoais
multidimensionais; a cooperação pessoal no código grupal de Cosmoética (CGC); o código duplista de Cosmoética (CDC); os códigos de Ética Humana; o código de convivialidade.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da autocoerência; a teoria
do paradever na manutenção dos compromissos assumidos no Curso Intermissivo (CI); a teoria
da Traforologia; a teoria da intercooperação mundial.
Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas; a técnica do feedback interassistencial cooperativista; a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existencial
(recéxis); a técnica do detalhismo; as técnicas de autorreflexão; a técnica da fórmula DD (diálogo-desinibição); a técnica de pensar no melhor para todos.
Voluntariologia: o voluntário cético-otimista-cosmoético (COC); o voluntário da Conscienciologia; o voluntariado conscienciológico na condição de interassistente cosmoético, trabalhando ao modo de minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labcon pessoal e de outrem na autopesquisa
do exercício da cooperação em substituição à competição enquanto base da voliciolina.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia.
Efeitologia: os efeitos da cooperação para evolução do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito negativo da competição mantida para a realização pessoal e exacerbação do
ego; o efeito da autexposição cooperativa em prol da assistência; o efeito da cooperação da dupla evolutiva, superior à soma dos 2 componentes; o efeito da singularidade consciencial enquanto efeito halo da assistência cooperativa.
Neossinapsologia: a construção de neossinapses por meio de autorreflexões relativas
à prática da cooperação no lugar da competição; as neossinapses da abnegação cosmoética; as
neossinapses obtidas observando o ganha-ganha nas realizações e empreendimentos interassistenciais, no contrafluxo da vida atual.
Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o desgaste do ciclo multiexistencial de competição entre os países
europeus levando à criação da União Europeia (UE); o ciclo do revezamento interassistencial;
o enfraquecimento do ciclo multiexistencial de competição entre os países, após duas guerras
mundiais, levando aos trabalhos da Organização das Nações Unidas (ONU), prelúdio do Estado
Mundial; a superação do ciclo de competições fronteiriças entre países; o entendimento do ciclo
das doenças e da vida em espaço global, dada a importância das ações cooperativas da Organização Mundial da Saúde (OMS); a relevância do ciclo de debates na cooperação da Organização
Mundial do Comércio (OMC); o ciclo das melhorias nas condições do trabalho promovidos
através da Organização Mundial do Trabalho (OMT).
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Enumerologia: a cooperação assistencial de equipes pesquisadoras no geral; a cooperação assistencial dos profissionais sem fronteiras; a cooperação assistencial dos médicos sem
fronteiras; a cooperação assistencial dos guias amauróticos tornando-se amparadores; a cooperação assistencial dos seres humanos entre si e os seres de outros planetas; a cooperação assistencial do ser Serenão e o pré-serenão; a cooperação assistencial ideal.
Binomiologia: o binômio empatia-cooperação; o binômio antipatia-competição; o binômio ideia avançada–cooperação assistencial; o binômio ideia baratrosférica–competição consciencial; o binômio afetividade-discernimento; o binômio cooperação assistencial–hierarquia evolutiva; o binômio discernimento–equilíbrio emocional; o binômio cooperação–amizade raríssima; a competição consciencial valorizando as diferenças em detrimento do binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação cosmovisão-lucidez; a interação cooperação assistencial–
–maxifratermismo–transafetividade; a interação poder secundário–competição consciencial;
a interação intencionalidade-cooperação; a interação reciclagens–desconstrução de parassinapses; a interação intencionalidade-liberdade; a cooperação sendo fruto de interação multidimensional de consciências.
Crescendologia: o crescendo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o crescendo competição-cooperação; o crescendo assistencial egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo autocompetitividade-autabsolutismo.
Trinomiologia: o trinômio CI–cooperação assistencial–proéxis; o trinômio competição
consciencial–melin–incompléxis; o trinômio respeito-interconfiança-amizade; o trinômio individualismo-coletivismo-universalismo; o trinômio cosmovisão-maxifraternismo-autotransafetividade.
Polinomiologia: o polinômio pacifismo-intercooperação-descentralização-traforismo;
o polinômio cooperação interassistencial–amparo de função–hierarquia evolutiva–maxiproéxis
grupal.
Antagonismologia: o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo sem fins
lucrativos / com fins lucrativos; o antagonismo interesses grupais / interesses egoicos; o antagonismo monovisão intrafísica / cosmovisão multidimensional; o antagonismo conscin large / conscin miserê; o antagonismo posicionamento pessoal / posicionamento grupal.
Paradoxologia: o paradoxo de a competição para fins de entretenimento poder levar
a tragédias; o paradoxo de a competição poder ajudar a evolução biológica; o paradoxo da
valorização das guerras por supostamente terem acelerado a evolução tecnológica; o paradoxo
da chegada do homem à Lua, devido à imaturidade grupal da guerra fria; o paradoxo de as famílias mais pobres consciencialmente poderem estar vivendo sob o teto das vivendas mais luxuosas.
Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a pacifismocracia; a autopesquisocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade; as leis da Cosmoética; a lei da ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis em favor da paz; a Declaração Universal
dos Direitos Humanos.
Filiologia: a intelectofilia; a conviviofilia; a interaciofilia; a conviviofilia; a proexofilia;
a evoluciofilia; a harmoniofilia.
Fobiologia: a fobia à autexposição; a assistenciofobia; a neofobia; a criticofobia; a errofobia; a sucessofobia; a fobia do posicionamento pessoal; a decidofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da baixa autestima pela convivialidade colaborativa; a síndrome do impostor; a síndrome do burnout; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a superação da mania de estar feliz devido à derrota do outro; a superação
da mania da automimese desnecessária ao qual para se ganhar, alguém tem de perder, através da
busca do win-win (ganha-ganha); a mania de superioridade; a mania de inferioridade; a evitação
da mania de centralização grupal; a mania de olhar a corrida do espermatozoide ao útero feminino
enquanto exemplo de competição.
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Mitologia: o mito de a sociedade não existir sem competição ou concorrência; o mito
da sociedade perfeita; o mito das competições salvacionistas das religiões; o mito de a cooperação deixar a sociedade fraca.
Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a elencoteca; a experimentoteca; a psicossomatoteca; a invexoteca; a recexoteca; a intrafisicoteca; a paradireitoteca; a sexoteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Intrafisicologia;
a Psicossociologia; a Voliciologia; a Intenciologia; a Pacifismologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Conscienciometria; a Cosmoeticologia; a Recexologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin inversora existencial; a conscin reciclante existencial; a consréu
ressomada; a conscin autovitimizada; a consener; a isca humana consciente; a isca humana inconsciente; a conscin longeva; o ser desperto; a conscin eletronótica; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista; a conscin pacífica lúcida; a conscin evoluciente; a personalidade javalínica; a personalidade fora-de-série; a conscin colaborativa.
Masculinologia: o autodecisor; o amparador intrafísico; o duplista; o exemplarista; o intelectual; o macrossômata; o companheiro; o autassediado; o pré-serenão vulgar; o minidissidente; o retomador de tarefa; o intermissivista; o estrangeiro; os compassageiros evolutivos; o epicon
lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o tertuliano; o teletertuliano; o reciclante; o inversor; o carentão; o vampiro energético; o autocorrupto; o homem de ação; o tocador de obra.
Femininologia: a autodecisora; a amparadora intrafísica; a duplista; a exemplarista; a intelectual; a macrossômata; a companheira; a autassediada; a pré-serenona vulgar; a minidissidente; a retomadora de tarefa; a intermissivista; a estrangeira; as compassageiras evolutivas; a epicon
lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a tertuliano; a teletertuliano; a reciclante; a inversora; a carentona; a vampira energética; a autocorrupta; a mulher de ação; a tocadora de obra.
Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens proexologus;
o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: antipodia inversiva cooperação / competição = o comportamento deflagrado pelo jovem inversor, desejando cooperar e não mais competir com os compassageiros evolutivos, na medida da recuperação dos cons; antipodia recexiva cooperação / competição = o comportamento de ceder à pressão social mimética no primeiro momento, adotando, após a recuperação de cons tardia, a técnica da recéxis, desejando cooperar e não mais competir.
Culturologia: a cultura da competição; a cultura da empatia; a cultura da interassistência; a cultura inovadora e vanguardista da cooperação; a cultura da amparabilidade grupal.
Interassistenciologia. De acordo com a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 18
exemplos de personalidades atuando em cooperação na condição de conscins e / ou consciexes
amparadoras, nos trabalhos interassistenciais:
01. Coadjutor.
02. Coautor.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Co-conscienciômetra.
Co-consciencioterapeuta.
Co-desassediador.
Co-docente.
Co-epicon.
Cogestor.
Co-jurisconsulto.
Co-mediador.
Coparticipante.
Copesquisador.
Coproexista.
Coprojetor.
Correciclante.
Co-retrocognitor.
Co-socorrista.
Co-tenepessista.

Tabelologia. De acordo com a Grupocarmologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 contrapontos quanto à antipodia cooperação assistencial / competição antiassistencial:
Tabela – Cotejo Cooperação Assistencial / Competição Antiassistencial
Nos

Cooperação Assistencial

Competição Antiassistencial

01.

Altruísmo

Egoísmo

02.

Atacadismo

Varejismo

03.

Homeostase

Dissabores

04.

Inspiração de comunex avançada

Inspiração baratrosférica

05.

Libertação grupocármica

Interprisão grupocármica

06.

Princípio do melhor para todos

Melhor para poucos

07.

Resultados mais profundos

Realização mais rápida, apriorista

08.

Superação das próprias dificuldades

Superação contra os outros

09.

Todos ganham

Para 1 ganhar outros perdem

10.

Vanguardismo

Retaguarda evolutiva
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 antipodia cooperação / competição, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atualização da autoimagem: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Autocompetitividade: Autossuperaciologia; Neutro.
03. Autocomprometimento intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
04. Autossuperação da competitividade: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Banalização da violência: Parapatologia; Nosográfico.
06. Contraponto balsâmico: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Cooperação intergrinvexes: Grinvexologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Efeito do autassédio: Autodesassediologia; Nosográfico.
Paciograma: Paciologia; Homeostático.
Receptividade à heterocrítica: Autocriticologia; Homeostático.
Reciclagem integrada: Recexologia; Homeostático.
Refinamento da intencionalidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Superação da autoinsegurança: Autopesquisologia; Neutro.
Teaticofilia concretizadora: Autorganizaciologia; Homeostático.
Temperamento belicista: Temperamentologia; Nosográfico.

EM ANTIPODIA À COMPETITIVIDADE, AINDA PRATICADA
NA SOCIN PATOLÓGICA, PRIORIZAM-SE AS POSTURAS
DE COOPERAÇÃO, PRESSUPOSTO DA INTERASSISTENCIALIDADE EXEMPLIFICADA NAS COMUNEXES AVANÇADAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica nessa existência mais a cooperação ou
a competição na convivialidade? Sabe dispensar a automimese milenar da competitividade?
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-mail; 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
116, 241, 242, 395, 443, 841, 848, 882, 893 e 1.067.
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 370 e 434.

A. S. H.
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ANTIPROCRASTINAÇÃO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antiprocrastinação é a postura da consciência lúcida e cosmoética de
atuar dentro da cronêmica evolutiva de acordo com a holomaturidade pessoal e em consonância
com as responsabilidades intra e extrafísicas assumidas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti vem do idioma grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. O termo procrastinar deriva do idioma Latim, procrastinare, “procrastinar”. Surgiu no
Século XVII. O vocábulo procrastinação apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Antecipação. 2. Adiantamento. 3. Priorização do tempo. 4. Acurácia temporal. 5. Autorganização do tempo.
Neologia. As 3 expressões compostas antiprocrastinação egocármica, antiprocrastinação grupocármica e antiprocrastinação policármica são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Procrastinação. 2. Postergação. 3. Adiamento. 4. Protelação.
5. Retardamento. 6. Delonga.
Estrangeirismologia: o timing interassistencial; a agenda evolutiva up-to-date; o right
time; o momentum exato; a transferência sine die; o adiamento ad aeternum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto a Priorologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Antecipemos crises existenciais.
Coloquiologia: o não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje; o empurrar com
a barriga; o fazer cera; o encher linguiça; o matar o tempo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da priorização evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; a manutenção da autopensenização produtiva ao longo da vida intrafísica; o holopensene
pessoal da interassistencialidade.
Fatologia: a antiprocrastinação; a objetividade; a autoconfiança; a assertividade; a vontade sendo o maior poder da consciência; as ansiedades e angústias; o ato de viver correndo desnecessariamente; os acidentes de percurso; a sensação de estar atrasado e em débito; a condição
de sentir-se em subnível; o ato de ficar de costas para a espiral evolutiva; a manutenção do megafoco; a criação de monstros inexistentes; o medo de errar; a preguiça; a impossibilidade de recuperar o tempo perdido; o ato de adiar até o último instante o posicionamento pessoal; o ato de
assumir muitas atividades assistenciais com o intuito de postergar os autenfrentamentos necessários; as metas pessoais definidas; a personalidade lúcida levando tudo de eito; a escolha de vivenciar o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) holomaduro, ao invés do primário; a desdramatização;
a satisfação íntima de estar em dia com as responsabilidades pessoais; as tomadas de decisão no
menor espaço de tempo possível; as rotinas úteis; a escolha pelo auto e heterodesassédio; as repercussões holossomáticas; a profilaxia; o compléxis; a euforin; a consciência tranquila por ter
feito o melhor dentro do contexto vivenciado.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconscientização multidimensional (AM); a primavera energética (primener); os autocompromissos da paraprocedência intermissiva; a megafraternidade vivenciada.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-autoconquista; o sinergismo dos intermissivistas na realização das metas adredemente assumidas; o sinergismo autorganização-acabativa.
Principiologia: o princípio de não deixar para daqui a pouco o possível de ser feito
agora.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao uso holomaduro do
tempo consciencial; o código pessoal de prioridades evolutivas; a responsabilidade pessoal perante o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do holocarma da consciência.
Tecnologia: a técnica da higiene consciencial; a técnica de planejar o dia seguinte na
noite anterior; a técnica de saber viver evolutivamente; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico servindo de estímulo à antiprocrastinação evolutiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Tenepes; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório
conscienciológico da Proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito autodesassediador de estar em dia com as tarefas interassistenciais
pessoais e grupais.
Ciclologia: o ciclo autoculpabilização-autassédio; o ciclo antiprocrastinação-acabativa; o cipriene.
Enumerologia: os investimentos teáticos inadiáveis pró-aprimoramento da afetividade
na dupla; os investimentos teáticos inadiáveis pró-manutenção da saúde somática; os investimentos teáticos inadiáveis pró-melhoria da convivialidade sadia; os investimentos teáticos inadiáveis
pró-burilamento do energossoma; os investimentos teáticos inadiáveis pró-realização da Higiene
Consciencial diária; os investimentos teáticos inadiáveis pró-desenvolvimento da interassistencialidade a maior; os investimentos teáticos inadiáveis pró-amadurecimento do mentalsoma.
Binomiologia: o binômio vontade vigorosa–vontade débil.
Crescendologia: o crescendo minicompletismos-compléxis; o crescendo metas-planejamento-execução-manutenção-acabativa; o crescendo autenfrentamento–autoconquistas evolutivas.
Antagonismologia: o antagonismo metas desconhecidas / metas definidas; o antagonismo indecisão / posicionamento; o antagonismo perfeccionismo / acabativa; o antagonismo gratificação imediata / gratificação futura.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à manutenção das metas planificadas.
Filiologia: a priorofilia; a organizaciofilia; a retribuiciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a proexofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; o medo do autenfrentamento.
Maniologia: a mania de esperar tudo cair do céu.
Mitologia: o mito de deixar a vida escolher o melhor para si.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia;
a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Cosmovisiologia; a Interassistenciologia; a Voliciologia; a Cosmoeticologia.
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 amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o completista; o proexista; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o epicon lúcido; o tenepessista; o projetor consciente; o sistemata; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a completista; a proexista; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a epicon lúcida; a tenepessista; a projetora consciente; a sistemata; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
desassediator; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antiprocrastinação egocármica = o ato de realizar as recins inevitáveis
sem postergação; antiprocrastinação grupocármica = o ato de priorizar as reconciliações inevitáveis de qualquer ordem sem postergação; antiprocrastinação policármica = o ato de iniciar, manter e finalizar a escrita inevitável das gescons pessoais sem postergação.
Culturologia: a cultura da autorganização; a cultura da competência; a cultura da Proexologia; a cultura da interassistencialidade consciencial.
Sintomatologia. Conforme a Holossomatologia, as procrastinações quando anticosmoéticas podem gerar consequências, ao modo das 15 enumeradas em ordem alfabética:
01. Autassédio.
02. Autoculpabilização.
03. Autodesvalorização.
04. Baixa autestima.
05. Bloqueios holochacrais.
06. Estresse.
07. Falta de autoconfiança.
08. Frustração.
09. Heterassédio.
10. Interprisões (exemplarismo negativo).
11. Perdas de energia.
12. Perdas de tempo.
13. Perdas financeiras.
14. Problemas de saúde.
15. Retroalimentação do padrão trafarista.
Evitaciologia. Sob a ótica da Paraprofilaxiologia, pode-se observar, por exemplo, 4 atitudes procrastinadoras contrárias ao desenvolvimento da saúde consciencial, mapeadas a partir de
cada veículo do holossoma, dispostas em ordem lógica:
1. Somática. Adiar o copo de água para daqui a pouco; adiar o almoço para mais tarde;
adiar a ida ao banheiro; adiar a prática de exercícios físicos regulares; adiar o check up médico.
2. Energossomática. Adiar a aplicação do EV profilático; adiar a iscagem lúcida; adiar
a desassim; adiar a conquista do domínio das bioenergias.
3. Psicossomática. Adiar as reconciliações; adiar a superação do trafar; adiar a expressão da afetividade sadia; adiar a aquisição da pacificação íntima.
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4. Mentalsomática. Adiar a prática da leitura diária; adiar a implementação da rotina
grafopensênica; adiar as pausas autorreflexivas indispensáveis; adiar a autoconscientização de ter
realizado o melhor ao alcance da autopensenidade.
Autopesquisologia. De acordo com a Intermissiologia, eis 10 posturas procrastinadoras
prejudiciais à interassistência, afetando a si próprio e ao grupo evolutivo, listadas em ordem lógica:
01. Adiar a assunção do epicentrismo consciencial.
02. Adiar a apresentação de artigos.
03. Adiar o início do voluntariado conscienciológico.
04. Adiar a definição aguardada pelo grupo evolutivo.
05. Adiar a atuação predominantemente tarística.
06. Adiar o início da docência conscienciológica.
07. Adiar a escrita da megagescon pessoal.
08. Adiar a participação na megagescon grupal (Enciclopédia da Conscienciologia).
09. Adiar o início da prática da tenepes.
10. Adiar a conquista da desperticidade.
Desculpas. Considerando a Holomaturologia, eis em ordem alfabética, por exemplo, 18
expressões simples contudo significativas, podendo representar desculpas procrastinadoras e indicativas da falta de maturidade evolutiva, próprias para a reflexão das pesquisadoras e pesquisadores:
01. Ainda não estou preparado.
02. Amanhã eu termino.
03. Da próxima vez eu vou fazer.
04. Depois eu resolvo esta pendência.
05. É melhor esperar um pouco mais.
06. Fica para outra oportunidade.
07. Isto ainda não é para mim.
08. Me sinto inseguro para realizar isso agora.
09. Melhor deixar para depois.
10. Nada dá certo para mim.
11. Não é o melhor momento.
12. Não sei se é a hora certa.
13. Não vai dar certo.
14. Na segunda eu começo.
15. No próximo ano eu vou fazer diferente.
16. Provavelmente vou falhar.
17. Vou deixar para a próxima.
18. Vou fazer isso mais tarde.
Terapeuticologia. Do ponto de vista da Autoconsciencioterapia, eis 5 pontos a serem
considerados, visando a autossuperação das postergações pessoais e o uso maduro do tempo consciencial, dispostos em ordem lógica:
1. Autopesquisa. Definir os valores pessoais.
2. Discernimento. Determinar as metas a serem alcançadas mantendo a coerência com
os valores pessoais identificados.
3. Megaprioridades. Estabelecer as prioridades e megaprioridades evolutivas calcadas
nas metas mapeadas.
4. Planejamento. Manter o megafoco nas prioridades definidas investindo na autorganização quanto ao uso do tempo intrafísico (dia a dia).
5. Vontade. Autoenfrentar-se na prática, sem autocorrupções e adiamentos infundados.
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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 antiprocrastinação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Agente confluencial: Confluenciologia; Neutro.
03. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
04. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
05. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
06. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
07. Gap teático: Incoerenciologia; Nosográfico.
08. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
10. Prioridade: Autevoluciologia; Neutro.
11. Prioridade parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
12. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
13. Síndrome da pressa: Parapatologia; Nosográfico.
14. Teste da vontade: Voliciologia; Homeostático.
15. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

A PROCRASTINAÇÃO DOS COMPROMISSOS PROEXOLÓGICOS PROPICIA O VAZIO EXISTENCIAL. VONTADE HÍGIDA,
MEGAPRIORIZAÇÃO E MEGAFOCO NO USO DO TEMPO
CONSCIENCIAL CONDUZEM AO COMPLÉXIS NESTA VIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a importância de banir a procrastinação da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)? Na escala de 1 a 5, qual a avaliação do nível de autorganização pessoal?
Filmografia Específica:
1. O Escafandro e a Borboleta. Título Original: Le Scaphandre et le Papillon. País: França; & EUA. Data:
2007. Duração: 112 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Francês. Cor: Colorido. Direção: Julian
Schnabel. Elenco: Isaach de Bankolé; Marie-Josée Croze; Mathieu Amalric; Emmanuelle Seigner; Max Von Sydow;
Jean-Pierre Cassel; Anne Consigny; Patrick Chesnais; Gérard Watkins; & Marina Hands. Distribuição: Europa Filmes.
Outros dados: Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Diretor e Melhor Filme Estrangeiro. Vencedor do Bafta de Melhor
Roteiro Adaptado. Sinopse: Conta a história real de Jean-Dominique Bauby, o poderoso editor da revista Elle, após sofrer
derrame cerebral devastador aos 43 anos. Aprende a se comunicar piscando letras do alfabeto e forma palavras, frases
e até parágrafos. Comunicando-se com o movimento de único olho, usa a imaginação e memória e, escreve livro.
2. O Feitiço do Tempo. Título Original: Groundhog Day. País: EUA. Data: 1993. Duração: 103 min.
Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Harold Ramis. Elenco: Bill Murray; Andie MacDowell; Chris Elliot; Stephen Tobolowsky; Brian Doyle-Murray;
Marita Geraghty; Angela Paton; Ricku Ducommun; Rick Overton; Robin Duke; & Harold Ramis. Produção: Trevor Albert; & Harold Ramis. Desenho de Produção: John Beard. Roteiro: Danny Rubin; & Harold Ramis, embasado em história de Danny Rubin. Fotografia: John Bailey. Música: George Fenton. Estúdio: Columbia Pictures Corporation. Sinopse: Frustrado com o emprego de repórter do tempo, Phil Connors (Bill Murray) vai a pequena cidade americana para
cobrir o especial sobre o “Dia da Marmota”. Phil já não consegue disfarcar o desapontamento, por ser o quarto ano consecutivo cobrindo a matéria. E para complicar a vida, Phil fica preso no tempo, acordando sempre no mesmo dia.
Bibliografia Específica:
1. Emmett, Rita; Não deixe para depois o que você pode fazer agora (The Procrastinator‟s Handbook); revisores Luiz Américo Costa; Masé Sant‟Anna; & Sérgio Bellinello Soares; trad. Vera Whately; 110 p.; 3 partes; 10 caps.;
2 E-mails; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 7 a 9, 42 a 63 e 76 a 83.
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2. Ringer, Robert; Ação: Nada acontece até que algo se mova (Action! Nothing happens until something moves); trad. Rodrigo Carvalho Alva; 276 p.; 9 caps.; 3 E-mails; 1 microbiografia; 2 websites; 23 x 16 cm; br.; BestSeller;
Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 14 a 19.
3. Steel, Piers; A Equação de Deixar para depois: Livre-se das Tentações e faça o que tem que Ser feito
agora (The Procrastination Equation); trad. Gabriel Zide Neto; 278 p.; 10 caps.; 1 E-mail; 1 microbiografia; 348 refs.; 23
x 16 cm; br.; BestSeller; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 67 a 102.
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ANTIPROLIXIDADE
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antiprolixidade é a contraposição ao uso excessivo de palavras, qualidade ou característica de concisão comunicativa, manifestada pela conscin, homem ou mulher, por
meio da coerência, exatidão e objetividade na expressão das ideias, sem prejuízo do conteúdo
a transmitir.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra prolixidade provém do idioma Latim Tardio, prolixitas, “longura; extensão; longura de tempo; prolixidade”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Antiloquacidade. 02. Antiverborragia. 03. Antiverbosidade.
04. Enxugamento comunicativo. 05. Antidilatação narrativa. 06. Anti-inflacionamento discursivo. 07. Parcimônia vernacular. 08. Economia expressiva. 09. Comedimento vocabular. 10. Brevidade comunicativa.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo antiprolixidade: antiprolixa; antiprolixidez; antiprolixo; prolixa; prolixidade; prolixidez; prolixo; proluxo.
Neologia. O vocábulo antiprolixidade e as duas expressões compostas antiprolixidade
calculada e antiprolixidade espontânea são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Gongorismo. 2. Loquacidade. 3. Verborragia. 4. Verbosidade.
5. Garrulice. 6. Desperdício vocabular. 7. Esbanjamento comunicativo.
Estrangeirismologia: o shortening textual; o one-liner; o ato de raccourcir le discours;
o equívoco crasso do quod abundat non nocet; a evitação do viel reden und wenig sagen.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualidade da expressão da autopensenidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Megaconcisão gera ambiguidades. Antiprolixidade é autequilíbrio.
Coloquiologia: a revisão do hábito de contar 1 conto e aumentar 1 ponto; a simplificação do discurso empolado; a evitação de narrar dando voltas; a profilaxia da tendência à embromação; o costume de ir direto ao ponto; a comunicação sem rodeios; a objetividade sem encher
linguiça.
Citaciologia: – Permitimo-nos algumas inovações a que não estávamos habituado na
Terra, pois nessa época de rádio, cinema e televisão, há de se aligeirar as exposições (Honoré de
Balzac, 1799–1850).
Proverbiologia: – Esto brevis et placebis (Sê breve e agradarás; máxima latina). Think
twice before you speak (Pense duas vezes antes de falar; provérbio inglês).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Concisão. Prolixidade é exorbitância. Concisão é megassíntese”.
2. “Ditador. Todo ditador tem a tendência à prolixidade, desenvolvendo discursos
a plateias mudas, durante horas seguidas, por precisar de se repetir para se convencer de suas diatribes, antes mesmo de convencer aos outros”.
3. “Megapensene. Não se engane: compor 1 megapensene trivocabular, devido à síntese cognitiva que ele encerra, pode ser mais difícil do que redigir o texto prolixo de 10 linhas sobre o assunto”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; o holopensene pessoal da
coerência; a comunicação enquanto reflexo da autopensenidade; o autocontrole pensênico; o aprimoramento da pensenidade através da autorreflexão; o pensene carregado no pen; a retilinearida-
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de autopensênica; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a antiprolixidade; a autorganização mental; a autocrítica; a limpidez ideativa;
a exata noção da mensagem a transmitir; a clareza acerca das relações de causalidade norteando
a estrutura do discurso; a manutenção do eixo temático; a priorização do assistencial na narrativa;
a fluência comunicativa; o domínio do meio de comunicação; a precisão na escolha das palavras;
a elegância frasal sem afetação; a revisão exaustiva do texto escrito; a substituição do estilo literário pelo científico; a eliminação das redundâncias; a extirpação do floreio e do circunlóquio; a adjetivação taristicamente calculada; o encurtamento sem gerar ambiguidade indecidível; a lacuna
proposital gerando reflexão; o uso racional da linguagem; o estrangeirismo univocabular abreviando vantajosamente a locução composta nativa; a introdução oportuna de neologismos; o uso
técnico dos tropos linguísticos; o aprofundamento nas potencialidades do idioma; a leitura de dicionários buscando ampliar sinonímia e antonímia; o estudo da gramática buscando apreender os
construtos mais concisos; o dicionário analógico enquanto livro de cabeceira.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático diluindo o monopólio do laringochacra; a sinalética energética e parapsíquica pessoal compreendida instantaneamente; a dosagem das energias conscienciais (ECs) exteriorizadas; o exemplo da telepatia extrafísica dispensando articulação de palavras; a leitura energética; a preponderância do mentalsoma
sadio sobre o psicossoma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das palavras certas nos lugares certos; o sinergismo
conteúdo-forma; o sinergismo objetividade-concisão-clareza.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio do descarte do imprestável; o princípio do respeito interconsciencial.
Codigologia: a comunicabilidade assistencial enquanto cláusula do código pessoal de
Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da comunicação cosmoética; a teoria do
conscienciês.
Tecnologia: a técnica do enxugamento da autopensenidade; as técnicas de escrita conscienciológica; a técnica dos conceitos conjugados; a técnica da navalha de Ockham; a técnica
dos megapensenes trivocabulares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito do correto sequenciamento ideativo sobre a concisão textual;
o efeito tarístico da ambiguidade cosmoeticamente premeditada.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da autorreeducação comunicativa.
Ciclologia: o ciclo causa-consequência; o ciclo perceber-refletir-comunicar; o ciclo escrita-distanciamento-revisão; o ciclo cognitivo desconstrução-reconstrução.
Enumerologia: a qualificação na medida; a exemplificação na medida; a digressão na
medida; a repetição na medida; a remissão na medida; a desambiguação na medida; a citação na
medida.
Binomiologia: o equilíbrio do binômio expressivo contração-expansão essencial à tares.
Interaciologia: a interação paracérebro-cérebro; a interação falante-ouvinte; a interação escritor-leitor.
Crescendologia: o crescendo texto prolixo–texto enxuto–texto tarístico.
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Trinomiologia: o trinômio economia léxica–correção sintática–precisão semântica;
o trinômio prolixidade-imposição-manipulação; o trinômio prolixidade-desperdício-dispersão;
o trinômio prolixidade-prepotência-vaidade; o trinômio prolixidade-literatice-interpretatice.
Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio racionalidade-logicidade-prioridade-verdade.
Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / verborragia; o antagonismo sutileza
/ obviedade; o antagonismo síntese superavitária / síntese deficitária; o antagonismo erudição
embromativa / erudição esclarecedora.
Paradoxologia: o paradoxo do muito dito com pouco; o paradoxo da prolixidade da linguagem jurídica; o paradoxo de o rebuscamento comunicativo poder disfarçar a ignorância.
Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia; a profilaxiocracia.
Legislogia: a lei da síntese dos megapensenes trivocabulares, segundo a qual todo discurso, além de 3 palavras, é prolixidade.
Filiologia: a criteriofilia; a definofilia; a comunicofilia; a silenciofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; o medo de ser malinterpretado; a alodoxafobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da dispersão consciencial; a evitação da síndrome da despriorização; a superação da síndrome do desperdício; a correção da síndrome da
mediocrização; a autocura da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a eliminação da síndrome de
Amiel.
Maniologia: a megalomania; a mania de “abrir parênteses e não fechar”; a mania de tergiversar; a mania do autengrandecimento; a mania de chamar a atenção (carência afetiva).
Mitologia: o mito da ninfa Eco.
Holotecologia: a comunicoteca; a lexicoteca; a gramaticoteca; a semioteca; a orismoteca; a mentalsomatoteca; a mnemoteca; a logicoteca; a miniaturoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Conviviologia; a Recexologia; a Taristicologia; a Linguisticologia; a Verbetografologia; a Oximorologia; a Megapensenologia; a Paramatematicologia; a Autocoerenciologia; a Ortopensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin semperaprendente; a conscin prolixa; a conscin carente de atenção; a conscin opiniática; a conscin labiríntica; a massa impensante.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o beletrista; o comunicador; o confusino; o erudito; o estrangeiro; o falante; o falastrão; o pregoeiro; o ouvinte; o cientista; o jornalista; o narrador;
o contador de “causos”; o professor; o advogado; o jurista; o juiz; o diplomata; o escritor; o divulgador; o explicadinho; o empolado; o poeta; o tergiversador; o fofoqueiro; o socioso; o religioso;
o tertuliano; o verbetógrafo; o porta-voz; o arauto; o núncio; o poeta e dramaturgo espanhol Luis
de Góngora y Lopes (1561–1627); o filósofo, poeta e crítico suíço Henri-Frédéric Amiel (1821–
–1881); o personagem Rolando Lero, interpretado pelo ator e comediante brasileiro Rogério Cardoso Furtado (1937–2003); o heterônimo Ricardo Reis, criado pelo poeta, escritor, crítico e tradutor português Fernando António Nogueira Pessoa (1888–1935).
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a beletrista; a comunicadora; a confusina; a erudita; a estrangeira; a falante; a falastrona; a pregoeira; a ouvinte; a cientista; a jornalista; a narradora; a contadora de “causos”; a professora; a advogada; a jurista; a juíza; a diplomata; a escritora; a divulgadora; a explicadinha; a empolada; a poetisa; a tergiversadora; a fofoqueira; a sociosa;
a religiosa; a tertuliana; a verbetógrafa; a porta-voz.
Hominologia: o Homo sapiens loquax; o Homo sapiens verbosus; o Homo sapiens fallax; o Homo sapiens vocalis; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
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distortor; o Homo sapiens palcophilicus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens sensatus; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antiprolixidade calculada = a resultante do esforço exitoso em busca da
concisão comunicativa por parte da conscin, ciente da própria tendência verborrágica e disposta
a superá-la; antiprolixidade espontânea = a evidenciada na concisão comunicativa praticada naturalmente, sem esforço, enquanto meio expressivo ínsito da conscin.
Culturologia: a cultura da economia; a cultura da priorização; a cultura da autorreflexão continuada.
Surpreendenciologia. O domínio da improvisação oral a qualquer momento, de chofre,
de maneira concisa, lógica, clara, tarística, sem entediar ou dispersar o ouvinte, atesta o nível de
antiprolixidade conquistado pela conscin.
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 antiprolixidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Adjetivação tarística: Comunicologia; Homeostático.
03. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
04. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
05. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
06. Conteúdo da consciência: Intraconscienciologia; Homeostático.
07. Dosagem: Experimentologia; Neutro.
08. Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
09. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
10. Megapensene trivocabular: Megapensenologia; Neutro.
11. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Palavra: Comunicologia; Neutro.
13. Pseudoprofundidade humana: Cosmoconscienciologia; Neutro.
14. Suporte expressivo tarístico: Parapedagogiologia; Neutro.
15. Verborragia: Parapatologia; Nosográfico.

O TRAFOR DA ANTIPROLIXIDADE, EVIDENCIADO NA SOBRIEDADE COMUNICATIVA, TENDE A AUMENTAR EM AMPLITUDE E QUALIDADE OS RESULTADOS PRÁTICOS DOS
ESFORÇOS TARÍSTICOS EMPREENDIDOS PELA CONSCIN.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o hábito de expressar-se concisamente? Ou
costuma exaurir o interlocutor com falta de objetividade, inflando desnecessariamente o discurso?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Cristo Espera por Ti (Romance do espírito de Honoré de Balzac); Psicografado; 326 p.; 76
caps.; 1 ilus.; 18,5 x 13,5 cm; br.; 3ª Ed.; Instituto de Difusão Espírita (IDE); Araras, SP; Agosto, 1983; página 10.
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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; 7.665 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 342 a 347
e 358 a 360.
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 388, 540
e 1.054.
4. 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 portuguesas; 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; página 58.
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 140.

O. V.
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ANTIPROTECIONISMO CONSCIENCIOLÓGICO
(UNIVERSALISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antiprotecionismo conscienciológico é a conduta parapolítica, parassociológica, paradiplomática, parageopolítica e grupocármica avançada de se evitar, prevenir e impedir quaisquer manifestações espúrias de restrição, obstrução, coerção, coibição, limitação, controle ou monopólio perante as atividades administrativas, parapedagógicas, parapercepciológicas
e técnico-científicas no escopo dos trabalhos libertários da Ciência Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo protecionismo procede do idioma Francês, protectionisme, “proteção”. Surgiu no Século XIX. 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”. Apareceu no Século XIII.
O elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição
cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Antimonopolização conscienciológica. 2. Antiliberticídio conscienciológico. 3. Incoercibilidade evolutiva. 4. Respeito à hierarquia conscienciocêntrica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 38 cognatos derivados do vocábulo proteção:
antiprotecionismo; antiprotecionista; autoproteção; desproteção; desproteger; desprotegida; desprotegido; desprotegimento; desprotegível; nanoproteção; neuroproteção; paraproteção; protecional; protecionalismo; protecionalista; protecionalístico; protecionar; protecionense; protecionismo; protecionista; protecionístico; protegedor; protegedora; protegedoria; protegente;
proteger; protegida; protegido; protetor; protetora; protetorado; protetoral; protetorato; protetoria; protetório; superproteção; superprotetor; superprotetora.
Neologia. As 3 expressões compostas antiprotecionismo conscienciológico, antiprotecionismo conscienciológico restrito e antiprotecionismo conscienciológico irrestrito são neologismos técnicos da Universalismologia.
Antonimologia: 1. Reserva de mercado conscienciológica. 2. Sectarismo pseudoconscienciológico. 3. Monopólio parapedagógico. 4. Monovisão administrativa. 5. Apriorismologia.
Estrangeirismologia: os megacons enquanto blue-chips evolutivas superprioritárias;
o marketing conscienciológico esclarecedor; o merchandising cosmoético; o open market interinstitucional conduzido a partir dos acordos, pareceres e alíneas do código grupal de Cosmoética
(CGC); o trabalho antelucano gerando dividendos no mercado evolutivo overnight; as neoteorias
administrativas cum grano salis; o Conviviarium; o Intermissarium; o Proexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Parapoliticologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Juntos
podemos mais. Eliminemos as fronteiras.
Coloquiologia: as ações cosmoéticas grupais fazendo a profilaxia das candongas mercadológicas usuais na Socin Patológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da administração conscienciológica; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a manutenção prioritária dos autopensenes carregados no pen; o estímulo à autopensenização com logicidade cosmoética; o exercício
da autopensenidade democrática; o holopensene pessoal da Universalismologia Teática.
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Fatologia: o antiprotecionismo conscienciológico; as ações grupais conscientes contrárias às atitudes ectópicas visando o monopólio, o duopólio ou o oligopólio intrafisicalistas; o mercado conscienciológico em plena expansão; a fábrica de neoverpons; a globalização inevitável, ao
longo do tempo, das ideias conscienciológicas; a evitação do monopsônio ou oligopsônio, no contexto conscienciológico, a partir da ampliação constante da omnidivulgação; a gestão participativa teática no voluntariado conscienciológico; o comprometimento político dos voluntários; o planejamento estratégico da instituição; as crises de crescimento administrativas; o empreendedorismo conscienciológico; os indicadores econômicos, financeiros e interassistenciais de cada instituição; a contínua capacitação dos voluntários; a preparação do próprio sucessor; a importância
do diálogo no escopo do trabalho interassistencial da Voluntariologia; a supremacia da colegiatura conscienciológica; a troca do poder temporal pelo poder da Autocosmoeticologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático urbi et orbi; a incorporação cosmoética dos amparadores impedindo a incorporação mercadológica anticosmoética; os intermissivistas enquanto megainvestidores evolutivos; as xepas mentaissomáticas (neoverpons) onipresentes exemplificando a largueza da abordagem evolutiva da Central Extrafísica
da Verdade (CEV); os créditos grupocármicos provenientes da interassistencialidade seriexológica favorecendo a constituição da autoidentidade extra (intermissiva); o paraclima organizacional
dos setores de voluntariado; a regurgitação paragenética de retrotrafares ensejada pelo contexto
político atual (poder); as manifestações tenepessológicas inspiradoras da Autabertismologia Interassistencial Diária.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assistencial interinstitucional a partir da UNICIN; o sinergismo harmonia íntima–convivialidade sadia; o sinergismo das energias conscienciais (ECs)
dos voluntários conscienciológicos; o sinergismo evolutivo da interdesassedialidade; o sinergismo decisões pessoais cosmoéticas–decisões grupais cosmoéticas; o sinergismo respeito-admiração; o sinergismo Parapoliticologia-Paradiplomacia-Parageopoliticologia-Parassociologia-Paradireitologia envolvido nas decisões grupais interinstitucionais.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade estar acima da intrafisicalidade;
o princípio da restauração evolutiva; o princípio do megafoco pesquisístico grupal; o princípio
do sabendo usar não irá faltar; o princípio cósmico da irrecuperabilidade do espaço-tempo desperdiçado; a atenção constante quanto ao princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio
evolutivo da acuidade nas autopriorizações.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética da CCCI honrado por todos os cognopolitas.
Teoriologia: a teoria da Conscienciocentrologia; a teoria do Estado Mundial.
Tecnologia: a técnica desassediadora da acareação cosmoética; as técnicas de administração conscienciológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; a Instituição Conscienciocêntrica enquanto megalaboratório evolutivo grupal.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gestores Conscienciológicos; o Colégio Invisível
da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invísivel da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Voluntariologia; o Colégio Invisível da Universalismologia.
Efeitologia: o efeito halo, motivacional, do exemplarismo do líder sobre a própria equipe de voluntários; os efeitos seriexológicos desencadeados pela manutenção hígida das ICs.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela administração conscienciológica.
Ciclologia: o ciclo evolutivo líder-liderado no contexto conscienciológico.
Enumerologia: a superação das fronteiras geográficas; a eliminação das fronteiras jurídicas; a remoção das fronteiras econômicas; a exclusão das fronteiras políticas; a queda das fron-
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teiras ideológicas; a supressão das fronteiras institucionais; a abolição das fronteiras interdimensionais.
Binomiologia: o binômio ortopensenidade-amparabilidade; o binômio ortomanifestação–rumática evolutiva; o binômio inteligência evolutiva–autodiscernimento cosmoético; o binômio autocrítica-autoincorruptibilidade; o binômio assim-desassim; o binômio maxiproexológico
autocrítica-heterocrítica; o binômio teática grupal–verbação grupal; o binômio hábitos conscienciológicos saudáveis–rotinas conscienciológicas úteis; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação evolutiva das metas pessoais–metas grupais–metas coletivas; a interação vínculo consciencial–vínculo empregatício–duplo vínculo; a interação liderança
contextual–liderança factual–liderança interassistencial; a interação diálogo intrafísico–amparabilidade extrafísica; a interação lucro econômico–interassistencialidade grupal; a interação
administração-docência-pesquisa.
Crescendologia: o crescendo Ética-Cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio (trio) gestor-docente-escritor.
Polinomiologia: o megapolinômio interassistencial.
Antagonismologia: o antagonismo paradigma eletronótico / paradigma consciencial;
o antagonismo união / competição; o antagonismo posicionamento cosmoético / autocracia baratrosférica; o antagonismo monovisão mercadológica intrafísica / cosmovisão maxiproexológica
multidimensional; o antagonismo evolução maxiproexológica / estagnação proexológica.
Paradoxologia: o paradoxo da especialidade cosmovisiológica.
Politicologia: a meritocracia, assentada na democracia pura, sobrepujando a plutocracia;
a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia; a conscienciocracia; a democracia; a maxiproexocracia.
Legislogia: as leis da Voluntariologia Interassistenciológica; as leis da Proexologia.
Filiologia: a conviviofilia.
Fobiologia: as medidas protecionistas, pessoais e grupais, tomadas a partir do medo.
Sindromologia: a prevenção da síndrome do ostracismo; o rodízio oportuno das lideranças gerando neoportunidades e evitando a síndrome de Rottweiler; a síndrome da reunionite;
a síndrome da subestimação consciencial; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do
hiperconsumismo; a síndrome da pressa.
Maniologia: a profilaxia quanto à mania de centralizar as decisões.
Holotecologia: a voluntariadoteca; a proexoteca; a consciencioteca; a parapedagogoteca; a coerencioteca; a discernimentoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Universalismologia; a Conscienciologia; a Administrativologia;
a Maxiproexologia; a Parageopoliticologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Parassociologia;
a Autocoerenciologia; 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 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 projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens conscientiometra;
o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens fundator; o Homo sapiens orthopensenicus;
o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antiprotecionismo conscienciológico restrito = a manifestação do universalismo no âmbito administrativo, parapedagógico e técnico-científico de determinada Cognópolis; antiprotecionismo conscienciológico irrestrito = a manifestação do universalismo no âmbito
administrativo, parapedagógico e técnico-científico de toda a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Culturologia: a cultura da Intercompreensiologia Teática.
Maxiproexologia. Consoante à Administrativologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13 organismos conscienciológicos existentes atualmente (Ano-base: 2012) no escopo dos
trabalhos vigentes na CCCI, protagonistas na manutenção dos princípios evolutivos e cosmoéticos
da Antiprotecionismologia Conscienciológica:
01. Campi conscienciológicos.
02. Círculo Mentalsomático.
03. Cognópolis conscienciológicas.
04. Colegiado de Intercooperação (UNICIN).
05. Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CIC).
06. Condomínios conscienciológicos.
07. Conselho das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
08. Conselho de Epicons (CE).
09. Conselho dos 500 da Cognópolis.
10. Conselho Internacional de Assistência Jurídica da Conscienciologia (CIAJUC).
11. Debatódromo conscienciológico (Tertuliarium).
12. Empresas Conscienciológicas (ECs).
13. União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN).
Taxologia. Considerando a Etiologia, a manifestação do antiprotecionismo conscienciológico pode ocorrer em, pelo menos, 5 áreas, condições, situações ou frentes de trabalho diferentes na atuação cotidiana do conscienciólogo, homem ou mulher, listadas a seguir na ordem alfabética:
1. Assistido: o respeito amplo e irrestrito ao livre arbítrio dos assistidos, não querendo
cercear a liberdade deste, por exemplo, ao querer buscar outras opiniões terapêuticas, além das
abordagens paraperceptivas, conscienciométricas ou consciencioterapêuticas.
2. Especialidade: o respeito amplo e irrestrito à liberdade pesquisística, própria do pesquisador independente, não querendo limitar as investigações paracientíficas por se considerar, ao
modo do ph.Deus, o dono de determinada linha de paraconhecimento conscienciológico.
3. Ideia: o respeito amplo e irrestrito às neoabordagens de determinada verpon, independentemente de quantas apreciações ou diferentes prismas já existirem previamente, exercitan-
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do a técnica da circularidade paradidática, evitando a manifestação do sentimento de poder ou
privilégio dos autores mais experientes de tal ideia, verpon ou neoconstructo conscienciológico.
4. Território: o respeito amplo e irrestrito ao código grupal de Cosmoética, explicitado
através dos pareceres e acordos interinstitucionais, em geral costurados após longas reuniões, banindo quaisquer manifestações de cerceamento, limitação ou dificultação do intercâmbio geopolítico pesquisístico entre conscienciólogos (antirreserva de mercado).
5. Voluntário: o respeito amplo e irrestrito às neodecisões proexológicas do voluntário,
homem ou mulher, jovem ou idoso, ao querer mudar de área do voluntariado seja na mesma Instituição Conscienciocêntrica ou em outra IC com diferente materpensene.
Convergenciologia. Em função do exposto, Conscienciologia não combina com ilegitimidade. A partir da Lexicologia, não se pode esquecer: a rigor, Conscienciologia é sinônimo de, pelo
menos, 10 outras especialidades convergentes, relacionadas na ordem alfabética, prioritárias às
investigações do antiprotecionismo conscienciológico:
01. Autevoluciologia.
02. Autexemplarismologia.
03. Autocoerenciologia.
04. Autocosmoeticologia.
05. Automaturologia.
06. Automnicooperaciologia.
07. Autopolicarmologia.
08. Autoteaticologia.
09. Autouniversalismologia.
10. Autoverbaciologia.
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 antiprotecionismo conscienciológico, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Areópago conscienciológico: Administrativologia; Neutro.
02. Base da Conscienciologia: Conscienciometrologia; Neutro.
03. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
04. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
05. Consciência política: Politicologia; Neutro.
06. Diferencial da Conscienciologia: Evoluciologia; Homeostático.
07. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
08. Gestão participativa: Administraciologia; Neutro.
09. Incompatibilidade da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
10. Natureza da Conscienciologia: Estilística; Homeostático.
11. Paraclima organizacional: Pensenologia; Neutro.
12. Proto-Estado Mundial: Parassociologia; Neutro.
13. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Síndrome do hiperconsumismo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Venda interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
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RESERVA DE MERCADO É PRÁTICA COMERCIAL ESPÚRIA, INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS EVOLUTIVOS,
INTERASSISTENCIAIS, COSMOÉTICOS E UNIVERSALISTAS
DA NEOCIÊNCIA CONSCIENCIOLOGIA (EVOLUCIOLOGIA).
Questionologia. Qual o posicionamento parapolítico, você, leitor ou leitora, mantém habitualmente frente às auto e heterodecisões no voluntariado conscienciológico? Já havia refletido
sobre a importância do antiprotecionismo conscienciológico?
Bibliografia Específica:
01. Arakaki, Cristina; & Sinhorini, Wildenilson; Colegiado Gestor: Uma Experiência de Gestão Participativa em Instituição Conscienciocêntrica; Artigo; Anais da I Jornada de Administração Conscienciológica; Foz do Iguaçu, PR; 04-07.09.04; Org.: Silvia Muradás; revisores Gisele Salles, Márcia Abrantes; & Rosemary Salles; 336 p.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 159 a 171.
02. Balthazar, Alexandre; et al; Empresa Convenciológica versus Empresa Conscienciológica; Artigo; Anais
da I Jornada de Administração Conscienciológica; Foz do Iguaçu, PR; 04-07.09.04; Org.: Silvia Muradás; revisores Gisele Salles, Márcia Abrantes; & Rosemary Salles; 336 p.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC);
Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 201 a 206.
03. Barber, Benjamin R.; Consumido: Como o Mercado corrompe Crianças, infantiliza Adultos e engole
Cidadãos (Consumed: How Markets Corrupt Children); trad. Bruno Casotti; 474 p.; 8 caps.; 9 enus.; 2 tabs.; alf.; 22,5
x 15,5 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; páginas 1 a 474.
04. Haymann, Maximiliano T.; Aspectos da Liderança na Administração Conscienciológica; Artigo; Anais
da I Jornada de Administração Conscienciológica; Foz do Iguaçu, PR; 04-07.09.04; Org.: Silvia Muradás; revisores Gisele Salles, Márcia Abrantes; & Rosemary Salles; 336 p.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC);
Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 236 a 239.
05. Lipovetsky, Gilles; A Era do Vazio: Ensaios sobre o Individualismo Contemporâneo (L‟ère du vide Essais sur l‟individualisme contemporain); trad. Therezinha M. Deutsch; 198 p.; 6 caps.; posf.; alf.; 22,5 x 15,5 cm; br.; Manole; Barueri, SP; 2005; páginas 1 a 58.
06. Idem; A Felicidade Paradoxal: Ensaio sobre a Sociedade de Hiperconsumo (La Bonheur Paradoxal:
Essai sur la societé d‟hyperconsommation); trad. Maria Lucia Machado; 402 p.; 11 caps.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2007; páginas 1 a 402.
07. Rezende, Ana Luiza; Confluência de Fronteiras na Administração Conscienciológica: Um Estudo sobre
a Gestão de Equipes Multidimensionais Integradas; Artigo; Anais da I Jornada de Administração Conscienciológica;
Foz do Iguaçu, PR; 04-07.09.04; Org.: Silvia Muradás; revisores Gisele Salles, Márcia Abrantes; & Rosemary Salles; 336
p.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 127 a 131.
08. 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;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 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 1 a 344.
09. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane Ferraro;
172 p.; 40 caps.; 15 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 1 a 164.
10. 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 130, 227, 270, 272,
277 a 280, 282, 288, 289, 304, 399, 560 e 592.
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ANTIRRETILINEARIDADE CONSCIENCIAL
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antirretilinearidade consciencial é a qualidade, condição ou característica da vivência da autopensenidade irrefletida, incorreta, irracional, anticosmoética e anticosmolínea, obviamente com desvios, tortuosidades e equívocos, a partir da intelecção, ideação ou pensamento da consciência, conscin ou consciex.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti vem do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra retilíneo procede do idioma Latim, rectus, “regido;
governado; direito; reto; direto”. Surgiu também no Século XVI. O vocábulo consciência deriva
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. Antirretilinearidade pensênica. 02. Antilinearidade consciencial.
03. Antilinearidade pensênica. 04. Instabilidade autopensênica. 05. Autopensenização caótica.
06. Autopensenidade incorreta. 07. Obscuridade autopensênica. 08. Anti-Higiene consciencial.
09. Autopensenização descontínua. 10. Truncagem intraconsciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo linearidade:
antilinearidade; antirretilinearidade; colinearidade; cosmolínea; cosmolinearidade; cosmolíneo;
delineação; delineada; delineado; delineador; delineadora; delineamento; delinear; delineativo;
delineável; lineal; lineamento; linear; linearização; linearizar; não-linear; não-linearidade; retilínea; retilinear; retilinearidade; retilínea; retilineidade; retilíneo.
Neologia. As 3 expressões compostas antirretilinearidade consciencial, antirretilinearidade consciencial grosseira e antirretilinearidade consciencial completa são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 01. Retilinearidade consciencial. 02. Retilinearidade ortopensênica.
03. Retilinearidade cosmoética. 04. Linearidade consciencial. 05. Linearidade pensênica.
06. Autopensenização linear. 07. Autopensenidade correta. 08. Clareza autopensênica. 09. Higiene consciencial. 10. Autopensenização cosmoética.
Estrangeirismologia: a closed mind; o sensorium interrupto; os deficits mentais;
a straight mind; o daydreaming; o jumping to conclusions; o out of focus.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade do megafoco evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; a antirretilinearidade pensênica; a instabilidade autopensênica; a autopensenização tortuosa; a desconexão autopensênica; a autopensenização antievolutiva; as pensenizações sinuosas; os pensenes incoerentes; o materpensene caótico; a melhoria da autopensenização equilibrada; a fórmula da autopensenização linear;
a linearidade da autopensenidade ininterrupta; os pensenes cosmolíneos; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a antirretilinearidade consciencial; a antilinearidade da cognição; a linearidade consciencial anticosmoética; a desrazão; a monovisão; o prospeccionismo intraconsciencial;
a autassedialidade fundamental; a desordem intraconsciencial; a confusão mental; a bússola
consciencial desvairada; o vetor do pensamento acrítico; os solilóquios doentios; a ausência do
descortino pessoal; a debilidade intelectiva; o desequilíbrio intelectivo; a hipoacuidade consciencial; a subjetividade pessoal doentia; o império das fantasias espúrias; a tendenciosidade de
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ver o lado pior nas realidades; a falta das autorreflexões como hábitos sadios; a falta do estabelecimento de rotinas úteis; a descentragem consciencial; a infradotação consciencial; a desatenção
às prioridades evolutivas; a quebra da retilinearidade; a leitura tabular antilinear; as inflexões espúrias; a vida sinuosa; a curvatura da genuflexão; a vida em linha reta; a sincronização analógica
linear; o modelo logístico linear; a linearidade do alinhamento do pensamento regular; a sucessividade com antecedentes e consequentes; a linearidade de fluxos cosmoéticos; a retilinearidade
racional da lógica; a Cosmoética retiforme.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da não-linearidade; a abordagem linear com princípio-meio-fim.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do caos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Enumerologia: o porão consciencial; o raciocínio tortuoso; o pensamento labiríntico;
a intelecção não-linear; a patologia cortical; a desarmonia intraconsciencial; o fechadismo consciencial.
Binomiologia: o binômio vontade-decisão.
Trinomiologia: o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose.
Antagonismologia: o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo processamento serial / processamento paralelo.
Politicologia: a asnocracia; o anarquismo.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a idolomania.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a conflitoteca; a dogmaticoteca;
a absurdoteca; a abstrusoteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Pensenologia; a Criteriologia; a Desviologia; a Autenganologia; a Parapatologia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Consciencioterapia; a Autoprofilaxia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a consciência confusa; a conscin desantenada; a conscin avoada.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o hipomnéstico.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a hipomnéstica.
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Hominologia: o Homo sapiens antirretilineatus; o Homo obtusus; o Homo sapiens truncatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens inordinatus;
o Homo sapiens alienatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antirretilinearidade consciencial grosseira = o estado intraconsciencial
da conscin vítima de surto psicótico; antirretilinearidade consciencial completa = o estado intraconsciencial da conscin vítima da confusão mental.
Taxologia. Segundo a Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética das ocorrências, 20 categorias de atos antirretilíneos, anticosmoéticos ou patológicos, com aproximações
simples, da consciência, e as respectivas áreas de manifestações pensênicas:
01. Abordagem caótica: Experimentologia; a anomia consciencial.
02. Apagogia: Coloquiologia; as falsas ideias; os raciocínios insuficientes.
03. Apragmaticidade: Experimentologia; o irrealismo nas abordagens.
04. Atenção saltuária: Mentalsomatologia; a hipomnésia.
05. Circunloquialismo: Comunicologia; os circumpensenes.
06. Decidofobia: Voliciologia; as indeterminações pessoais; as inseguranças.
07. Desconcentração mental: Concentraciologia; o discurso incompreensível.
08. Desfocalização mental: Mentalsomatologia; a ausência da megafocagem.
09. Dromomania pensênica: Pensenologia; o esquecimento do relevante.
10. Embromação: Enganologia; a autassedialidade rotineira.
11. Inacabativa pessoal: Experimentologia; a imaturidade consciencial.
12. Inobjetividade pessoal: Comunicologia; o domínio das ambiguidades.
13. Intelecção inconclusa: Mentalsomatologia; a impercuciência; a inconsistência.
14. Mente deambulatória: Autodesorganização; as inexatidões; as incoordenações.
15. Mente devaneadora: Imagisticologia; os devaneios pesadelares.
16. Mente voadora: Psicossomatologia; o ansiosismo megalomaníaco.
17. Paralogia: Parapatologia; a falta de lógica nos interesses básicos.
18. Prolixidade habitual: Comunicologia; a verborragia; a graforragia.
19. Síndrome da borboleta: Parapatologia; o eterno buscador; as indisciplinas.
20. Síndrome da dispersão: Parapatologia; a força da entropia 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 a antirretilinearidade consciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
04. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
06. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
07. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
08. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
09. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
10. Truncagem intraconsciencial: Intraconscienciologia; Nosográfico.
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O ESTADO DA ANTIRRETILINEARIDADE CONSCIENCIAL
CORTA OU PARALISA AS INICIATIVAS PRODUTIVAS
DA CONSCIÊNCIA, DENTRO DO MECANISMO DA EVOLUÇÃO LÚCIDA, EM QUALQUER DIMENSÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. A condição da antirretilinearidade consciencial apresenta alguma relação direta ou indireta com você, leitor ou leitora? Com referência a quem?
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.; 3 a Ed.
Protótipo – rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 298, 334, 538, 583, 1.462,
1.548, 1.721 e 1.938.
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 1.006.
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ANTIRRITABILIDADE
(EQUILIBRIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antirritabilidade é a qualidade, estado ou condição de a consciência, homem ou mulher, permanecer sem irritação, com as emoções inalteradas, equilibradas e isenta de
conflitos, independentemente das instabilidades do entorno, interagindo de modo evolutivo através da interassistência multidimensional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra irritabilidade provém do idioma Latim, irritabilitas, “propensão a irritar-se”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Antiexaltabilidade; antiexaltação. 2. Anti-hostilidade. 3. Antirreatividade. 4. Desassedialidade. 5. Antiazedume; antiiracúndia. 6. Acalmia.
Neologia. O vocábulo antirritabilidade e as duas expressões compostas antirritabilidade
inicial e antirritabilidade avançada são neologismos técnicos da Equilibriologia.
Antonimologia: 1. Irritabilidade. 2. Enfurecimento. 3. Aborrecimento. 4. Irascibilidade. 5. Perturbabilidade. 6. Exacerbabilidade. 7. Assedialidade.
Estrangeirismologia: o brain upgrade em favor da convivialidade pacífica; a ira furor
brevis est.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Ortopensenologia Diuturna.
Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Irritação
é burrice! Antirritabilidade é possível! Antirritabilidade: interassistência prática. Emoções exacerbadas irritam. Expectativa excessiva frustra. Pensenes sadios assistem. Antirritação: criticidade qualificada. Compreensão é antirritação. Antirritabilidade promove megafraternidade. Serenões: consciências antirritáveis.
Citaciologia. Eis citação da neurocientista Jill Bolte Taylor (1959–), sobre o funcionamento do cérebro humano, explicitando a autodecisão íntima sobre o tema: – Minha resposta de
raiva, por exemplo, é uma resposta programada que pode ser disparada automaticamente. (...)
Noventa segundos depois do disparo inicial, o componente químico da raiva dissipou-se completamente do meu sangue e minha resposta automática está encerrada. Se, porém, me mantenho
zangada depois desses 90 segundos, é porque escolhi manter o circuito rodando.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de antirritação; a autoortopensenização em relação
às pessoas, às coisas e a si mesmo; os pacificopensenes; a pacificopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a montagem do campo extrafísico pacifista equilibrando o holopensene do local; a retilinearidade autopensênica; a predominância do pen qualificando a assistência; o ato de abrir mão da rigidez pensênica; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
benignopensenes; a benignopensenidade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; a manutenção do holopensene mentalsomático; a ampliação do padrão holopensênico da tenepes nas 24
horas do dia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene dos Serenões.
Fatologia: a antirritabilidade; a imperturbabilidade pessoal ante as manifestações patológicas; a anticonflituosidade pessoal; o equilíbrio psicossomático; a concentração mentalsomática;
a maturidade holossomática; a convivência pacífica; a qualificação da intencionalidade; a presença de sabedoria; a autonomia da conscin antirritável; a paciência adquirida; o fato de abrir mão de
ter sempre razão em prol do pacifismo; o ato de superar o perfeccionismo egoístico; a ansiedade
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saciada; o controle da impulsividade; o fato de eliminar as expectativas em relação aos outros;
a compreensão e superação da irritação com a falibilidade humana; a autonomia nas decisões
íntimas; a superação da autocracia; a domesticação do egoísmo; a concessão duplista; o ato de
abrir mão das desculpas falaciosas justificando a irritação; a não-valorização da cunha mental;
a superação dos sentidos somáticos e dos estigmas mesológicos; as benesses da gentileza; a manifestação do afeto incondicional; a compreensão e respeito ao nível evolutivo das consciências;
o ato de deixar o ambiente e as consciências melhores em relação ao encontrado; a opção em
comunicar-se com clareza e assertividade; a autocrítica cosmoética e lúcida; a isenção do cético
otimista cosmoético (COC); o fato de a conscin deixar de irritar-se consigo mesma; a aplicação da
vontade inquebrantável de não irritar-se em hipótese alguma; a superação do medo em relação
à exposição do posicionamento pessoal; a leitura adequada no momento certo funcionando
enquanto fator desassediador; a empatia evolutiva tal qual catalisador da pacificidade na
interassistência; a não-leniência cosmoética; a perda do direito de reclamar; o desenvolvimento
do bom-humor desassediador; o bom-humor cosmoético no convívio fraterno; a compreensão
dos trafares conscienciais; o foco no trafor; a vontade de conviver harmonicamente com as
consciências; a oportunidade de ser melhor com o grupocarma; a manutenção de amizades
evolutivas confiáveis e duradouras; o ato de pensar multidimensionalmente e agir cosmoeticamente; o abertismo consciencial às heterocríticas construtivas; o antibelicismo; a coerência
na manifestação sadia da conscin; a superação da exarcebabilidade emocional; a vontade inquebrantável de mudar de temperamento nesta vida intrafísica; o desenvolvimento da autoimperturbabilidade; a análise e qualificação da intencionalidade assistencial; a decisão de querer atuar aos
moldes de amparador extrafísico na manifestação intrafísica; o epicentrismo consciencial lúcido;
a meta de tornar-se desperto em 3 anos; a megafraternidade desassediadora; a cláusula pétrea da
proéxis assistencialíssima; a desperticidade prática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático evitando a manifestação de traços irritáveis; a rememoração do padrão antirritadiço do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a qualidade do comitê de pararrecepção pessoal; o desenvolvimento do parapsiquismo cosmoético e assistencial; o aproveitamento cosmoético do investimento dos amparadores extrafísicos; o uso do parapsiquismo valorizando as informações do inadequado naquele momento
evolutivo e promovendo a acalmia necessária para aguardar o momento adequado de agir; a atuação conjunta no trabalho ombro-a-ombro com os amparadores extrafísicos técnicos de função;
o domínio das bioenergias promovendo o auto e heterodesassédio; o domínio do EV; o fato de
promover a desassim após a assistência; o desenvolvimento da tridotalidade consciencial; as projeções lúcidas ampliando a cosmovisão das vítimas e dos algozes; a Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP) delimitando o padrão antirritacional da conscin; o domínio energético promovendo a manutenção da psicosfera saudável e desassediadora; o autencapsulamento cosmoético assistencial;
as parexcursões interplanetárias ampliando a compreensão da megafraternidade; os extrapolacionismos promovidos pelo desassédio mentalsomático; o parabanho autodesassediador; a assistência reurbanizadora; os efeitos parapsíquicos e paraterapêuticos na dinâmica da Megafraternologia
da UNICIN; o campo assistencial e a equipex atuante nos cursos de Conscienciologia; as comunexes avançadas; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo EV-interassistência-tenepes-desperticidade-ofiex; o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo bem-estar íntimo–ação construtiva; o sinergismo
antirritabilidade-incorruptibilidade-desperticidade-transafetividade.
Principiologia: o princípio de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP) da conscin antirritável; o princípio da desassedialidade interconsciencial; o princípio da homeostase holossomática; o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da inteligência evolutiva (IE).
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Codigologia: as cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC) induzindo à antirritabilidade; o fraternismo explícito no código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da paz; a teoria da pacificação íntima; a teoria da economia de
bens; a teoria da retilinearidade pensênica; a teoria do paracérebro; a teoria do perdão; a teoria
e vivência da holocarmalidade; a teoria dos Serenões.
Tecnologia: a técnica de mais 1 dia sem irritação; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica das 50 vezes mais aplicada à não irritação; a técnica da dupla evolutiva possibilitando a prática
diuturna da antirritabilidade; a técnica do autodesassédio através do EV; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do arco voltaico craniochacral promovendo o auto e heterodesassédio;
a técnica da isenção emocional ao falar de consciex para consciex; as técnicas de sobrepairamento analítico; a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes).
Voluntariologia: o voluntário desassediador nas Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); o docente itinerante voluntário da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico de imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio
Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos de estar bem com os amparadores; os efeitos sadios da manifestação da conscin antirritável; os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre a emocionalidade
do psicossoma; os efeitos da mudança de temperamento da conscin lúcida; os efeitos desassediadores; os efeitos da autodesperticidade na qualificação interassistencial; os efeitos das autorreciclagens exitosas predispondo a percepção do holopensene das megaeuforizações.
Neossinapsologia: as neossinapses do novo modus operandi; as neossinapses geradas
pela autopensenidade sadia; o pacifismo promovendo neossinapses desassediadoras; as neossinapses provenientes da inteligência evolutiva; as neossinapses da autodesassedialidade permanente total agilizando o processo evolutivo da consciência.
Ciclologia: o ciclo autodesassédio–heterodesassédio–desassédio grupal; o ciclo assim-desassim; o ciclo da evolução mentalsomática; o ciclo virtuoso da desassedialidade.
Enumerologia: a reflexão; a compreensão; a decisão; a motivação; a priorização; a ação;
a antirritação.
Binomiologia: o binômio fraternismo–disponibilidade assistencial; o binômio maxiplanejamento-autoprofilaxia; o binômio admiração-discordância; o binômio razão-concessão; o binômio paciência-persistência; o binômio autodesassédio-heterodesassédio.
Interaciologia: a interação compreensão–renovação autopensênica; a interação EV–
–arco-voltaico–megafraternidade.
Crescendologia: o crescendo autopesquisa-autolucidez-autoconquista-autabsolutismo;
o crescendo decisão-autodeterminação-confiança-segurança-proéxis-compléxis; o crescendo tenepes–desperticidade–ofiex–comunexes avançadas; o crescendo reflexão–lucidez–responsabilidade–interassistencialidade cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio paciência-tranquilidade-serenidade; o trinômio admiração-intercompreensão-discordância; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinomio ação–reação–resultado da ação; o trinômio EV-autodesassédio-heterodesassédio.
Polinomiologia: o polinômio autodesassédio-ortopensenidade-antirritabilidade-heterodesassédio; o polinômio olhar-postura-voz-gesto; o polinômio entendimento-respeito-exemplarismo-interassistência; a superação do polinômio razão-cobrança-rigidez-irritação; o polinômio libertador autodiscernimento-compreensão-autocura-reconciliação.
Antagonismologia: o antagonismo ignorância / inteligência; o antagonismo dispersão
/ prioridade; o antagonismo concessão / exigência; o antagonismo autodescontrole / controle holossomático; o antagonismo irritabilidade / antirritabilidade; o antagonismo conscin de temperamento belicista / conscin de temperamento pacifista; o antagonismo patopensenidade / ortopensenidade.
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Paradoxologia: o paradoxo do assediador poder ensinar; o paradoxo desassediador;
o paradoxo da maturidade biológica não garantir maturidade psicológica; o paradoxo da flexibilidade disciplinada na autopensenização retilínea; o paradoxo interassistencial da posição antagônica cosmoética ser a favor da evolução do assediador e do assediado.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a autopesquisocracia; a lucidocracia; a raciocinocracia; a autodiscernimentocracia; a conscienciocracia; a desassediocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito implantando o holopensene antirritável da conscin;
as leis da Cosmoeticologia reforçando as atitudes pacíficas na manifestação das conscins; a lei da
autopensenização ininterrupta cosmoética; a lei da empatia na prática do heterodesassédio; a lei
da responsabilidade do mais lúcido; a lei da megafraternidade.
Filiologia: a recinofilia; a logicofilia; a conviviofilia; a voliciofilia; a anticonflitofilia;
a autodeterminofilia; a terapeuticofilia.
Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a assediofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do estrangeiro; a síndrome de Poliana; a síndrome do infantilismo; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome do justiceiro.
Maniologia: o descarte das manias egocêntricas infantis; a eliminação das manias baratrosféricas; a superação da assediomania.
Mitologia: o mito da perfeição; o mito da certeza absoluta inabalável; o mito da infalibilidade humana; o mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio.
Holotecologia: a assistencioteca; a criticoteca; a traforoteca; a mentalsomatoteca;
a intelectoteca; a maturoteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Equilibriologia; a Autorraciocinologia; a Autocosmoeticologia;
a Autoconsciencioterapia; a Homeostaticologia; a Autoortopensenologia; a Temperamentologia;
a Harmoniologia; a Pacienciologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin cobaia.
Masculinologia: o antirritado; 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 mediador cosmoético; o pacificador.
Femininologia: a antirritada; 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 mediadora cosmoética; a pacificadora.
Hominologia: o Homo sapiens integrus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens
harmonicus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: antirritabilidade inicial = a da conscin pré-serenona lúcida ao não agastar-se nos embates do trânsito; antirritabilidade avançada = a da conscin desperta ao acolher e assistir a consciex irascível na psicosfera pessoal, sem desequilibrar-se.
Culturologia: a cultura da racionalidade; a cultura da autoortopensenidade cosmoética; a cultura da intercompreensão; a cultura de paz; a cultura da holomaturidade 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 antirritabilidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Holomaturologia: Evoluciologia; Homeostático.
07. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
08. Impactoterapia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
09. Instante cosmoetificador: Autocosmoeticologia; Homeostático.
10. Paradoxo desassediador: Desassediologia; Homeostático.
11. Parainterceptação desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
12. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
13. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
14. Técnica da anticonflituosidade-autopacificação: Autexperimentologia; Neutro.
15. Técnica da desassedialidade direta: Consciencioterapia; Homeostático.

A ANTIRRITABILIDADE CONQUISTADA PELA CONSCIÊNCIA
AUTOLÚCIDA, PROMOVE A AUTODESASSEDIALIDADE
NECESSÁRIA PARA QUALIFICAR A INTERASSISTÊNCIA
E ALCANÇAR A AUTEQUILIBRIOLOGIA PERMANENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, conquistou a antirritabilidade rumo à desperticidade? Quais as técnicas utilizadas? Desde quando?
R. P.
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ANTISSOMÁTICA
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antissomática é todo estigma, atitude ou hábito doentio, consciente ou inconsciente, da conscin atuando contra o próprio corpo humano, capaz de injuriá-lo ou de diminuir
o período natural, pessoal, da vida intrafísica (lifetime).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encontro, contra, em oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Dessomática. 2. Eutanásia. 3. Autocídio; suicídio. 4. Tanatofilia.
5. Tanatologia. 6. Bigorexia; vigorexia.
Neologia. Os 3 vocábulos antissomática, miniantissomática e maxiantissomática são
neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Pró-somática. 2. Somática. 3. Intrafisicofilia. 4. Somatofilia. 5. Tanatofobia.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à saúde mental.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cognição somática; os antipensenes; a antipensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a antissomática; a antissomaticidade; a autotruculência; a autodesorganização; os excessos intrafísicos; a intemperança; o emocionalismo paroxístico; o estresse óbvio contínuo; o ansiosismo; o desassossego; a impulsividade; o descuido; o desleixo; o descaso; o desprezo à vida humana; a irresponsabilidade; a busca do perigo; a ilogicidade; a paranoia antissomática; a compulsão desfigurativa, cirúrgica, de Michael Jackson (1958–2009).
Parafatologia: o torpor parapsíquico.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Fobiologia: a biofobia; a somatofobia.
Holotecologia: a antissomatoteca; a bigorexioteca; a bulimioteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Somática; a Somatologia; a Biologia Humana; a Nutrologia;
a Acidentologia; o Desviacionismo; a Parapatologia; a Perdologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o casal adrenal.
Masculinologia: o desportista radical; o piloto das piruetas aéreas; o bulímico; o irrefletido; o agoniado; o fronteiriço ao suicídio; o adrenal.
Femininologia: a masoquista; a anoréxica; a bulímica; a agoniada; a fronteiriça ao suicídio; a adrenal.
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Hominologia: o Homo sapiens anorecticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantissomática = o tabagismo pessoal cronicificado; maxiantissomática = a tentativa pessoal de suicídio.
Riqueza. Pela Comunicologia, as expressões mais empregadas pelos indivíduos fronteiriços ao suicídio, quando ricos, são: ação, adrenalina, aventura, coragem, desafio, estilo, fascínio,
perigo, radicalismo, riscos e superação. A riqueza patrimonial não é salvaguarda segura para a sobrevivência longa.
Riscomania. Segundo a Cosmanálise, por intermédio da fatuística do cosmograma pode-se comprovar na cotidianidade (diuturna) das pessoas mais vulgares, a realidade da antissomática ao modo dos títulos, subtítulos, tópicos e afirmações de artigos e reportagens publicados na
imprensa relativos a pessoas ricas e a riscomania dos esportes pessoais, radicais e perigosos, por
exemplo, estes 7:
1. Desafio. “O desafio ao perigo marcou também a vida de John Kennedy Jr., morto aos
38 anos, no dia 16 de julho de 1999, em um acidente com o avião monomotor que pilotava”.
2. Esportes. “Automobilismo, sky surf, paraquedismo, esqui, cross country, alpinismo
e mergulho não são exatamente esportes para qualquer um”.
3. Limites. “Jovens herdeiros se entregam a atividades que desafiam seus limites”.
4. Perigo. “Além da predileção pelo perigo e pela aventura, o que essas pessoas têm em
comum é um alto saldo bancário”.
5. Riqueza. “Ricos que arriscam”.
6. Risco. “Eles pulam, saltam, correm, atiram-se de aviões a 3.000 metros de altitude
e arriscam-se em altas velocidades”.
7. Tanatofilia. “Não tenho medo de morrer. Gosto do risco para atingir os limites do
corpo”.
Dessoma. Sob a ótica da Dessomatologia, no entanto, o último limite do soma é, de fato,
a dessoma, aliás, muito encontradiça como epílogo trágico das façanhas dos desportistas radicais.
Pró-somática. Conforme os princípios da Experimentologia, apesar do instinto da sobrevivência, número menor de atitudes pró-soma, em geral, é tomado para defender o corpo humano, por exemplo, estas 8: antídoto, antiestigma somático, Assistenciologia, educação, lazer, Macrossomatologia, Serenologia e terapias.
Taxologia. Dentro da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 35 atitudes
antissomáticas, adrenalínicas, mais comuns, sobre as quais vale a reflexão pertinente dentro da
Socin ainda patológica:
01. Abortamento: a não-profilaxia feminina.
02. Alcoolismo: a porta para todas as toxicodependências.
03. Anorexia: a inapetência mórbida.
04. Artes marciais: o cérebro nos pés de conscins podossômicas; a violência.
05. Autofagia: a autodestruição histológica.
06. Autoflagelação: os cilícios; as tatuagens; o piercing na língua.
07. Belicismo: o domínio milenar da subumanidade.
08. Bigorexia: a corpolatria vigoréxica; o fisiculturismo excessivo doentio.
09. Boxe: a técnica do esmurramento traumatizante; o pseudoesporte anticortical.
10. Bulimia: a abarcia; a acoria; a aplestia; a licorexia; a orexia; a submissão ao gastrossoma.
11. Canibalismo: a antropofagia ou selvageria gastronômica.
12. Catastrofismo: a sinistrose; a fracassomania.
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Contaminações: a ausência da Higiene Básica.
Dietas: antifisiológicas e antinutrológicas.
Esportes radicais: a adrenalina fervente; o megavício da velocidade.
Estigma somático: o transtorno funcional indicador de parapatologia.
Eutanásia: o dilema entre as bases da Decidologia e da Dessomatologia.
Excessos: as extravagâncias, os caprichos, os abusos.
Heroísmo guerreiro: o belicismo profissional do mercenário; a coragem cerebelar.
Homossexualismo: a Antifisiologia Masculina, sexual humana.
Impactos: as crises da própria vida humana.
Lesbianismo: a Antifisiologia Feminina, sexual, humana.
Masoquismo: as autovitimizações.
Mutilações: a autotomia.
Paraquedismo: a soltura pessoal no abismo aéreo.
Pegas: os rachas de automóveis nas periferias dos grandes centros.
Pena de morte: o homicídio estatal.
Prostituição: a profissão antissomática.
Riscomania: os excessos multifacetados ante o perigo.
Roleta-russa: a aposta da vida pelo binômio ressoma-dessoma.
Sadismo: a algolagnia ativa.
Sedentarismo: a inatividade física.
Suicídio: o autocídio, a autoimolação.
Tabagismo: a toxicodependência mais combatida no Terceiro Milênio.
Toxicomania: o megaflagelo endêmico das consréus da vida moderna.

Parainstinto. Pelos conceitos da Parageneticologia, tendência muito frequente em múltiplas áreas dominadas pela imaturidade consciencial é a pessoa ser contra o soma e a favor da
dessoma (tanatofilia) no atual nível evolutivo, até parecendo manter a conscin algum parainstinto
de bases paragenéticas contra o instinto de sobrevida (tanatofobia) do ser mais apto.
Fobia. Por aí pode-se concluir: nem toda fobia é completamente patológica. Em certos
casos o medo da morte surgiria em decorrência do instinto de sobrevivência?
Arma. Conforme os princípios da Parapatologia, o corpo humano tem sido a principal
arma de explosão dos teoterroristas desde os atentados de 11 de setembro de 2001, nos EUA,
e, mais recentemente, através dos camicases homens-bomba, mulheres-bomba e jovens-bomba no
Oriente Médio, formando as brigadas dos pseudomártires da guerra, o cúmulo da megafrustração
político-religiosa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, dentro do universo da Parapatologia, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a antissomática, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Alcoolismo.
2. Autodesorganização.
3. Riscomania.
4. Sujismundismo.
5. Tabagismo.
6. Toxicomania.
7. Traumatismo.
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O SOMA É INSTRUMENTO PESSOAL INSUBSTITUÍVEL.
AO MESMO TEMPO AJUDA E SUSTENTA, MAS EXIGE
CUIDADOS E ATENÇÃO. IR CONTRA O PRÓPRIO SOMA
É POSTURA OBTUSA E SEMPRE INDEFENSÁVEL.
Questionologia. Você ainda comete algum ato contra o corpo humano ou capaz de pôr
em risco, indiscutivelmente, a própria vida intrafísica? Tal fato é frequente?
Bibliografia Específica:
1. Bexiga, Claudia; & Maria, Estanislau; Ricos que arriscam; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 79;
N. 25.680; Caderno: Cotidiano; 2 ilus.; São Paulo, SP; 25.07.99; página 3 – 2.
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 398, 524 a 529, 663, 710 e 717.
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ANTISSUBUMANIDADE
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antissubumanidade é a qualidade, condição, estado ou reação pessoal da
conscin posicionando-se espontânea e sinceramente contra, combatendo e até perseguindo os princípios conscienciais (consciências fetais) ainda em níveis evolutivos menos evoluídos, por exemplo, os animais subumanos domésticos, ao modo de opção racista e discriminatória.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro, contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O prefixo sub vem do idioma Latim, sub, “sob, embaixo de;
por baixo de; abaixo de”. A palavra humanidade procede também do idioma Latim, humanitas,
“humanidade; condição e natureza do ser humano; civilidade”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Antifitoconvivialidade. 2. Antizooconvivialidade. 3. Zoofobismo.
4. Vivisseccionismo. 5. Trogloditismo.
Neologia. Os 4 vocábulos antissubumanidade, miniantissubumanidade, maxiantissubumanidade e antissubumano são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Fitoconvivialidade natural. 2. Zooconvivialidade natural. 3. Zoofilismo. 4. Antivivissecção; antivivisseccionismo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inteligência evolutiva; os antipensenes; a antipensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a antissubumanidade; o instinto antianimal subumano; a falta de zooconvivialidade; o vivisseccionismo; a caçada; o safári; a temporada venatória; a pesca por prazer; as corridas de cavalos; as corridas de cães; as corridas de porcos; as corridas de camelos; a farra do boi;
as corridas de touros; a tourada; o tauródromo; a tauromaquia; as brigas de galos; as rinhas; a satisfação malévola; o instinto antibotânico; a falta de fitoconvivialidade; o fitofobismo; a dendroclastia; a antibotânica; o antiverdismo; o último balão lançado; o bonsai.
Parafatologia: a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio
Invisível da Psicossomatologia.
Filiologia: a zoofilia.
Fobiologia: a fitofobia; a zoofobia; a agrizoofobia; a aclurofobia; a apifobia; a aracnofobia; a batracofobia; a botanofobia; a bufonofobia; a cinofobia; a colecifobia; a dendrofobia;
a elurofobia; a entomofobia; a equinofobia; a esfecofobia; a esfecosofobia; a felinofobia; a galeofobia; a helmintofobia; a herpetofobia; a hipofobia; a isopterofobia; a licofobia; a lutrafobia; a miiofobia; a melissofobia; a motefobia; a muridofobia; a murofobia; a musofobia; a ofidiofobia;
a ornitofobia; a ostraconofobia; a pediculofobia; a permatofobia; a prognefobia; a psitacinofobia;
a quenofobia; a quiropterofobia; a ramidofobia; a selacofobia; a surinofobia; a taurofobia; a tragafobia; a verminofobia; a zemifobia.
Sindromologia: a síndrome de Ninrode; a síndrome da ectopia afetiva.
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Maniologia: a zoomania; a agrizoomania.
Holotecologia: a evolucioteca; a fitoteca; a zooteca; a ecoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa antiecológica (Ecologia); a dupla animal humano–animal subumano.
Masculinologia: o caçador de tocaia; o stalker; o avestruzeiro; o veador; o fitocida;
o predador humano; o vivisseccionista; o biocida; o desmatador; o motosserrista (Profissionalismo); o queimadista (Agricultor); o rinheiro Duda Mendonça (José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, 1947; Contravenção); o torturador de aves; o toureiro (Tradição); o cinofóbico; o equinofóbico; o felinofóbico; o helmintofóbico; o psitacinofóbico; o bonsaísta (Artesanato); o baloeiro
piromaníaco (Diversão);o antissubumano.
Femininologia: a caçadora; a avestruzeira; a fitocida; a predadora humana; a vivisseccionista; a biocida; a desmatadora; a motosserrista (Profissionalismo); a queimadista (Agricultora); a rinheira; a torturadora de aves; a cinofóbica; a equinofóbica; a felinofóbica; a helmintofóbica; a psitacinofóbica; a bonsaísta (Artesanato); a baloeira piromaníaca (Diversão); a antissubumana.
Hominologia: o Homo sapiens antissubumanus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniantissubumanidade = a vida pessoal contra a zooconvivialidade franca; maxiantissubumanidade = a prática pessoal do vivisseccionismo com seres subumanos.
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 antissubumanidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
2. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
3. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
4. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
5. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
6. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
7. Tirania: Parapatologia; Nosográfico.

O NÍVEL DA EMPATIA OU AFINIDADE PRÁTICA, ÓBVIA
OU ESPONTÂNEA DA CONSCIN, NO CONVÍVIO COM
OS SERES SUBUMANOS, DIAGNOSTICA O PERCENTUAL
INCIPIENTE DA MEGAFRATERNIDADE PESSOAL.
Questionologia. No teste pessoal da escala de 1 a 5, do convívio com os seres subumanos, em qual nível você se inclui? Você tem animal doméstico vivendo junto em casa?
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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 398.
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ANTÍTIPO EXTRAFÍSICO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antítipo extrafísico é a consciex na condição transfigurada, através do psicossoma, exatamente de acordo com o paravisual de outra, a fim de se passar por esta e influir sobre as impressões de conscin suscetível, seja através de intrusão interconsciencial, aparição ou mesmo durante projeção consciente ou semiconsciente, podendo, em certos casos, ser assistencial quando a consciência busca fazer maior rapport com o assistido.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antítipo vem do idioma Latim, antitypum, e este do idioma Grego,
antítypon, “representação; imagem”, composto pelo prefixo anti, “em frente a; contra; em lugar
de; em oposição a”; e typos, “marca feita de golpe, marca impressa; figura, símbolo”. Surgiu em
1813. 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. Antítipo psicossomático. 2. Assediador extrafísico. 3. Assistente
interconsciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas antítipo extrafísico, antítipo extrafísico fêmea
e antítipo extrafísico macho são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Consciex autêntica. 2. Tipo extrafísico. 3. Paravisual verdadeiro.
Estrangeirismologia: o congressus subtilis.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto hiperacuidade extrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da extrafisicalidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: a pusilanimidade da conscin; a má intenção da conscin.
Parafatologia: o antítipo extrafísico; o paravisual transfigurável da consciex; o tipo ou
figura humanoide representando outra; a cópia de modelo fisionômico humano; o parafato; a ação
extrafísica; o emprego direto do psicossoma pela consciex; a autotransfiguração do psicossoma;
o megaengano das paraaparências; o parassemblante simulado; a parafisionomia forjada; a parapseudoidentidade; o assédio interconsciencial como sendo o maior distúrbio patológico da Humanidade.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Holotecologia: a pseudoteca; a projecioteca; a fenomenoteca; a patopensenoteca; a cosmoeticoteca; a parapsicoteca; a psicossomatoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Parafenomenologia; a Projeciologia; a Parapatologia; a Assediologia; a Personologia; a Multidimensiologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consener menecma; a consciex pesadelar; a consciex antitípica; a conscin
assediada; a conscin antiparapsiquista.
Masculinologia: o antítipo extrafísico; o antítipo psicossomático; o ator extrafísico;
o dublê extrafísico; o parassósia; o clone extrafísico; o assediador extrafísico; o satélite de assediador; o megassediador; o íncubo extrafísico (ação por cima).
Femininologia: a atriz extrafísica; a parassósia; a assediadora extrafísica; a megassediadora; a réplica humanoide extrafísica assemelhada; o súcubo extrafísico (ação por baixo).
Hominologia: o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens obsessus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antítipo extrafisico fêmea = o súcubo ou a consciex energívora com paravisual de mulher; antítipo extrafísico macho = o íncubo ou a consciex energívora com paravisual
de homem.
Intencionalidade. De acordo com a Experimentologia, não se pode afastar a hipótese de
alguma consciex, por exemplo, o guia amaurótico, compor o antítipo extrafísico tão somente para
influir, com boa intenção, sobre o ex-parente ou antigo amigo intrafísico, aparecendo com a fisionomia de alguém conhecido, já dessomado, de ambos, capaz de inspirar maior ascendência moral
ou afetiva.
Possessão. Conforme a Parapatologia, o antítipo extrafísico é comum nos casos de possessão interconsciencial quando avançados, embora, na vida moderna da Socin patológica, tais
parafatos ainda sejam considerados meras superstições, folclores e lendas. Na Parapercepciologia
só deve manifestar-se, com autoridade, quem já vivenciou os parafatos com relativa lucidez, inteligência projetiva ou multidimensional, e competência.
Autotransfiguração. Segundo a Psicossomatologia, o antítipo extrafísico é possível
e atua em função da propriedade do psicossoma de passar por autotransfigurações instantâneas,
a partir da força da vontade da consciex mais lúcida, ou mesmo da vontade decidida da conscin
quando projetada temporariamente com lucidez fora do corpo humano.
Carência. Dentro da Sexossomatologia, ocorrem muitos casos de antítipo extrafísico
quando a consciex assediadora, energívora, busca se passar por outra consciência, não raro de outro paravisual sexual, por exemplo, a consciex ex-homem transfigurada em mulher loura, com
a intenção exclusiva de vampirizar a conscin incauta, homem sexualmente carente, dentro do holopensene patológico do congressus subtilis, na condição de súcubo.
Correspondentes. Sob a ótica da Intrafisicologia, o antítipo extrafísico tem na condição
de correspondentes humanos o dublê, o stunt man, o sósia, o menecma, o clone ou clono.
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 antítipo extrafísico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
2. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
3. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
4. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
5. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
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6. Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.
7. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.

A CONSCIÊNCIA EXTRAFÍSICA CARENTE DE ENERGIAS
CONSCIENCIAIS, OU CONSCIEX ENERGÍVORA, É CAPAZ
DE TODAS AS ARTIMANHAS PARA VAMPIRIZAR O SER
HUMANO PREDISPOSTO, SEJA HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você já foi vítima consciente ou inconsciente de alguma intrusão extrafísica de consciex transfigurada? Quais os efeitos da ocorrência?
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ANTIUTILITÁRIO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antiutilitário é tudo aquilo sem utilidade prioritária, sem proveito nem
serventia, não usável ou mesmo inútil para o desenvolvimento da vida e a consecução da programação existencial (autoproéxis) da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo anti vem do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. A palavra utilitário deriva provavelmente do idioma Francês, utilitaire, “adepto do utilitarismo; útil; que visa à prática; programa de computador”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Inutilidade. 2. Antiprioritário. 3. Falso utilitarismo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo utilidade:
antiutilitária; antiutilitário; autoutilitarismo; inútil; inutilidade; utilitarianismo; utilitarianista;
utilitarianístico; utilitário; utilitarismo; utilitarista; utilitarístico.
Neologia. O vocábulo antiutilitário e as duas expressões compostas antiutilitário inconsciente e antiutilitário autoconsciente são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Utilitário. 2. Prioritário. 3. Utilitarismo cosmoético.
Estrangeirismologia: o modus vivendi errôneo; o hollow profile pessoal; a falta de upgrade nas realizações; o Prioritarium; o nonsense evolutivo; o dolce far niente; o modus faciendi
desorganizador; o algoritmo de ordenação – quicksort – aplicado às prioridades evolutivas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas.
Filosofia. A filosofia do utilitarismo cosmoético.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopensenização utilitária; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o antiutilitário; o fato de a conscin lúcida, quando organizada, não conservar
consigo trastes inúteis; a inteligência pragmática utilitarista; a agenda utilitária pessoal; a estocagem de informações utilitárias; os falsos substitutos do insubstituível; a transformação de tudo em
fonte utilitária; a instrumentalização utilitária; a pluriprospectividade utilitarista; a crise de crescimento como sendo útil; a utilidade pessoal das coisas; o melhor como sendo a pessoa ser utilitarista cosmoética ou adepta do utilitarismo prático das coisas e realidades da vida multidimensional; a autoconsciencialidade utilitarista mais inteligente como sendo evitar todo ato, gesto ou
comportamento incapaz de servir para algo útil, sem acarretar fruto, por ser supérfluo, inútil, estéril e não cooperativo com a evolução consciencial; o melhor, mais racional e lógico como sendo
a priorização das ações frutuosas; a falta da inteligência evolutiva (IE); as pré-concepções infelizes; as tendenciosidades falaciosas; o egoísmo pessoal; o falso utilitarismo; o porão consciencial
na adultidade; o mau emprego do livre arbítrio; as insensatezes; as autodesfocagens; o vácuo evolutivo; o alienismo; a comatose evolutiva; o Manual Pessoal de Prioridades (MPP).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a eliminação dos bagulhos energéticos pessoais; o autoutilitarismo
multidimensional; o utilitarismo tecnológico e paratecnológico evolutivo.

1352

Enciclopédia da Conscienciologia

III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da prioridade; o princípio da eficácia; o princípio do utilitarismo somático; o princípio “se algo não é bom, não serve mesmo, não adianta fazer maquilagem ou edulcorar”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a ausência da técnica do detalhismo; o fato de existir sempre a melhor técnica para cada desempenho pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Neossinapsologia: as neossinapses predominando sobre as retrossinapses.
Binomiologia: a receita providencial do binômio Prospectiva-Profilaxia.
Interaciologia: a interação Recexologia-Priorologia; a interação ponteiro consciencial–autodecisão.
Trinomiologia: o trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação; o trinômio (aliteração) falta-falha-falência; o trinômio utilitarismo-pragmatismo-calculismo em bases cosmoéticas.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo automimese / prioridade.
Politicologia: a vulgocracia; a asnocracia.
Legislogia: a lei do vale-tudo.
Filiologia: a retrofilia inconveniente.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a evoluciofobia; a xenofobia; a neofobia; a priorofobia;
a cosmoeticofobia; a teleofobia; a autocriticofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da mesmice; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da evasão; a síndrome da indecisão; a síndrome da borboleta; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do desviacionismo; a síndrome da apriorismose; a síndrome da despriorização existencial.
Maniologia: a antiquomania; a riscomania; a ciliciomania; a monomania.
Holotecologia: a experimentoteca; a apriorismoteca; a idiotismoteca; a absurdoteca;
a evolucioteca; a recexoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia;
a Evoluciologia; a Despriorologia; a Passadologia; a Parapatologia; a Mimeticologia; a Retropensenologia; a Antienganologia; a Subcerebrologia; a Holomaturologia; a Recexologia; a Cosmoeticologia.
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 verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cientista
utilitarista.
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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 cientista utilitarista.
Hominologia: o Homo sapiens autodespriorisatus; o Homo sapiens mesmeticus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens autostigmaticus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: antiutilitário inconsciente = tudo aquilo sem utilidade prioritária, sem
proveito nem serventia, não usável ou mesmo inútil para o desenvolvimento da vida e a consecução da programação existencial da conscin ainda imatura e ignorante quanto à inteligência evolutiva; antiutilitário autoconsciente = tudo aquilo sem utilidade prioritária, sem proveito nem serventia, não usável ou mesmo inútil para o desenvolvimento da vida e a consecução da programação existencial da conscin, lúcida quanto às prioridades evolutivas, mas lastimavelmente preguiçosa e alienada quanto às autorreciclagens.
Culturologia: a colheita da vivência cultural holobiográfica utilitária.
Taxologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 categorias de realidades antiutilitárias a serem, racionalmente, evitadas por quem deseja
evoluir cosmoeticamente:
01. Acervo antiutilitário: o inacessível.
02. Comportamento antiutilitário: o antifisiológico.
03. Comunicação antiutilitária: a incompreensível; a verborragia; a graforreia.
04. Conhecimento antiutilitário: o inútil.
05. Convivência antiutilitária: a ociosa.
06. Critério antiutilitário: o inavaliável.
07. Função antiutilitária: a contraproducente.
08. Gesto antiutilitário: o estereotipado; o cacoete.
09. Meta antiutilitária: a desproveitosa.
10. Objeto antiutilitário: o gadget imprestável.
11. Pensamento antiutilitário: o irracional.
12. Perspectiva antiutilitária: a mateológica.
13. Posicionamento antiutilitário: o anticosmoético.
14. Resultado antiutilitário: o insatisfatório.
15. Técnica antiutilitária: a impraticável.
16. Voto antiutilitário: o inconsequente.
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 antitutilitário, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
Inutilogia: Holomaturologia; Homeostático.
Kit técnico: Intrafisicologia; Neutro.
Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.
Usabilidade: Experimentologia; Neutro.
Utilidade decrescente: Holomaturologia; Neutro.
Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

A MANUTENÇÃO DE TRASTES SEM UTILIDADE PRIORITÁRIA, PROVEITO E SERVENTIA, NÃO APLICÁVEIS À CONSECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL DA CONSCIN
LÚCIDA, CONSTITUI INDEFENSÁVEL ATRASO DE VIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém trastes inúteis ou bagulhos energéticos na vida diária? Você admite os posicionamentos pessoais antiutilitários?
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ANTIVIOLÊNCIA
(HOMEOSTATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antiviolência é a qualidade de quem não é violento, mas pacífico, reconciliador e benevolente no caminho aberto para a Serenologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti procede do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em
oposição a”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo violência vem do idioma Latim, violentia,
“violência; impetuosidade (do vento); ardor (do Sol); arrebatamento; caráter violento; ferocidade;
sanha; rigor; severidade”, e este de violentus, “impetuoso; furioso; arrebatado”. Surgiu no Século
XIV.
Sinonimologia: 01. Não-violência. 02. Pacificação. 03. Anticrueldade. 04. Antiopressão. 05. Benevolência. 06. Brandura; doçura. 07. Eutimia. 08. Antirrepressão; força pacífica;
força presencial. 09. Poder moral. 10. Serenidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo violência:
antiviolência; coviolência; não-violência; violenta; violentada; violentado; violentador; violentadora; violentar; violento.
Neologia. As duas expressões compostas antiviolência completa e antiviolência incompleta são neologismos técnicos da Homeostaticologia.
Antonimologia: 01. Violência. 02. Agressividade; brutalidade; hostilidade; truculência.
03. Belicismo; belicosidade. 04. Ferocidade; fúria; furor fervilhante. 05. Crueldade; perversidade. 06. Opressão. 07. Malevolência. 08. Braveza; cólera; ira; raiva. 09. Genocídio; selvageria;
terrorismo. 10. Arbitrariedade; injustiça.
Estrangeirismologia: o Reeducandarium pacifista; a Satyagraha.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciencial da megafraternidade.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Toda violência envilece. Violência: megatrafar televisivo. Violência gera violência. Expurguemos toda
violência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;
os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a antiviolência; a antiviolência pessoal; a antiviolência social; o autodesassédio; a omissuper; o senso universalista; as medidas antiviolência; o ativismo antiviolência; o mitridatismo; a anticonflitividade; os lenços brancos; a pomba da paz; a evitação da interprisão
grupocármica; a resistência não-violenta; os modelos conciliatórios; a violência física; a violência
urbana; a violência contra a mulher; o assédio moral; o transtorno do estresse pós-traumático
(TEPT).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da não-violência.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Teoriologia: a teoria da consciex reurbanizada; a teoria da reurbanização extrafísica;
a teoria do Homo sapiens pacificus.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium.
Enumerologia: a amenidade; a civilidade; a cordialidade; a afabilidade; a amabilidade;
a pacificidade; a megafraternidade.
Binomiologia: a pertinência do binômio admiração-discordância; o binômio serenidade-benignidade.
Trinomiologia: o trinômio crise-reação-reerguimento.
Antagonismologia: o antagonismo paz / guerra; o antagonismo cultura da não-violência / cultura da violência; o antagonismo sinapse / fibra muscular; o antagonismo comedimento /
precipitação; o antagonismo acolhimento assistencial / hostilidade antiassistencial; o antagonismo satisfação benévola / satisfação malévola; o antagonismo flor / espinho; o antagonismo pena
/ espada; o antagonismo pombo / pit bull; o antagonismo campo energético / campo de concentração.
Politicologia: a democracia direta; a cosmocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da ação e reação.
Filiologia: a xenofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a balistofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança.
Holotecologia: a serenoteca; a pacificoteca; a reurbanoteca; a democracioteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a maturoteca.
Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Conscienciometrologia; a Evoluciologia; a Autocriticologia; a Recexologia; a Paraprofilaxiologia; a Ortopensenologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin pacifista; a conscin antibelicista; a conscin
amarcial; a conscin antiterrorista; a conscin desarmamentista; a conscin cosmoética; 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; o apóstolo da não-violência Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948); o filho
de Osama Bin Laden (1957–), Omar Bin Laden, de 26 anos de idade, repreendendo o pai terrorista; o exterminador do futuro, o ícone global da violência, Arnold Alois Schwarzenegger (1947–).
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;
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a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens antiviolentus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens progressivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: antiviolência incompleta = a de quem já evita a agressividade física, mas
ainda ataca os outros com a ironia, o sarcasmo e o escárnio; antiviolência completa = a de quem
já eliminou da autopensenização de rotina qualquer laivo de intenção negativa contra alguém.
Culturologia: a cultura da paz; a cultura da amizade.
Taxologia. Sob a ótica da Politicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 providências governamentais, racionais e indispensáveis como princípios para a constituição do Plano
Nacional Antiviolência:
01. Apoio a mulheres em situação de risco.
02. Apoio à recuperação de dependentes bioquímicos.
03. Campanhas de desarmamento geral.
04. Capacitação de agentes penitenciários.
05. Censo penitenciário.
06. Educação e profissionalização de detentos.
07. Fiscalização das empresas de segurança privativa.
08. Inibição de gangues.
09. Intensificação do policiamento integrado.
10. Investigação rigorosa de chacinas.
11. Manifestos antiviolência.
12. Megaoperações antiviolência.
13. Modernização das políticas públicas de segurança.
14. Modernização do Código de Processo Penal.
15. Núcleo especial de combate à impunidade.
16. Observatório nacional de segurança pública.
17. Operações de combate ao contrabando.
18. Operações de combate ao narcotráfico e pirataria.
19. Pesquisa nacional de vitimização.
20. Programa de prevenção da violência.
21. Promoção dos Direitos Humanos.
22. Recolhimento de armas ilegais.
23. Redução do consumo de bebidas alcoólicas.
24. Reeducação geral do universo policial.
25. Regime de segurança máxima.
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 antiviolência, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
Desamarração: Conviviologia; Neutro.
Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Protimia: Homeostaticologia; Neutro.

A CONDIÇÃO PESSOAL DA ANTIVIOLÊNCIA É O PRIMEIRO PASSO PARA QUALQUER INICIATIVA EVOLUTIVA,
SADIA, DA CONSCIÊNCIA, A FIM DE SE ESTABELECER
O RUMO IDEAL PARA O MEGAOBJETIVO MAIS CORRETO.
Questionologia. A antiviolência é defendida por você, leitor ou leitora? Quais iniciativas
você tem apresentado para a diminuição da violência na Socin ainda patológica?
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ANTIVITIMIZAÇÃO COGNITIVA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antivitimização cognitiva é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, eliminar os surtos imaturos de autorrebaixamento intelectual.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo vítima provém do idioma Latim, victima, “vítima;
animal que está para ser imolado”. Surgiu em 1572. 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. Antidepreciação intelectual. 2. Antidesvalorização cognitiva. 3. Antirrebaixamento intelectual.
Neologia. As 3 expressões compostas antivitimização cognitiva, antivitimização cognitiva inicial e antivitimização cognitiva avançada são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Vitimização cognitiva; autovitimização cognitiva. 2. Antivitimização afetiva. 3. Antivitimização consciencial. 4. Autodepreciação cultural. 5. Heterovitimização
intelectual.
Estrangeirismologia: o plus cognitivo faltante; o strong profile cognitivo; o gap pessoal
identificado na escala evolutiva; o Pesquisarium; o Mentalsomarium; a diligence in study; o hard
work pesquisístico; o upgrade evolutivo; a credibilidade do background cognitivo e experiencial;
o esforço para integrar a intelligentsia evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das priorizações intelectuais.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Recusemos as imaturidades. Riqueza intelectual: megatrafor. Cultivemos nossa inteligência. Imbecilidade, não. Inteligência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antivitimização cognitiva; os cognopensenes;
a cognopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene da Autossuperaciologia.
Fatologia: a antivitimização cognitiva; a superação da autovitimização; o abertismo intelectual às neofontes de conhecimento; a antiacomodação intelectual; a antiestagnação da aprendizagem; a autorresponsabilização de aprender sempre; a anticastração da percepção; o despertamento consciencial; o senso apurado de omniaprendizagem; a minimização de desconhecimentos
e lacunas da formação cultural; a vida intelectual; o corte do acriticismo corrente na massa humana impensante; a prevenção da autorrendição à douta ignorância; a pronta autodisponibilidade para rever as autoconvicções; a estratégia pró-evolutiva da antivitimização diante dos percalços;
o autoposicionamento cosmoético antiautovitimizatório; a antipunição intelectual; o reconhecimento dos trafais cognitivos; a assimilação intelectiva; a intelecção profunda; as ideias inatas;
a recuperação dos cons magnos; os desvios e os descaminhos cognitivos; os polos conscienciais
cognitivos; os pontos cegos cognitivos; a antimanipulação cognitiva; as funções cognitivas; a capacidade cognitiva; a transparência cognitiva; as mensurações das atividades cognitivas; as dissonâncias cognitivas; a incapacitação cognitiva temporária; a informação intelectual; a habilitação

1360

Enciclopédia da Conscienciologia

intelectual; a autossuficiência intelectual; as capacidades espontâneas atuais resultantes de retroesforços cognitivos; o descarte da autovitimização.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o conceptáculo paracognitivo; a assim cognitiva; a captação de paraverpons.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectual; o sinergismo paracognitivo; o sinergismo
cognição útil–discernimento cosmoético–comunicação clara; o sinergismo autorreflexão-autocrítica-autocognição; o sinergismo conhecimento intrafísico–conhecimento multidimensional;
o sinergismo autodidatismo–autonomia intelectual; o sinergismo dicionários cerebrais–dicionários paracerebrais; o sinergismo autodeterminação–inteligência evolutiva (IE).
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
(PD); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de toda consciência ter algo
a ensinar e a aprender; o princípio de a autevolução reduzir as limitações cognitivas; o princípio
do megafoco mentalsomático; o princípio autossuperador de acrescentar diariamente melhorias
aos autodesempenhos; o princípio da acumulação cognitiva seriexológica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de prioridades
evolutivas; o código de valores pessoais; os códigos evolutivos dos intermissivistas.
Teoriologia: a teoria da indestrutibilidade das aquisições cognitivas; a teoria da autossuperação da vitimização intelectual; a teoria e a prática da autorganização prioritária; a teoria
do paracérebro; a teoria do paradigma consciencial; a teoria dos gargalos evolutivos; o 1% da
teoria em face dos 99% da vivência intelectual.
Tecnologia: a técnica do autodidatismo ininterrupto; a técnica do exaurimento cognitivo; a técnica da atomização cognitiva; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da concentração mental; a técnica do aperitivo intelectual.
Voluntariologia: o voluntário retomador de tarefa; o engajamento no trabalho grupal
do voluntariado conscienciológico; o voluntariado mentalsomático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica;
o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia;
o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Proexologia;
o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito autobenigno da antivitimização; os efeitos da bagagem cognitiva
e vivencial; o efeito do pé-de-meia no autodidatismo contínuo.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoaquisições cognitivas; o empobrecimento
cognitivo pela escassa formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo saudável de solução de conflitos íntimos; o ciclo continuado experimentação-leitura-estudo-reflexão; o ciclo cognitivo autodidaxia-heterodidaxia; o ciclo permanente ler-escrever; o ciclo da produtividade intelectual;
o ciclo de libertação do egocentrismo.
Enumerologia: a recomposição cognitiva; o neopatamar cognitivo; a aquisitividade cognitiva; a flexibilidade cognitiva; a apreensão cognitiva; a competência cognitiva; o discernimento
cognitivo.
Binomiologia: o binômio antivitimização-autorresponsabilização; o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio decisão-determinação; o binômio autesforço-autevolução;
o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio disciplina intelectual–memória hígida.
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Interaciologia: a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação percepções-parapercepções; a interação abertismo cognitivo–flexibilidade pensênica; a interação paciência-aprendizado; a interação bagagem cultural–compreensão dos textos; a interação teoria-prática.
Crescendologia: o crescendo responsabilidade–automotivação para aprender; o crescendo cognitivo gerado pelo aumento da cosmovisão pessoal; o crescendo erro-correção; o crescendo inteligência intelectual–inteligência evolutiva; o crescendo enfrentamento-desdramatização; o crescendo iniciativa individual–completismo grupal.
Trinomiologia: o trinômio fraqueza existencial–anorexia intelectual–castração cognitiva; o trinômio atenção-concentração-lucidez; o trinômio interesse-aprendizagem-reciclagem;
o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-omnipesquisa; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio inteligível-compreensível-aproveitável.
Polinomiologia: o polinômio autorreflexão-autocompreensão-antivitimização-homeostasia; o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência.
Antagonismologia: o antagonismo recuar vitimizando-se / seguir enfrentando-se; o antagonismo sábio / tolo.
Paradoxologia: o paradoxo acúmulo cognitivo–dúvida constante.
Politicologia: as políticas democráticas antivitimizadoras.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a determinofilia; a neofilia; a pesquisofilia;
a proexofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a cognofobia; a evoluciofobia; a intelectofobia; a neofobia; a raciocionofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da autovitimização; a profilaxia da síndrome do
ansiosismo; a superação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); o antídoto contra
a síndrome da inferioridade intelectual; a remissão da síndrome da procrastinação; a eliminação
da síndrome da pré-derrota; a erradicação da síndrome de Amiel.
Maniologia: a mania de deixar para amanhã; a superação da fracassomania.
Mitologia: o mito de alguém suprir a carência intelectual por osmose.
Holotecologia: a consciencioteca; a determinoteca; a evolucioteca; a intelectoteca;
a pesquisoteca; a proexoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Antivitimologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Autossuperaciologia; a Cogniciologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o antivitimologista; o vitimólogo; 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 antivitimologista; a vitimóloga; 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 consci-
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enciômetra; 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 autolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: antivitimização cognitiva inicial = o investimento diário na atividade intelectual aquisitiva; antivitimização cognitiva avançada = o investimento diário na atividade intelectual distributiva.
Culturologia: a evitação da cultura da vitimização; a eliminação da cultura do desperdício cognitivo; o fim da cultura inútil.
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 antivitimização cognitiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
03. Aptidão a conhecer: Autexperimentologia; Neutro.
04. Autocognição gratificante: Autocogniciologia; Homeostático.
05. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autossuficiência intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
09. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Domínio cognitivo: Autocogniciologia; Neutro.
11. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
12. Megaconhecimento organizado: Autocogniciologia; Homeostático.
13. Papel de vítima: Conviviologia; Nosográfico.
14. Síndrome do impostor: Parapatologia; Nosográfico.
15. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.

A ANTIVITIMIZAÇÃO COGNITIVA ATUALIZA A CONSCIN
QUANTO À BAGAGEM PESSOAL DE CONHECIMENTOS
ADQUIRIDOS AO LONGO DAS SERIÉXIS, SENDO ASSIM,
PROPULSORA DA AUTOLUCIDEZ E HOLOMATURIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda perde tempo evolutivo com vitimizações
desnecessárias? Sabe da importância de adquirir novas cognições e assumir os próprios trafores?
Quais consequências já observou? Quais proveitos evolutivos obteve?
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ANTIVITIMOLOGIA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Antivitimologia é a ciência aplicada ao estudo teático da condição íntima
da consciência evolutivamente amadurecida através da fieira de vidas sucessivas, lúcida quanto
à autorresponsabilidade intransferível pelas condições pessoais atuais e futuras.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo vítima provém do idioma Latim, victima, “vítima;
animal que está para ser imolado”. Surgiu em 1572. O elemento de composição logia procede do
idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Ciência da antivitimização consciencial. 02. Estudo da postura antivitimizadora. 03. Estudo do antiqueixismo. 04. Pesquisa de técnicas antidepreciativas. 05. Estudo do autorrespeito. 06. Autoprevenciologia Cosmoética. 07. Autotraforismologia. 08. Autocosmoeticologia. 09. Cosmovisiologia Grupocármica. 10. Holomaturologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo vítima: antivitimização; Antivitimologia; antivitimologista; autovitimização; autovitimizada; autovitimizado;
Autovitimologia; vitimação; vitimada; vitimado; vitimador; vitimadora; vitimar; vitimário; vitimável; vitimizada; vitimizado; vitimizar; vitimóloga; Vitimologia; vitimológica; vitimológico;
vitimologista; vitimólogo.
Neologia. O vocábulo Antivitimologia e as duas expressões compostas Antivitimologia
Elementar e Antivitimologia Superior são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Autovitimologia. 2. Ciência da autovitimização. 3. Estudo da síndrome da autovitimização.
Estrangeirismologia: o strong profile evolutivo; a glasnost consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à dinâmica evolutiva da Holocarmologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade cosmoética; os genopensenes;
a genopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade autopensênica; a autopensenização
realista; a autoimunização possível às pressões holopensênicas patológicas.
Fatologia: o realismo na autavaliação existencial; a autoconscientização sobre as responsabilidades pessoais diante das condições multidimensionais experienciadas; o esquadrinhamento
crítico sincero; o levantamento do percentual de cumplicidade pessoal nas ocorrências adversas;
a checagem dos desleixos conhecidos e dos ignorados até então; a verificação de prováveis falhas
na autoprofilaxia; as inferências sobre quais condutas poderiam ter conduzido a melhores resultados; as estratégias pessoais antiautoculpa; o autocompromisso de permitir-se errar, mas não admitir-se reincidir no mesmo erro; o posicionamento autocalmante diante de reviravolta inesperada:
se houver culpa, arca-se merecidamente com as consequências e, em caso de inocência, arca-se
pacientemente e proativamente com a situação, buscando melhorar o contexto para todos; o nível
de amparabilidade sustentado no tempo sendo indicador de pelo menos 51% de inocência; a hombridade cosmoética perante os resultados das próprias ações atuais e pregressas; a compreensão
íntima sobre os méritos evolutivos serem imburláveis; a convicção íntima sobre os autesforços
evolutivos serem insubstituíveis; a clareza íntima sobre a inexistência de atalhos anticosmoéticos
para a conquista do próprio livre arbítrio; a certeza íntima sobre a abertura dos próprios caminhos
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evolutivos estarem nas próprias mãos; o empenho pela instauração de Etologia Cosmoética Pessoal; a busca pelo entrosamento dos atos pessoais ao fluxo do Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a teática da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a parafenomenalidade prenunciando os acontecimentos para quem possui paraolhos de ver; a atenção aos avisos precisos da parapreceptoria; a paraprofilaxia exequível; os eventos multidimensionais evitáveis e os inevitáveis; a cosmovisão pessoal sobre a dinâmica grupocármica abrangendo as múltiplas dimensões e existências, favorecida pelos
experimentos intermissivos na parapsicoteca.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos; o princípio
pessoal de não pedir nada para si; o princípio dos amparadores não oferecerem privilégios imerecidos; o princípio dos próprios atos falarem mais sobre a própria personalidade se comparados a mil palavras de autodefesa; o princípio da intransferibilidade das autorresponsabilidades
pelos atos cometidos; o princípio de a anulação do assédio assistir ao assediador por sustar-lhe
mais endividamentos interconscienciais; o princípio do bem estar ser conquista íntima intransferível.
Codigologia: a teática incorruptível do código pessoal de Cosmoética (CPC); a esnobação dos códigos grupais de vitimização coletiva.
Teoriologia: o gargalo evolutivo na fase de vitimização da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da Higiene Consciencial; a técnica desassediadora de identificação dos xenopensenes; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica de checagem da intenção pessoal; as técnicas histriônicas
a serviço do desarme de conscins malintencionadas; a Paratecnologia Assistencial utilizada na
eliminação ou amenização de prejuízos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: os efeitos sadios do autodesconfiômetro; os efeitos autevolutivos da não
sucumbência aos próprios trafares identificados; o efeito de autoblindagem da conduta cosmoética; os efeitos da recuperação de cons na postura antivimizadora na infância; os efeitos da autoconfiança na capacidade pessoal de resolução de problemas; os efeitos da racionalidade na cosmovisão pessoal; os efeitos da heterocriticofilia intelectual no autodesassédio mentalsomático.
Ciclologia: o corte definitivo do ciclo algoz-vítima; o corte definitivo do ciclo da vingança; o corte gradual do ciclo de recolta das vitimizações semeadas.
Enumerologia: a extinção das queixices; a extinção das resmunguices; a extinção das
choraminguices; a extinção das coitadices; a extinção das masoquices; a extinção das pieguices;
a extinção das caprichices; a extinção das preguicites. O descarte da máscara de santidade;
o descarte da defesa da autoimagem idealizada; o descarte da justificativa para o parco empenho;
o descarte da heteroculpabilização pela própria incompetência; o descarte da inaceitação dos
efeitos de desmandos pregressos; o descarte da acomodação em autoculpas estéreis; o descarte
da amaurose perante as negligências pessoais.
Binomiologia: o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Interaciologia: a interação autassédio-autovitimização; a interação autocomplacência-autovitimização; a interação emocionalismo-autovitimização; a interação assistencialismo–vitimização coletiva; a interação mais autodiscernimento–menos queixa; a interação autoincorruptibilidade–pacificação íntima; a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Trinomiologia: a automundividência embasada no trinômio autolucidez-cosmovisão-autodiscernimento; o atilamento evolutivo fundamentado no trinômio autocrítica-heterocrítica-
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-omnicrítica; o autoconhecimento sincero pautado no trinômio autotrafores-autotrafares-autotrafais; a harmonia interconsciencial experienciada no trinômio anular-auxiliar-esclarecer o algoz.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo autovitimização pessoal / vitimização coletiva; o antagonismo autossuperação evolutiva / autovitimização; o antagonismo autossacrifício lúcido
/ autovitimização; o antagonismo autocrítica cosmoética / autocensura mordaz; o antagonismo
traforismo / trafarismo; o antagonismo autocorrupção / autocrítica; o antagonismo vitimização
cavada / vitimização não cavada; o antagonismo recuar vitimizando-se / seguir enfrentando-se.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin heteroimperdoadora perpetuar indefinidamente
o mal feito a si mesma; o paradoxo da autopromoção social através de discurso autovitimizador.
Politicologia: as políticas antibullying; os regimes políticos vitimizadores da população
incauta; as políticas democráticas antivitimizadoras.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao amadurecimento consciencial; a autoconscientização quanto aos ditames da lei do retorno; a extinção intraconsciencial de quaisquer
remanescências da lei de talião.
Filiologia: a biofilia; a neofilia; a laborfilia; a interassistenciofilia; a criticofilia; a autodisciplinofilia; a recexofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da subestimação; a síndrome da autossantificação; a síndrome do bebê chorão; a síndrome do infantilismo.
Mitologia: o mito do mártir; o mito do sofrimento purificador; o mito de Amélia ser
a mulher de verdade; o mito da santidade; o mito cultural “amar é sofrer”; o mito da sorte e do
azar; o mito da heterocura; o mito da perfeição; o mito do dom recebido sem esforço.
Holotecologia: a sinaleticoteca; a psicossomatoteca; a sociologicoteca; a gregarioteca; a
traforoteca; a maturoteca; a epicentroteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Antivitimologia; a Holomaturologia; a Paraprofilaxiologia; a Interprisiologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Seriexologia; a Cosmovisiologia; a Autodeterminologia; a Autodespertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin madura; a conscin bem-resolvida; a conscin pré-desperta.
Masculinologia: o interpresidiário; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata.
Femininologia: a interpresidiária; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
attentus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens epicentricus;
o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Antivitimologia Elementar = a teática da não vitimização íntima em
pleno período dos revertérios inerentes ao processo de libertação das interprisões grupocármicas;
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Antivitimologia Superior = a teática efetiva de não vitimização íntima alcançada com a conquista
da autodesperticidade.
Culturologia: a substituição da cultura patológica da autovitimização pela cultura da
interassistencialidade cosmoética; a cultura da autonomia consciencial.
Autodiagnóstico. A autexpressão cotidiana fornece indícios para o diagnóstico do nível
da tendência pessoal à autovitimização.
Parassemiologia. Conforme a Comunicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
3 modos de expressão consciencial, com os respectivos sinais indicadores de autovitimização,
a serem observados e evitados pela conscin lúcida:
1. Discursiva: o discurso poliqueixoso; a heteroculpabilização usual pelas próprias mazelas; a reivindicação aguerrida por pseudodireitos egoicos; o desprezo pelo tempo alheio.
2. Postural: a expressão corporal derrotista; a facies de sofrimento; a aparência de fraqueza física e emocional; a inobservância ao impacto negativo da apresentação pessoal.
3. Vocabular: o linguajar pessimista; as palavras e frases autodepreciativas; a inatenção
à força energética dos vocábulos; a indiferença pela atmosfera interconsciencial adversa criada.
Etiologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, a autovitimização pode ser classificada
em pelo menos 6 tipos, não excludentes, listados em ordem alfabética:
1. Autovitimização anacrônica: o ranço afetivo de retrovidas vitimizadas no estágio
da interprisão grupocármica; as feridas emocionais mantidas abertas e incompreendidas.
2. Autovitimização arrogante: a requisição do bônus sem o ônus para obtê-lo; a revolta perante o preço das dívidas holocármicas contraídas.
3. Autovitimização carencial: a necessidade de atenção suprida no enredamento do
ouvinte nos dramas pessoais; a carência energética e afetiva suprida insatisfatoriamente.
4. Autovitimização circunstancial: o parêntese patológico nos momentos de surtos de
autassédio; a autocorrupção abrindo brechas para as intrusões assediadoras.
5. Autovitimização ideológica: a valorização do martírio enquanto recurso fantasioso
de autopurificação; as lavagens cerebrais e paracerebrais mantidas inquestionadas.
6. Autovitimização oportunista: a encenação intencional para comover e constranger
como subterfúgio de esquiva ao cumprimento de deveres assumidos; a anticosmoética crassa.
Taxologia. Nas pesquisas de Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
15 subespecialidades da Antivitimologia, propostas para os pesquisadores interessados:
01. Antivitimologia Afetiva: o senso apurado de interdependência evolutiva; o autocontrole emocional; a minimização de carências afetivas; a vida sem paixões; o fim da obediência
sentimental acrítica; o corte de dependências interconscienciais descartáveis pela conscin adulta;
a não vitimização ao pseudoamor idealizado, irracional e irreal; a prevenção da autorrendição às
manipulações e coerções das chantagens emocionais; o antídoto contra a síndrome da ectopia
afetiva (SEA); a pronta autodisponibilidade à interação fraterna; a técnica da dupla evolutiva;
o atilamento quanto à aplicação da racionalidade cosmoética na Psicossomatologia.
02. Antivitimologia Bioenergética: o senso apurado de autodefesa energética; o domínio do estado vibracional; a minimização das descompensações holossomáticas a partir de exercícios bioenergéticos; a vida humana energética; o fim do cascagrossismo; o corte dos bloqueios
energéticos cronicificados; a não vitimização aos malefícios de ECs antipáticas não desassimiladas; a prevenção da autorrendição aos holopensenes intoxicados e intoxicantes; o antídoto contra
o Vampirismo Energético; a pronta autodisponibilidade à doação de energias assistenciais; a técnica do encapsulamento energético; o atilamento quanto aos exercícios energéticos diuturnos da
Energossomatologia.
03. Antivitimologia Cognitiva: o senso apurado de omniaprendizagem; o abertismo
intelectual às neofontes cognitivas; a minimização de desconhecimentos e lacunas da formação
cultural; a vida intelectual; o fim do deleite com a cultura inútil; o corte do acriticismo corrente na
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massa humana impensante; a não vitimização às lavagens cerebrais; a prevenção da autorrendição
à douta ignorância; o antídoto contra a síndrome da inferioridade intelectual; a pronta autodisponibilidade para rever as autoconvicções; a técnica do autodidatismo ininterrupto; o atilamento
quanto ao ciclo continuado experimentação-leitura-estudo-reflexão da Mentalsomatologia.
04. Antivitimologia Econômica: o senso apurado de finanças; a construção e manutenção do patrimônio pessoal; a minimização do monopólio mental quanto ao custeamento da
própria sobrevivência física; a vida confortável sem excessos; o fim das dependências financeiras;
o corte da contagem cotidiana dos tostões; a não vitimização à pressão dos pagamentos de contas
a cada mês; a prevenção da autorrendição às tentações endividantes; o antídoto contra a bancarrota; a pronta autodisponibilidade para a ajuda financeira da conscin large; a técnica do pé-de-meia; o atilamento quanto ao equilíbrio no balanço receitas-despesas da Economia.
05. Antivitimologia Eletronótica: o senso apurado de autoconsciencialidade multidimensional; o desapego cosmoético à intrafisicalidade; a minimização de pressões do holopensene
da Socin Patológica; a vida interdimensional prolífera; o fim da monovisão unidimensional;
o corte da tanatofobia; a não vitimização ingênua à patointrusão extrafísica; a prevenção da autorrendição aos condicionamentos culturais; o antídoto contra a parapsicose pós-dessomática;
a pronta autodisponibilidade para a bitanatose conjunta à tanatose; a técnica da tenepes; o atilamento quanto às concausas extrafísicas e seriexológicas da Cosmovisiologia Multidimensional.
06. Antivitimologia Grupocármica: o senso apurado de convivência sadia; o círculo
de amizades produtivas; a minimização dos endividamentos interconscienciais; a vida dedicada
à interassistencialidade; o fim do jugo mafioso; o corte imediato de malentendidos; a não vitimização aos acumpliciamentos por endossos afetivos irrefletidos; a prevenção da autorrendição
à minidissidência mais fácil se comparada às conciliações cosmoéticas; o antídoto contra neocomprometimentos interpresidiários; a pronta autodisponibilidade para a recomposição imediata
de deslizes cometidos; a técnica da omissuper; o atilamento quanto à refratariedade cosmoética
da Autodespertologia.
07. Antivitimologia Intraconsciencial: o senso apurado de autoimperdoamento; o entendimento das movimentações holocármicas; a minimização dos trafares autossabotantes; a vida
íntima pacificada; o fim da revindicação de privilégios; o corte das autorrepressões; a não vitimização às perturbações exteriores; a prevenção da autorrendição aos caprichos egoicos; o antídoto
contra o Egocentrismo Adulto; a pronta autodisponibilidade à análise autocrítica dos autoposicionamentos; a técnica do heteroperdoamento universal; o atilamento quanto à incorruptibilidade cosmoética da Holomaturologia.
08. Antivitimologia Jurídica: o senso apurado de cidadania; o cumprimento das leis;
a minimização dos desconhecimentos sobre as legislações vigentes; a vida lícita; o fim da pretensão de se estar acima da lei (ilusão de impunidade); o corte dos jeitinhos e burlas anticosmoéticos;
a não vitimização a multas e enquadramentos legais; a prevenção da autorrendição à banalização
das contravenções; o antídoto contra a ilicitude; a pronta autodisponibilidade para o cumprimento
dos deveres cívicos; a técnica da objeção de consciência; o atilamento quanto ao momento da
indignação cosmoética da Paradireitologia.
09. Antivitimologia Parapsíquica: o senso apurado de hiperacuidade paraperceptiva;
o autodiscernimento parapsíquico; a minimização das distorções paraperceptivas; a vida parafenomênica amparada extrafisicamente; o fim das mistificações do parapsiquismo; o corte das manipulações interconsciencias espúrias; a não vitimização às imprevidências geradoras de macro-PK destrutiva; a prevenção da autorrendição ao fascínio pela forma em detrimento do conteúdo
parafenomênico; o antídoto contra as possessões malignas; a pronta autodisponibilidade à assistência ectoplasmática, parapsíquica e cosmoética; a técnica da passividade ativa; o atilamento
quanto à racionalidade paracientífica da Parapercepciologia.
10. Antivitimologia Patrimonial: o senso de autossegurança; a salvaguarda pessoal;
a minimização da exposição a riscos concebíveis; a vida segura; o fim da imprevidência material;
o corte do descaso com as providências profiláticas; a não vitimização à criminalidade; a prevenção da autorrendição à falsa sensação de proteção incondicional; o antídoto contra as perdas
materiais injustificáveis; a pronta autodisponibilidade à alteração de rumos diante dos alertas pro-
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videnciais recebidos; a técnica da autovigilância ininterrupta; o atilamento quanto às medidas de
segurança e às apólices de seguro da Autosseguranciologia Patrimonial.
11. Antivitimologia Presencial: o senso apurado de autexpressividade; a força presencial tarística; a minimização dos componentes somáticos e acessórios inestéticos; a vida social;
o fim do desmazelo; o corte de elementos desarmônicos no próprio visual; a não vitimização aos
ideais inatingíveis de beleza; a prevenção da autorrendição aos excessos da moda; o antídoto
contra a aparência antipática, desagradável ou inassistencial; a pronta autodisponibilidade para
a condigna aparição em público; a técnica de fixação de estilo pessoal marcante; o atilamento
quanto à aparência pessoal ser recurso assistencial da Presenciologia.
12. Antivitimologia Proexológica: o senso apurado de orientação proexológica; a consecução satisfatória da proéxis; a minimização dos desvios do megafoco evolutivo; a vida evolutivamente planejada; o fim da indisciplina; o corte das subcerebralidades; a não vitimização ao porão consciencial; a prevenção da autorrendição às inutilidades onipresentes; o antídoto contra
o incompléxis; a pronta autodisponibilidade à recin; a técnica do proexograma; o atilamento para
a detecção imediata das oportunidades evolutivas da Proexologia.
13. Antivitimologia Química: o senso de valoração da autolucidez; o autogoverno pela
vontade firme; a minimização do contato com agentes nocivos ao organismo; a vida desintoxicada; o fim da dependência química; o corte dos vícios de imaginação; a não vitimização à ignorância e a desconsideração quanto aos efeitos mediatos de substâncias nocivas ao organismo vivo;
a prevenção da autorrendição às promessas de prazer fácil e fugaz; o antídoto contra a Toxicomania; a pronta autodisponibilidade em reconhecer a verdade dos fatos e parafatos; a técnica da
esnobação cosmoética; o atilamento quanto às toxidades mundanas da Profilaxiologia.
14. Antivitimologia Sexual: o senso apurado de sexualidade sadia; a alcova energeticamente blindada; a minimização das carências sexuais; a vida afetivo-sexual ativa; o fim da promiscuidade sexual; o corte das fantasias sexuais; a não vitimização perante as seduções anticosmoéticas; a prevenção da autorrendição às vampirizações sexochacrais; o antídoto contra o congressus subtilis; a pronta autodisponibilidade aos encapsulamentos cosmoéticos; a técnica do
sexo diário; o atilamento quanto ao funcionamento da Fisiologia Humana.
15. Antivitimologia Somática: o senso apurado de higidez somática; as atitudes pró-longevidade lúcida; a minimização da exposição às ameaças à saúde presentes na vida moderna;
a vida saudável; o fim da leviandade com o soma; o corte de minidoenças; a não vitimização às
enfermidades evitáveis; a prevenção da autorrendição às tentações gastronômicas e sensoriais;
o antídoto contra o suicídio lento; a pronta autodisponibilidade para a alteração de hábitos
e rotinas; a técnica do emprego sadio do corpo humano; o atilamento quanto à hiperacuidade corporal da Somatologia.
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 Antivitimologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Ânimo extra: Autorrecexologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
06. Estágio maturológico: Automaturologia; Homeostático.
07. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
08. Macrossenso: Holomaturologia; Homeostático.
09. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
10. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
11. Postura antiqueixa: Paraetologia; Homeostático.
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12.
13.
14.
15.

Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.
Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.

A ANTIVITIMIZAÇÃO SE SUSTENTA NA CORAGEM PARA
ADMITIR, ENFRENTAR E RECICLAR AS AUTOCONDIÇÕES
EXISTENCIAIS, E NA INTELIGÊNCIA PARA ADMITIR SER
ESTE POSICIONAMENTO A ÚNICA SOLUÇÃO EVOLUTIVA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a teática da Antivitimologia? Você
já desenvolveu alguma técnica antivitimizadora e a compartilhou em autogescon publicada?
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 856 a 885.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 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 79, 80, 473, 525, 548 e 1.095 a 1.122.
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 403, 412 e 624 a 628.
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ANTÔNIMO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O antônimo é a palavra, locução, prefixo ou frase de significação oposta,
ou seja, opondo 2 termos, constituindo a unidade de medida da antonímia, ou da Antonimologia,
e gerando gradação, reciprocidade ou complementaridade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antônimo vem do idioma Francês, antonyme, formado pelo prefixo
do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a; contrário; que se opõe”, e pelo elemento de composição, ónoma, “nome, por oposição a pronome; nome designativo de pessoa ou
coisa”. Apareceu em 1889.
Sinonimologia: 1. Palavra de significação contrária. 2. Locução de sentido oposto.
3. Palavra antônima.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo antônimo:
antonimia; antonímia; antonímica; antonímico; antonimista; antonimística; antonimístico; antonimizada; antonimizado; antonimizar; Antonimologia; antonimológica; antonimológico.
Neologia. As duas expressões compostas antônimo elementar e antônimo sofisticado são
neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Sinônimo. 2. Palavra de significação semelhante. 3. Palavra sinônima.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
qauanto à associação de ideias.
Unidade: a unidade de medida da antonímia ou da Antonimologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da heterocriticologia; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: o antônimo; o adjetivo antagônico; o vocábulo contrário; os termos semanticamente incompatíveis; os sinônimos; os homônimos; os parônimos; os contrastes; as refutações;
a antitética; as desconexões e distanciamentos complexos das ideias; as progressões antonímicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomaticologia.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio
Oratória-Retórica-Eloquência; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Antagonismologia: o antagonismo sinônimo / antônimo; o antagonismo Sinonimologia
/ Antonimologia; o antagonismo neofilia / neofobia; o antagonismo acerto / desacerto.
Politicologia: a Antipoliticologia; a lucidocracia.
Filiologia: a cogniciofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a criticofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a raciocinofobia; a lexicofobia; a definofobia; a literofobia;
a leiturofobia; a bibliofobia.
Maniologia: a antibibliomania, por exemplo, do pensador alemão Arthur Schopenhauer
(1788–1860).
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Mitologia: a Antimitologia; a Antimitografia.
Holotecologia: a argumentoteca; a comunicoteca; a definoteca; a grafopensenoteca;
a pedagogoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Antonimologia; a Mentalsomatologia; a Discernimentologia; a Coloquiologia; a Lexicologia; a Filologia; a Criteriologia; a Coerenciologia;
a Criticologia; a Parapedagogiologia; a Refutaciologia; o Antinomismo; a Antagonística; a Linguística; a Dialética; a Retórica; a Conformática; a Falaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin 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 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; o professor; o gramático; o filólogo; o pensador; o lexicógrafo.
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; a professora; a gramática; a filóloga; a pensadora; a lexicógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens
hermeneuticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: antônimo elementar = o grande em relação ao pequeno; antônimo sofisticado = o velho em relação ao jovem.
Opostos. Eis, na ordem alfabética, 60 antônimos, opostos, antagonismos e expressões
contrastantes úteis nas pesquisas da Conscienciologia:
01. Abstração / concretude (lógica / razão; teoria / prática).
02. Acre / doce (sour / sweet).
03. Admissão / demissão (união / dissidência).
04. Agudez / embotamento (lucidez / trevas).
05. Alto / baixo (cume / base).
06. Anímico / parapsíquico (somático / holossomático).
07. Atenção / desatenção (adulto / criança).
08. Atividade / passividade (ação / inação).
09. Atração / repulsão (ECs / pensenes).
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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.
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.

Auxílio / estorvo (harmonia / entropia).
Barato / caro (aquisição / perda; necessidades / excessos).
Benignidade / malignidade (benevolência / malevolência).
Causa / efeito (sucesso / fracasso).
Circunjacência / interjacência (exterioridade / interioridade; grupo / ego).
Claro / escuro (luz / obscuridade).
Coerência / incoerência (jejum / gula).
Comprimento / encurtamento (multidimensional / monodimensional).
Congelamento / degelo (parada / avanço).
Conhecimento / ignorância (erudição / apedeutismo).
Consciente / inconsciente (hoje / ontem; memória / holomemória).
Construção / destruição (fato / factoide; verdade / mentira).
Cordialidade / hostilidade (bom humor / má vontade).
Decisão / subalternidade (autonomia / coleira).
Demonstração / refutação (argumentação / réplica).
Desejo / indiferença (sexo / afetividade).
Direto / indireto (exatidão / erro; retilinearidade / circunlóquio).
Domínio das ECs / dominado pelas ECs (assistente / assediado).
Esforço / repouso (vitalidade / bolor).
Fluxo / refluxo (impulso / recuo).
Forte / fraco (sábio / tolo).
Heterataque / autodefesa (intrusão / encapsulamento).
Hipnagogia / hipnopompia (alvo mental / rememoração).
Homem / mulher (yang / yin).
Informação / ocultamento (explicitação / acobertamento).
Inserção / extração (input / output).
Inteligência / imbecilidade (cons / células; mentalsoma / cérebro).
Largura / estreiteza (neofilia / neofobia).
Liberdade / sujeição (microfone / mordaça).
Lucro / prejuízo (cuidado / negligência).
Manifestação / latência.
Mão na mão / canga no pescoço (voluntário / numerário; tares / catequese).
Melhoria / pioria (saúde / doença).
Melodia / dissonância (música / ruído).
Palestra / monólogo (equipe / egão).
Perfurador / tapador (amparo / assédio; abertismo / fechadismo).
Previsão / esbanjamento (Profilaxia / Perdularismo).
Primeiro escalão / segundo escalão (evoluciólogo / ser desperto).
Progressão / regressão (evolução / involução).
Quente / frio (fornalha / refrigerador).
Rapidez / lentidão (começo / fim).
Relaxação / tensão (paz / contenda).
Reta / curva (oferta / recusa).
Rigidez / flexibilidade (transigência / intransigência).
Sanidade / loucura (Holossomática / Genética).
Sem intermediário / com intermediário (autopesquisa / religião).
Simetria / assimetria (ciência / arte).
Vanguarda / retaguarda (todo / parte).
Vigília / sono (vida / dessoma).
Violência / moderação (músculo / sinapse).
Visão / amaurose (amor / ódio).
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Cosmovisiologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, em si, dentro do âmbito da
cosmovisão da Conscienciologia, eis, na ordem alfabética, 10 condições derivadas dos antônimos,
sendo o primeiro termo ascendente ou mesmo sadio, e o segundo termo secundário ou até doentio:
01. Abertismo / Fechadismo.
02. Análise / Síntese.
03. Autassédio / Heterassédio.
04. Desassedialidade / Assedialidade.
05. Eufemismo / Disfemismo.
06. Euforin / Melin.
07. Homeostática / Nosografia.
08. Interlúdio / Baratrosfera.
09. Invéxis / Recéxis.
10. Neologística / Arcaística.
Fixação. A fixação melhor dos antagonismos – objetivando as pesquisas do leitor ou da
leitora – pode ser feita através do emprego de prefixos e sufixos em itálico. Exemplos: anti, pro;
auto, hetero; auto, inter; eso, exo; in, im (ímpar); intra, hetero; mi, tri; multi, intra.
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 antônimo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
02. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
03. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
04. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
06. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
07. Conformática: Comunicologia; Neutro.
08. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Definição do básico: Definologia; Homeostático.
10. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
11. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
12. Palavra: Comunicologia; Neutro.
13. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
14. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Verbete: Comunicologia; Neutro.

A HIPERACUIDADE DA CONSCIN SE MANIFESTA AO ORBITAR ENTRE AS APROXIMAÇÕES SIMPLES E OS DISTANCIAMENTOS COMPLEXOS NO UNIVERSO DOS SENTIDOS DAS PALAVRAS USADAS NA FALA E NA ESCRITA.
Questionologia. Qual o papel dos antônimos para você? Correntemente, você emprega
os antônimos nos textos ou somente os sinônimos?
Bibliografia Específica:
01. Cerezo, Sergio Sánchez; Coord.; Diccionario de Sinónimos y Antónimos; XIV + 870 p.; 15 abrevs.; glos.
20.000 termos; 17,5 x 11 x 3,5 cm; br.; pocket; Santillana; Espanha; 2000; páginas 111 a 129.
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02. Christ, G. Elgie; Editor; The Nuttall Dictionary of English Synonyms and Antonyms; X + 306 p.; 9 abrevs.;
glos. 12.000 termos; 21,5 x 14,5 cm; enc.; Frederick Warne / Artenova; Rio de Janeiro, RJ; 1975; páginas 25 a 39.
03. Devlin, Joseph; A Dictionary of Synonyms and Antonyms; XX + 364 p.; 4 enus.; glos. 5.040 termos; 17,5
x 10,5 cm; br.; Warner Books; New York, NY; Agosto, 1987; páginas 39 a 44.
04. Fernandes, Francisco; Dicionário de Sinônimos e Antônimos da Língua Portuguesa; revisor Celso Pedro Luft; VIII + 870 p.; 8 abrevs.; glos. 30.000 termos; 23 x 16 x 5 cm; enc.; 37 a Ed. rev. e aum.; Editora Globo; São Paulo, SP; 1998; páginas 140 a 173.
05. GL; Diccionario de Sinónimos y Antónimos; 434 p.; glos. 14.700 termos; 25,5 x 19,5 x 4 cm; GL; Madrid; Espanha; 1998; páginas 42 a 52.
06. Gonzalez, Maldonado; Editor; Diccionario Actual de la Lengua Española: Sinónimos y Antónimos; 960
p.; 75 abrevs.; glos. 100.000 termos; 18,5 x 12 x 4 cm; br.; Ediciones SM; Madrid; Espanha; 1999; páginas 7 a 17.
07. Hartrampf, Gustavus A.; Hartrampf‟s Vocabularies: Synonyms, Antonyms, Relatives; VIII + 536 p.; glos.
22.134 termos; 23,5 x 15,5 cm; enc; 7a Ed.; Psychology Publishing; Manchester; Inglaterra; Julho, 1935; páginas 15 a 36.
08. Marmo, Arnaldo A.; Dicionário Prático: Sinônimos e Antônimos; 9 Vols.; 334 p.; Vol. 1; glos. 11.532
termos; 23 x 16,5 cm; enc.; Editôra Científica; Rio de Janeiro, RJ; S.D.; páginas 21 a 29.
09. Marmo, Arnaldo A.; Dicionário Prático: Sinônimos e Antônimos; 9 Vols.; 284 p.; Vol. 5; glos. 9.972
termos; 23 x 16,5 cm; enc.; Editôra Científica; Rio de Janeiro, RJ; S.D.; páginas 82 a 98.
10. Morais, Orlando Mendes de; & Pena, Leonam de Azeredo; Dicionário de Sinônimos e Antônimos; 446
p.; glos. 18.596 termos; 23 x 16,5 x 4,5 cm; enc.; 6a Ed. rev. e aum.; Spiker; Rio de Janeiro, RJ; S.D.; páginas 64 a 74.
11. Spooner, Alan; A Dictionary of Synonyms and Antonyms; IV + 572 p.; glos. 150.000 termos; 19,5 x 13
x 3,5 cm; br.; Oxford University Press; Oxford; Great Britain; 1999; páginas 27 a 49.
12. Urdang, Laurence; Editor; The Macmillan Dictionary of Synonyms & Antonyms; VI + 374 p.; 14 abrevs.;
glos. 5.222 termos; 19,5 x 13 cm; br.; Macmillan; Londres; Inglaterra; 1995; páginas 25 a 43.
13. 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 75 e 76.
14. 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 127.
15. Vox; Diccionari Esencial Sinònims i Antònims de la Llengua Catalana; VIII + 412 p.; 61 abrevs.; 1 esquema; glos. 50.000 termos; 18 x 11 cm; br.; 2a Ed.; Vox; Barcelona; Espanha; 1998; páginas 48 a 66.
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ANTONIMOLOGIA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Antonimologia é a Ciência ou o estudo técnico aplicado ao caráter das
palavras ou vozes antônimas, capazes de expressar a qualidade, o significado, o sentido ou
a acepção da palavra opositiva ou das ideias e constructos opostos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antônimo vem do idioma Francês, antonyme, formado pelo prefixo
do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a; contrário; que se opõe”, e pelo elemento de composição, ónoma, “nome, por oposição a pronome; nome designativo de pessoa ou
coisa”. Apareceu em 1899. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos,
“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência dos antônimos. 2. Estudo das palavras opositivas. 3. Pesquisa das expressões antagônicas. 4. Estudo das antíteses.
Neologia. O vocábulo Antonimologia e as duas expressões compostas Antonimologia
Antiassistencial e Antonimologia Patológica são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Sinonimologia. 2. Ciência dos sinônimos. 3. Estudo das palavras
assemelhadas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da associação de
ideias.
Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Antonimologia é Seção, fixa ou permanente,
componente da Divisão Conformática, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da heterocriticologia; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: a variável da Conscienciologia; o antagonismo lexical; o caráter das palavras
antônimas; o vocábulo contrário; os termos semanticamente incompatíveis; o emprego dos antônimos; as progressões antonímicas; a sequência alfabética; a sequência numerada; os conteúdos;
a pesquisa da antítese; o incompatibilismo conteudístico; as desconexões e distanciamentos complexos das ideias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomaticologia.
Enumerologia: a interlocução; a dialética; a maiêutica; a erística; a sofística; a dogmática; a polêmica; a réplica; a tréplica.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Trinomiologia: o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio Oratória-Retórica-Eloquência; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Antagonismologia: o antagonismo sinônimo / antônimo; o antagonismo Sinonimologia
/ Antonimologia; o antagonismo neofilia / neofobia; o antagonismo acerto / desacerto.
Politicologia: a Antipoliticologia; a lucidocracia.
Filiologia: a cogniciofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a criticofilia.
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Fobiologia: a criticofobia; a raciocinofobia; a definofobia; a lexicofobia; a leiturofobia;
a bibliofobia; a neofobia.
Maniologia: a antibibliomania, por exemplo, do pensador alemão Arthur Schopenhauer
(1788–1860).
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a argumentoteca; a comunicoteca; a definoteca; a grafopensenoteca;
a pedagogoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Antonimologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Discernimentologia; a Coloquiologia; a Lexicologia; a Filologia; a Criteriologia; a Coerenciologia;
a Criticologia; a Parapedagogiologia; a Refutaciologia; o Antinomismo; a Antagonística; a Linguística; a Dialética; a Retórica; a Conformática; a Falaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin 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 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; o professor; o gramático; o filólogo; o pensador; o lexicógrafo.
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; a professora; a gramática; a filóloga; a pensadora; a lexicógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: Antonimologia Antiassistencial = a condição da antonímia desassistência / tares; Antonimologia Patológica = a condição da antonímia amor / ódio.
Eticologia. De acordo com a Cosmoeticologia, as antonímias podem ser muito complexas quanto ao processo ético. O trinômio criminoso-cúmplice-vítima reflete o outro trinômio assediador extrafísico–satélite de assediador–conscin-vítima, de bases extrafísicas.
Características. Conforme a Experimentologia, eis 11 características básicas, listadas
na ordem funcional, capazes de explicitar melhor o conceito, às vezes sutil, e o emprego, não raro
problemático, da Antonimologia:
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01. Acepções diferentes: numeradas, Filologia.
02. Opostos graduáveis: átomo / molécula; célula / órgão; sistema / organismo; espécie
/ população / comunidade / ecossistema / biosfera; aluno / monitor / professor; pré-serenão / epicon / desperto / Serenão.
03. Termos contraditórios: perfeito / imperfeito; aberto / fechado.
04. Termos contrários: preto / branco; vivo / morto.
05. Termos relativos, aproximativos: predecessor / sucessor.
06. Termos reversos: destrutivo / inofensivo; construtivo / ofensivo.
07. Termos contrastantes: seco / molhado; acima / abaixo.
08. Termos incompatíveis: franco / hipócrita; bom / mau.
09. Oposição polar: termos com 2 significados opostos; hóspede, quem se hospeda
e o objeto hospedado; asqueroso, a realidade causadora de asco e o objeto gerando asco.
10. Diferença com Sinonimologia.
11. Dicionários de Antônimos: Lexicografia; Lexicoteca.
Taxologia. Segundo a Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a listagem
de 40 antônimos a partir do elemento linguístico específico, notadamente prefixos, da antonímia
de cada qual, dentro do universo de pesquisas da Antonimologia:
01. A: Criticismo / Acriticismo; Moral / Amoral (Mentalsomatologia).
02. An: Alfabetismo / Analfabetismo (Mentalsomatologia); Hedonismo / Anedonismo
(Psicossomatologia).
03. Anti: Autodiscernimento / Antidiscernimento; Protimia / Antiprotimia (Consciencialidade).
04. Antipodismo: Alfa / Ômega (Refutaciologia).
05. Bem: Bem-estar / Malestar (Psicossomatologia).
06. Bio: Biomemória / Polimemória (Mnemossomatologia).
07. Bradi: Bradipsiquismo / Taquipsiquismo (Mentalsomatologia).
08. Clássico: Aborrecimento / Alegria (Psicossomatologia).
09. Contra: Propensene / Contrapensene (Pensenologia).
10. Cronêmica: Retroideia / Neoideia (Evoluciologia).
11. Des: Embaraço / Desembaraço; Lisura / Deslisura; Pudor / Despudor (Experimentologia).
12. Dis: Eutimia / Distimia (Homeostaticologia).
13. Extra: Intrafísico / Extrafísico (Multidimensionalidade).
14. Fobia: Zoofilia / Zoofobia (Temperamentologia).
15. Hetero: Autassédio / Heterassédio (Conviviologia).
16. Hiper: Hipermnésia / Hipomnésia (Holomnemônica); Hipertermia / Hipotermia (Somatologia).
17. Holo: Filosofia / Holofilosofia (Mentalsomatologia).
18. Home: Homeostaticologia / Parapatologia (Holossomatologia).
19. I: Legítimo / Ilegítimo (Cosmoeticologia).
20. Im: Passibilidade / Impassibilidade (Voliciologia).
21. In: Continência / Incontinência; Compléxis / Incompléxis (Discernimentologia).
22. Intra: Intraconscienciologia / Interconscienciologia (Grupocarmologia).
23. Lândia: Deficienciolândia / Eficienciolândia (Multidimensionalidade).
24. Mega: Minitrafor / Megatrafor (Traforologia).
25. Micro: Microcosmo / Macrocosmo (Intrafisicologia).
26. Mono: Monodimensionalidade / Pluridimensionalidade (Multidimensionalidade).
27. Multi: Monodimensão / Multidimensão (Evoluciologia).
28. Não: Engajamento / Não-engajamento (Experimentologia).
29. Neo: Pensene / Neopensene (Pensenologia); Ideia / Neoideia (Mentalsomatologia).
30. Omni: Questionamento / Omniquestionamento (Experimentologia).
31. Oposição: Abertismo / Fechadismo (Experimentologia).
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32. Para: Direito / Paradireito; Comunidade / Paracomunidade; Base / Parabase (Multidimensionalidade).
33. Pato: Ortopensene / Patopensene (Pensenologia).
34. Pós: Prefácio / Posfácio (Comunicologia).
35. Pseudo: Nome / Pseudônimo (Comunicologia).
36. Re: Educação / Reeducação (Parapedagogiologia).
37. Soma: Somatologia / Mentalsomatologia (Holossomatologia).
38. Sub: Cerebrologia / Subcerebrologia (Mentalsomatologia).
39. Tri: Monofrontismo / Trifrontismo (Comunicologia).
40. Zoo: Fitoconvivialidade / Zooconvivialidade (Parazoologia).
Similitudes. No contexto da Conscienciometrologia, as expressões, mesmo assemelhadas, podem ser antônimas. O estupro evolutivo causa a ressaca anticosmoética sendo o oposto da
moréxis ou da maximoréxis.
Nuanças. Sob a ótica da Holomaturologia, vale desconfiar se a vida humana pessoal está se desenvolvendo em nível extraordinariamente bom. No deserto, com o Sol a pino, tudo é brilho e, não raro, ofuscação. Ninguém ressoma para viver só os dias da existência intrafísica, eliminando as noites. A proéxis pessoal ou grupal se desenvolve entre claros e escuros, dias de primavera e noites de inverno, ou seja: sinônimos (homopensenes) e antônimos (contrapensenes).
Claridade. Segundo a Proexologia, as heterocríticas recebidas patrocinam a prevenção
do fracasso. Os elogios recebidos podem levar à ruína. As ideias antagônicas clareiam o caminho
evolutivo.
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 Antonimologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
02. Antônimo: Comunicologia; Neutro.
03. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
04. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
06. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
07. Conformática: Comunicologia; Neutro.
08. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Definição do básico: Definologia; Homeostático.
10. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
11. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
12. Palavra: Comunicologia; Neutro.
13. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
14. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Verbete: Comunicologia; Neutro.

A ANTONIMOLOGIA PODE AMPLIAR A ASSOCIAÇÃO
DE IDEIAS E O MICROUNIVERSO MENTALSOMÁTICO
DA CONSCIN, DENTRO DO EMPREGO DA TERMINOLOGIA E DO TESAURO DA CONSCIENCIOLOGIA.
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Questionologia. Como convive você com os antônimos na vida diuturna? Você determina de imediato a diferença óbvia entre sinônimos e antônimos durante a leitura? Você sabe montar as progressões antonímicas?
Bibliografia Específica:
01. Cerezo, Sergio Sánchez; Coord.; Diccionario de Sinónimos y Antónimos; XIV + 870 p.; 15 abrevs.; glos.
20.000 termos; 17,5 x 11 x 3,5 cm; br.; pocket; Santillana; Espanha; 2000; páginas 111 a 129.
02. Christ, G. Elgie; Editor; The Nuttall Dictionary of English Synonyms and Antonyms; X + 306 p.; 9 abrevs.;
glos. 12.000 termos; 21,5 x 14,5 cm; enc.; Frederick Warne / Artenova; Rio de Janeiro, RJ; 1975; páginas 25 a 39.
03. Devlin, Joseph; A Dictionary of Synonyms and Antonyms; XX + 364 p.; 4 enus.; glos. 5.040 termos; 17,5
x 10,5 cm; br.; Warner Books; New York, NY; Agosto, 1987; páginas 39 a 44.
04. Fernandes, Francisco; Dicionário de Sinônimos e Antônimos da Língua Portuguesa; revisor Celso Pedro Luft; VIII + 870 p.; 8 abrevs.; glos. 30.000 termos; 23 x 16 x 5 cm; enc.; 37 a Ed. rev. e aum.; Editora Globo; São Paulo, SP; 1998; páginas 140 a 173.
05. GL; Diccionario de Sinónimos y Antónimos; 434 p.; glos. 14.700 termos; 25,5 x 19,5 x 4 cm; GL; Madrid; Espanha; 1998; páginas 42 a 52.
06. Gonzalez, Maldonado; Editor; Diccionario Actual de la Lengua Española: Sinónimos y Antónimos; 960
p.; 75 abrevs.; glos. 100.000 termos; 18,5 x 12 x 4 cm; br.; Ediciones SM; Madrid; Espanha; 1999; páginas 7 a 17.
07. Hartrampf, Gustavus A.; Hartrampf‟s Vocabularies: Synonyms, Antonyms, Relatives; VIII + 536 p.; glos.
22.134 termos; 23,5 x 15,5 cm; enc; 7a Ed.; Psychology Publishing; Manchester; Inglaterra; Julho, 1935; páginas 15 a 36.
08. Marmo, Arnaldo A.; Dicionário Prático: Sinônimos e Antônimos; 9 Vols.; 334 p.; Vol. 1; glos. 11.532
termos; 23 x 16,5 cm; enc.; Editôra Científica; Rio de Janeiro, RJ; S.D.; páginas 21 a 29.
09. Marmo, Arnaldo A.; Dicionário Prático: Sinônimos e Antônimos; 9 Vols.; 284 p.; Vol. 5; glos. 9.972
termos; 23 x 16,5 cm; enc.; Editôra Científica; Rio de Janeiro, RJ; S.D.; páginas 82 a 98.
10. Morais, Orlando Mendes de; & Pena, Leonam de Azeredo; Dicionário de Sinônimos e Antônimos; 446
p.; glos. 18.596 termos; 23 x 16,5 x 4,5 cm; enc.; 6a Ed. rev. e aum.; Spiker; Rio de Janeiro, RJ; S.D.; páginas 64 a 74.
11. Spooner, Alan; A Dictionary of Synonyms and Antonyms; IV + 572 p.; glos. 150.000 termos; 19,5 x 13
x 3,5 cm; br.; Oxford University Press; Oxford; Great Britain; 1999; páginas 27 a 49.
12. Urdang, Laurence; Editor; The Macmillan Dictionary of Synonyms & Antonyms; VI + 374 p.; 14 abrevs.;
glos. 5.222 termos; 19,5 x 13 cm; br.; Macmillan; Londres; Inglaterra; 1995; páginas 25 a 43.
13. 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 75 e 76.
14. 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 127.
15. Vox; Diccionari Esencial Sinònims i Antònims de la Llengua Catalana; VIII + 412 p.; 61 abrevs.; 1 esquema; glos. 50.000 termos; 18 x 11 cm; br.; 2a Ed.; Vox; Barcelona; Espanha; 1998; páginas 48 a 66.
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ANTROPOLATRIA
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A antropolatria é o culto de algum ser humano (santo, guru, líder, ícone,
superstar) a quem se empresta caráter de divindade.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição antro deriva do idioma Grego, ánthrópos, “homem”. O elemento de composição latria vem igualmente do idioma Grego, latreía, “serviço; culto, adoração”. O termo antropolatria surgiu em 1858.
Sinonimologia: 1. Culto do Homem; deificação de pessoa. 2. Gurulatria. 3. Autoindulgência.
Neologia. Os 2 vocábulos miniantropolatria e maxiantropolatria são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Autodiscernimento. 2. Antroposofia; misantropia. 3. Autassédio;
autocastração; autoflagelação. 4. Antropocídio; autocídio; genocídio; suicídio. 5. Iconoclastia.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego do soma.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Toda divinização enceguece.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holossomatologia; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: a antropolatria; a antropolatria no Século XXI; a idolopatia; a mitificação;
a teosebia; o totemismo; o acriticismo; o carneirismo; a tietagem; a basbaquice; a infantilidade; as
pieguices; as ridicularias; as vassalagens; as bajulações; as sabujices; o megavício da gurulatria;
o fã-clube; o personalismo exacerbado do líder; o umbigão do ditador; a divinização do ser humano; a adoração pessoal consentida e estimulada do ditador; o culto paroxístico das estátuas do líder autocrata em cada praça pública; as paradas e desfiles monumentais exaltando a figura do líder totalitário; a veneração amaurótica; as absurdidades religiosas; a imposição de crença; a adoração do homem pelo homem; a tragédia da Guiana; a dupla ídolo humano–idólatra.
Parafatologia: a mediunolatria; a gurulatria.
III. Detalhismo
Principiologia: a ausência do princípio da descrença.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Somatologia.
Binomiologia: a ausência do binômio admiração-discordância.
Maniologia: a idolomania; a hagiomania; a religiomania.
Holotecologia: a mitoteca; a antropoteca; a psicossomatoteca; a abstrusoteca; a biografoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Psicossomatologia; a Antropologia (Ciência);
o Antropologismo; o Antropocentrismo (Filosofia); o Antropomorfismo (Filosofia); a Antroposofia; a Biologia Humana; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin encolhedora da consciencialidade.
Masculinologia: o antropólatra; o idólatra; o fanático religioso; o fanático político;
o pseudo-homem-deus; o antropolopata; o monarcólatra; o reverendo Jim Jones (James Warren,
1931–1978); o ditador Papa Doc (François Duvalier, 1907–1971); o hooligan; o encolhedor da
consciencialidade.
Femininologia: a antropólatra; a idólatra; a fanática religiosa; a fanática política; a antropolopata; a monarcólatra; a diretora do fã-clube; a encolhedora da consciencialidade.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens fanaticus; 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: miniantropolatria = o culto à personalidade do guru (gurucracia); maxiantropolatria = o culto à personalidade do ditador ou tirano (idolocracia).
Culturologia: a cultura da celebridade.
Analogismo. Tendo em vista a Experimentologia, a antropolatria – humana – apresenta
analogia óbvia com a bovinolatria – subumana.
Guru. Segundo a Comunicologia, exemplo clássico de antropolatria, em pleno Século
XXI, é o culto fanático dedicado ao guru Sathya Sai Baba (1926–), na Índia.
Tares. Conforme os princípios da Assistenciologia, a antropolatria ainda remanescente
neste planeta é a prova evidente da necessidade atual da tarefa do esclarecimento (tares), além da
tarefa da consolação (tacon), em favor da Humanidade.
SEA. Na Consciencioterapia, a antropolatria é distúrbio incluído no universo nosográfico da síndrome da ectopia afetiva ou dos amores errados.
Trafarismo. Dentro do universo da Conscienciometrologia, quem diviniza alguém não
ajuda a ninguém, nem mesmo à pessoa divinizada ou a si próprio. A divinização é o culto do trafarismo com a ausência da reeducação ou reciclagem existencial (recéxis).
Demopensenes. Sob a ótica da Holomaturologia, a antropolatria está a caminho do esgotamento na Terra, apesar de milhões de conscins ainda adorando, por exemplo, a vaca (bovinolatria), nesta Era Consciencial, idiotismo cultural clássico de milhões de pessoas dominadas pelos
demopensenes.
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 antropolatria, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
04. Autômato humano: Parafisiologia; Nosográfico.
05. Cabotinismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
07. Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
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Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
Inutilogia: Holomaturologia; Homeostático.
Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.

TODO TIPO DE ADORAÇÃO, OU LATRIA, EVIDENCIA IRRACIONALIDADE OU AUSÊNCIA DE LUCIDEZ DA CONSCIÊNCIA, EM QUALQUER DIMENSÃO, INCLUINDO, OBVIAMENTE, A ANTROPOLATRIA, MERA POSTURA ARCAICA.
Questionologia. Você ainda presta veneração excessiva a algum ser humano? Em qual
área de atividade?
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 136.
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ANUÁRIO DA CONSCIENCIOLOGIA
(ESTATISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O Anuário da Conscienciologia é a publicação anual do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE; Ano-base: 2013), com finalidade de retratar de maneira cosmovisiológica os principais fatos e parafatos relacionados às Ciências Conscienciologia e Projeciologia, das Cognópolis Conscienciológicas e da Comunidade Conscienciológica Cosmoética
Internacional (CCCI).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo anuário é constituído pelo elemento de composição anu, derivado
do idioma Latim, annus, “círculo; tempo de órbita em redor do sol; ano”, e pelo sufixo arius, formador de adjetivos. 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. Anuário interassistencial. 2. Anuário cosmovisiológico da Conscienciologia. 3. Livro historiográfico da Conscienciologia. 4. Livro de fatos e parafatos conscienciológicos. 5. Reurbanograma.
Neologia. As duas expressões compostas exemplar do Anuário da Conscienciologia
e coleção do Anuário da Conscienciologia são neologismos técnicos da Estatisticologia.
Antonimologia: 1. Diário. 2. Bloco de notas. 3. Agenda. 4. Livro único. 5. Livro
autobiográfico. 6. Anuário mercadológico. 7. Livro de tendências.
Estrangeirismologia: o annual report da Conscienciologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmovisiologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal cosmovisiológico; as associações pensênicas;
o holopensene da gescon historiográfica; o holopensene das Cognópolis Conscienciológicas;
o holopensene da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional; o holopensene das
Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o holopensene das Empresas Conscienciocêntricas
(ECs); o holopensene dos Cursos Intermissivos (CIs).
Fatologia: o Anuário da Conscienciologia; a representação da produção maxiproexológica; a Conscienciologia em números; a exposição das informações; a associação de ideias
e números gerando infográficos; a visão completa da Ciência das Ciências; a coleta de dados;
a interpretação dos dados; a transformação dos dados em informação; a metodologia de elaboração dos dados; o panorama da Conscienciologia; as Instituições Conscienciocêntricas; os voluntários da Conscienciologia; as pré-ICs; os campi conscienciológicos; as Empresas Conscienciocêntricas; os Colégios Invisíveis; as Cognópolis Conscienciológicas; o Tertuliarium; os questionamentos nas tertúlias; os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; os verbetógrafos; as
minitertúlias; o Holociclo; a Holoteca; as bibliotecas das ICs; o projeto Megacentro Cultural Holoteca (Ano-base: 2013); o Pesquisarium; o Gesconarium; o Programa Amigos da Enciclopédia;
o Conselho dos 500; o Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX; APEX); o serviço de apoio ao
inversor (ASSINVÉXIS); a preceptoria parapsíquica intensiva e mensal (ASSIPI); o Serviço de
Apoio ao Autorando (SAA; EDITARES); o atendimento consciencioterápico (OIC); a facilitação
individual de pesquisa (RECONSCIENTIA); os serviços aos intermissivistas (UNICIN); a assessoria grafopensênica (UNIESCON); as pesquisas conscienciológicas; as publicações e reedi-
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ções de livros; as revistas científicas da Conscienciologia; as publicações disponíveis para download gratuito; as editoras conscienciológicas; os autores de livros; os autores de artigos; os autorandos de livros; os empreendimentos da Conscienciologia; os laboratórios conscienciológicos;
o laboratório Acoplamentarium; as dinâmicas parapsíquicas; a Prova Geral de Conscienciologia;
a Prova da Imagística; o Círculo Mentalsomático; as palestras públicas; os Cursos da Conscienciologia; as datas comemorativas; as ações ambientais, o green steps; as pontoações; as figuras;
os gráficos; as tabelas; os quadros; os diagramas.
Parafatologia: as parapercepções dos parafatos; a multidimensionalidade; os parapreceptores; o amparo de função das consciexes alinhadas ao materpense do ICGE; a equipex; a Parelencologia; as consciexes intermissivistas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo número de autores–publicações; o sinergismo número
de docentes–cursos de Conscienciologia; o sinergismo metas conscienciológicas–Evoluciologia;
o sinergismo número de consciencioterapeutas–remissão de patologias da consciência; o sinergismo número de amigos–manutenção da Enciclopédia da Conscienciologia; o sinergismo dos
integrantes do Conselho dos 500–democracia direta; o sinergismo número de Cognópolis–
–reurbanização.
Principiologia: o princípio da quantidade com qualidade; o princípio de contra fatos
e parafatos não existirem argumentos nem parargumentos; os princípios metodológicos do Anuário da Conscienciologia; os princípios fundamentais das análises estatísticas do ICGE; o princípio da isenção cosmoética; o princípio cosmoético de analisar a utilidade tarística e cosmoética
da informação; o princípio da confiabilidade dos dados a partir das fontes geradoras.
Codigologia: as realizações das Cognópolis conscienciológicas fortalecendo o código
grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a vivência da teoria da evolução em grupo; a teoria do cognopolitismo;
a atuação teática dos intermissivistas exposta no Anuário da Conscienciologia; a enumeração das
teorias conscienciológicas; a teoria dos números.
Tecnologia: a combinação da técnica da exaustividade e do detalhismo com a cosmovisão; a aquisição das técnicas de coleta, análise e interpretação dos dados; a técnica de associação de ideias; as técnicas de aprimoramento do confor; a técnica da produção contínua; a técnica da padronização do formulário de coleta de dados; a técnica de checar a procedência das informações.
Voluntariologia: as realizações das ICs promovidas pelo voluntariado; o número de voluntários da Conscienciologia; o ginossoma predominante no voluntariado conscienciológico;
o saldo quantitativo e qualitativo dos cursos, verbetes, artigos e livros produzidos pelo voluntariado; o voluntário responsável em coletar e repassar informações da IC para o Anuário da
Conscienciologia; o número de voluntários docentes de Conscienciologia; o número de voluntários inversores.
Laboratoriologia: os 37 laboratórios conscienciológicos em atividade (Ano-base: 2012);
os 5 laboratórios em construção (Ano-base: 2012); o laboratório do estado vibracional do
CEAEC com o maior número de experimentos realizados (Ano-base: 2012); os 50.000 experimentos realizados nos laboratórios do CEAEC no período de 1997 a 2012; os laboratórios duplicados nas Cognópolis; as estatísticas dos laboratórios; as planilhas de registro dos experimentos
laboratoriais; os 15 anos do laboratório conscienciológico de imobilidade física vígil do CEAEC
(Ano-base: 2012).
Colegiologia: os 16 Colégios Invisíveis em atividade (Ano-base: 2012); os 178 integrantes
dos Colégios Invisíveis (Ano-base: 2012).
Efeitologia: os efeitos dos números gerando gráficos, diagramas e tabelas; o efeito da
estatística na tomada de decisão; os efeitos do Anuário da Conscienciologia na cosmovisão da
CCCI; os efeitos comparativos entre o planejado e o realizado; os efeitos desafiadores das metas
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conscienciológicas; os efeitos das realizações das ICs nas Cognópolis; os efeitos da qualidade
das informações coletadas nos resultados apresentados.
Neossinapsologia: a construção de neossinapses da cosmovisão na interpretação dos
dados coletados; a geração de neossinapses a partir da autorreflexão do realizado.
Ciclologia: o ciclo anual das publicações do Anuário da Conscienciologia.
Enumerologia: a explicitação; a análise; a síntese; a comparação; a matematização; as
tabelas; os gráficos.
Binomiologia: o binômio cosmovisão-detalhismo; o binômio análise quantitativa–análise qualitativa; o binômio fatos conhecidos–fatos ignorados; o binômio informação-esclarecimento; o binômio coleta de dados–distribuição de fatos; o binômio números imprecisos–análises
inconsistentes; o binômio registro-histórico.
Interaciologia: a interação historiografia–memórias coletivas; a interação Cosmovisiologia-Reurbanologia; a interação da combinação numérica; a interação das realizações das
ICs; a interação Elencologia-Parelencologia; a interação CCCI-Cognópolis; a interação acumulação de dados–disseminação dos fatos.
Crescendologia: o crescendo Enumerologia-Estatisticologia-Cosmovisiologia; o crescendo incessante das coleções de informações úteis; o crescendo mapear-analisar-ilustrar-discutir-concluir; o crescendo dados brutos–dados selecionados–dados analisados; o crescendo
realização-registro-publicação; o crescendo de publicações do Anuário da Conscienciologia;
o crescendo historiográfico da CCCI.
Trinomiologia: o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de parafatos; o trinômio Tecnologia da Informação–gestão da informação–segurança da
informação; o trinômio pesquisa-autoria-publicação; o trinômio ICs-Cognópolis-CCCI; o trinômio análise-diagnóstico-proposição; o trinômio antes-durante-depois; o trinômio autoproéxis-maxiproéxis-multicompléxis.
Polinomiologia: o polinômio de variação estilística de exposição das informações textos-infográficos-gráficos-tabelas-quadros.
Antagonismologia: o antagonismo diário / anuário; o antagonismo teoria / prática;
o antagonismo trabalho cooperativo / trabalho competitivo; o antagonismo informação democratizada / desinformação intencional; o antagonismo dados confiáveis / dados inconsistentes;
o antagonismo ideias / fatos; o antagonismo passado / futuro.
Paradoxologia: o paradoxo de o passado estar sempre presente no presente.
Politicologia: a antipoliticagem; a democracia cosmovisiológica; a diplomacia; a exemplocracia; a pesquisocracia; a proexocracia; a voluntariocracia.
Legislogia: a lei de acesso à informação; a lei da transparência dos fatos.
Filiologia: a abertismofilia; a analiticofilia; a comunicofilia; a cosmovisiofilia; a estatisticofilia; a inventariofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a ausência da fobia em lidar com os números.
Sindromologia: a evitação da síndrome da perfeição.
Maniologia: a coleciomania útil; a grafomania; a mania da revisão numérica; a mania
da revisão gramatical; a mania de encontrar correlações; a mania de criar infográficos; a pesquisomania; a registromania.
Mitologia: o mito do banco de dados integrado diminuir a segurança das informações.
Holotecologia: a anuarioteca; a cosmovisioteca; a estatisticoteca; a cognopolioteca;
a enumeroteca; a reurbanoteca; a ICteca; a inventarioteca.
Interdisciplinologia: a Estatisticologia; a Pesquisologia; a Inventariologia; a Analiticologia; a Taristicologia; a Intermissiologia; a Interassistenciologia; a Parelencologia; a Matematicologia; a Cronologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pesquisadora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a Consciex Livre (CL); a CL Incógnito.
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Masculinologia: o estatístico; o informata; 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 projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o Enumerador; o Transmentor; o Serenão Reurbanizador; o Magister; o Parainversor.
Femininologia: a estatística; a informata; 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 projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a Rose Garden; a Serenona Monja.
Hominologia: o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens analyticus; o Homo
sapiens interdependens; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo
sapiens perquisitor; o Homo sapiens intermissivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exemplar do Anuário da Conscienciologia = a visão parcial da história
dos fatos e parafatos da CCCI; coleção do Anuário da Conscienciologia = a visão integrada da
história dos fatos e parafatos da CCCI.
Culturologia: a cultura de registrar e expor os acontecimentos.
Listagens. Eis, em ordem alfabética, 51 listagens de espelhamento da evolução da Conscienciologia no Planeta, a serem atualizadas e publicadas no Anuário da Conscienciologia ao
longo do tempo:
01. Listagem de amigos da Enciclopédia da Conscienciologia.
02. Listagem de artefatos do saber.
03. Listagem de autores de artigos conscienciológicos.
04. Listagem de autores de livros.
05. Listagem de autores de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
06. Listagem de bibliotecas conscienciológicas.
07. Listagem de bustos na Aleia dos Gênios do CEAEC.
08. Listagem de campi conscienciológicos.
09. Listagem de centros educacionais da Conscienciologia.
10. Listagem de Cognópolis conscienciológicas.
11. Listagem de Colégios Invisíveis.
12. Listagem de condomínios conscienciológicos.
13. Listagem de conscienciômetras.
14. Listagem de consciencioterapeutas.
15. Listagem de cursos da Conscienciologia.
16. Listagem de despertos.
17. Listagem de dinâmicas parapsíquicas.
18. Listagem de docentes de Conscienciologia.
19. Listagem de ectoplastas.
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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.

Listagem de edificações conscienciológicas.
Listagem de Empresas Conscienciocêntricas (ECs).
Listagem de epicons.
Listagem de especialidades da Conscienciologia.
Listagem de espécies de animais habitantes dos campi conscienciológicos.
Listagem de espécies de árvores dos campi conscienciológicos.
Listagem de evolucientes.
Listagem de evoluciólogos.
Listagem de Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Listagem de integrantes do Conselho dos 500.
Listagem de intermissivistas.
Listagem de inversores.
Listagem de laboratórios conscienciológicos.
Listagem de maxidissidentes.
Listagem de metas conscienciológicas.
Listagem de neologismos da Conscienciologia.
Listagem de originalidades da Conscienciologia.
Listagem de países com atividades conscienciológicas.
Listagem de Parelencologia.
Listagem de participantes nas atividades da Conscienciologia.
Listagem de personalidades consecutivas.
Listagem de pré-Instituições Conscienciocêntricas.
Listagem de projetos conscienciológicos.
Listagem de reportagens nas mídias.
Listagem de revistas científicas da Conscienciologia.
Listagem de Serenões.
Listagem de serviços de apoio aos intermissivistas.
Listagem de tecas da Holoteca.
Listagem de técnicas conscienciológicas.
Listagem de tenepessistas.
Listagem de voluntários da Conscienciologia.
Listagem de voluntários especialistas (Exemplologia).

Reurbanização. As listagens são quantificadores e qualificadores da produtividade acumulativa evolutiva dos(as) intermissivistas empenhados(as) em colocar a megaescola à frente do
mega-hospital terrestre.
Holomemória. O registro cronológico da Conscienciologia promove a memória historiográfica, evitando esquecimentos, imprecisões e desvios dos fatos e parafatos.
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 Anuário da Conscienciologia, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Banco de dados: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
03. Estatística motivadora: Autexperimentologia; Homeostático.
04. Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
05. Informação conscienciológica: Comunicologia; Homeostático.
06. Limite da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
07. Planilha técnica: Experimentologia; Neutro.
08. Portfolio da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
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09. Síntese da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
10. Técnica da pontoação: Enumerologia; Neutro.

O ANUÁRIO DA CONSCIENCIOLOGIA É INSTRUMENTO
COSMOVISIOLÓGICO DE CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS (1%)
E PRÁTICAS (99%) DAS CONSCINS INTERMISSIVISTAS
EM FAVOR DA REURBANIZAÇÃO INTRA E EXTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de intermissivista, reconhece a importância do exemplarismo pessoal no processo da reurbanização intra e extrafísica? Já identificou no Anuário da Conscienciologia qual foi a contribuição evolutiva pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Buononato, Flávio; Anuário da Conscienciologia: Fatos e Parafatos - 2012; revisores Equipe de Revisores da Editares; 256 p.; 7 cronologias; 23 E-mails; 92 enus.; 19 fotos; 38 gráfs.; 67 ilus.; 14 relatórios; 35 tabs.; 22 websites; glos. 70 termos; 16 refs.; 12 webgrafias; 28 x 21 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2013; páginas 1 a 256.
2. Idem; Fatos e Parafatos da Cognópolis Foz do Iguaçu 2011: Versão Protótipo do Anuário da Conscienciologia; revisores Ana Bomfim; Antonio Pitaguari; & Ulisses Schlosser; 128 p.; 1 cronologia; 20 E-mails; 92 enus.; 33
fotos; 14 gráfs.; 24 ilus.; 4 tabs.; 21 websites; glos. 69 termos; 28 x 21 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2012; páginas 1 a 128.

F. B.
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APAGOGIA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A apagogia é a redução de determinado problema a outro, a troca da questão essencial pela secundária ou o ato de levar, conduzir ou fazer desviar do caminho direito ou
racional as ações pessoais na consecução da programação existencial (proéxis), deixando a conscin na condição de incompletista por omissão deficitária.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo apagogia deriva do idioma Grego, apagogé, “ação de levar; ação
de desviar do caminho certo; mudança de base da argumentação; redução ao absurdo”. Surgiu em
1836.
Sinonimologia: 01. Apagogismo. 02. Apagogia parapatológica; mudança apagógica.
03. Incompléxis. 04. Tresmalhamento. 05. Desviacionismo; regressismo. 06. Deflexão cosmoética. 07. Regressão evolutiva. 08. Abdução. 09. Redução ao absurdo. 10. Desviologia.
Neologia. As 4 expressões compostas apagogia parapatológica, miniapagogia parapatológica, maxiapagogia parapatológica e apagogia proexológica são neologismos técnicos da
Proexologia.
Antonimologia: 01. Compléxis. 02. Moréxis. 03. Minimoréxis. 04. Maximoréxis. 05.
Evolucionismo. 06. Retilinearidade cosmoética. 07. Multicompléxis. 08. Retomador de tarefa.
09. Articulação das prioridades. 10. Compensação intraconsciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Desviologia; os ectopensenes; a ectopensenidade.
Fatologia: a apagogia; a autodesorganização; a autoindisciplina; a vida pessoal desorganizada; os equívocos rotineiros; os postergamentos; as inadimplências; a incompletude existencial; a derrapagem evolutiva; o antiplanejamento; o megautassédio da alienação; o desequilíbrio
existencial; a esquivez; a autocorrupção do escapismo; a mudança de direção da vida; o descaminho; a ação de passar, na marcha da vida humana, para a retaguarda; o afastamento do leito da estrada proexológica; o desvio da pista central da vida; a entrada no acostamento da existência humana; a anomalia de direção; o caminho errado; o desvio evolutivo; o ectopismo; a ataxofilia;
a puxada do próprio tapete; a sabotagem a si mesmo; a intransigência irredutível; o desinteresse
quanto ao prioritário; a anulação da inteligência evolutiva (IE); a teimosia na crença em vez da racionalidade; a manutenção da tacon no lugar da tares (antitares); o malogro da proéxis; o mau êxito da ressoma; o autorregressismo; a desaceleração da História Pessoal; a curva quebrada da holobiografia; a dessoma antecipada.
Parafatologia: a macro-PK destrutiva.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Antagonismologia: o antagonismo autocrítica / autocorrupção.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a regressoteca; a dissidencioteca; a proexoteca.
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Recexologia; a Proexologia; a Filosofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o desleixado; o ectópico; o incompletista; o alienado; o alienadão; o desgarrado; o tresmalhado; o minidissidente.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a desleixada; a ectópica; a incompletista; a alienada; a alienadona; a desgarrada; a tresmalhada; a minidissidente.
Hominologia: o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens incompletista.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniapagogia parapatológica = a condição pessoal do incompléxis; maxiapagogia parapatológica = a condição pessoal da antiproéxis.
Rumo. Pelos conceitos da Holomaturologia, no universo da Conscienciologia, a vivência apenas da antiga tarefa da consolação (tacon), sem a nova tarefa do esclarecimento (tares),
é entrar em linha secundária, ou até mesmo contígua do destino, mas seguindo rumo diferente da
inteligência evolutiva (IE), da evolução pessoal, das gestações conscienciais (gescons), da policarmalidade e da proéxis.
Causas. Sob a ótica da Proexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 causas de
desvios apagógicos proexológicos:
01. Abordagem: superficial ou epidérmica.
02. Apriorismose: generalizada.
03. Autalienação: gradativa.
04. Autoconscienciometrologia: desconhecimento dos autotrafares.
05. Autocorrupção: sofisticada.
06. Decidofobia: por pusilanimidade cronicificada.
07. Economia: vulnerabilidades econômico-financeiras.
08. Indisponibilidade: para o melhor.
09. Limites: ignorância da noção de limites, em geral.
10. Pseudoganhos: megafoco pessoal em ganhos secundários.
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 apagogia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia.
2. Atitude antiproéxis: Proexologia.
3. Autodesorganização: Parapatologia.
4. Desviacionismo: Proexologia.
5. Frustração: Psicossomatologia.
6. Riscomania: Parapatologia.
7. Toxicomania: Parapatologia.
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A APAGOGIA PARAPATOLÓGICA EXPRESSA O CONJUNTO DE TODOS OS DESVIOS DOS EX-ALUNOS DOS CURSOS INTERMISSIVOS (CIS), HOJE CONSCINS, DE TODAS
AS CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÕES EXISTENCIAIS.
Questionologia. Você sofre de algum sintoma da apagogia parapatológica? Ocorreu,
com você, desvio drástico da proéxis pessoal? A apagogia criou algum estigma na proéxis
pessoal?
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APARECIMENTO DOS EVOLUCIÓLOGOS
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aparecimento dos evoluciólogos e evoluciólogas é a hipótese considerando a manifestação intrafísica, pública ou notória, em grupo maior de personalidades, identificada
pelas conscins lúcidas, preparando o aparecimento posterior dos Serenões, e Serenonas, também
de modo intrafísico, neste planeta, daqui a séculos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo aparecimento procede do idioma Latim, apparescere, “aparecer”, de parere, “aparecer; mostrar-se; ser claro que; estar sob as ordens de; obedecer; submeter-se”. Surgiu no Século XIV. O termo evolução vem do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar;
precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Apareceu no Século XVIII. O elemento de composição logo deriva do idioma Grego, lógos, “proposição; definição; palavra; discurso; saber; razão”. Surgiu em cultismos, a partir do Século XIX, com a acepção, “o que estuda; o que conhece;
o especialista em”.
Sinonimologia: 1. Surgimento dos orientólogos. 2. Chegada dos evoluciólogos.
3. Apresentação pública dos evoluciólogos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo evolução:
Antievoluciologia; antievolutiva; antievolutividade; antievolutivo; autevolução; evoluciente; evoluciofilia; evoluciofobia; Evoluciologia; evolucióloga; evoluciólogo; evolucional; evolucionar;
evolucionária; evolucionário; Evolutionarium; evolucionismo; evolucionista; evolucioteca; evoluir; evolutiva; evolutivo; evolutividade; heterevolução; pré-evoluciólogo.
Neologia. As 3 expressões compostas aparecimento dos evoluciólogos, aparecimento
inicial dos evoluciólogos e aparecimento avançado dos evoluciólogos são neologismos técnicos
da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Aparecimento dos Serenões. 2. Chegada dos Serenões. 3. Apresentação pública dos Serenões.
Estrangeirismologia: o upgrade do grupúsculo social da Evoluciologia; o breakthrough
evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à evolutividade consciencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evoluciólogo: evolutionary coach.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; as expansões pensênicas; o acompanhamento das assinaturas pensênicas dos evoluciólogos.
Fatologia: o aparecimento dos evoluciólogos; a identificação dos evoluciólogos humanos; o autenticismo evolutivo; o desafio do desvendamento da personalidade do evoluciólogo;
a aceleração da História Humana; a escala evolutiva das consciências; a hipótese de tentativa sobre a evolução; a exposição social maior; a força presencial desembaraçada; a presença pessoal
como demonstração evolutiva por si própria; o autocontrole exponencial; o macrossenso; a megachave evolutiva; a inteligência evolutiva (IE) maior; a autexemplificação exposta; a Heteroconscienciometrologia da personalidade do evoluciólogo; a ebulição das neoideias; as atitudes da
conscin lúcida pró-evoluciólogo; o mérito das conscins lúcidas pró-aparecimento dos evoluciólo-
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gos; os atributos conscienciais do evoluciólogo; a cosmovisão evolutiva do evoluciólogo humano;
o momento evolutivo; os acertos grupocármicos; os evoluciólogos na condição de agentes retrocognitores; as neoperspectivas; as neoverpons; as neorrealidades; as neopautas; as ideias originais; a surpreendência evolutiva; os achados científicos prioritários; as vidas humanas singulares;
as alavancagens dos proexistas atilados; a potencialização dos conhecimentos prioritários; as mudanças prospectivas; os amplificadores da consciencialidade; as interrelações evoluciólogos–
–CCCI (Cosmópolis); os estudos do Paradireito; a Era dos Serenões.
Parafatologia: a paraperceptibilidade; a autocosmoconscientização multidimensional; as
pesquisas dos macrossomas (Macrossomatologia); a Interlúdio, a comunex das consciexes evoluciólogas.
III. Detalhismo
Principiologia: os princípios do Estado Mundial.
Teoriologia: o aparecimento dos evoluciólogos pode ser incluído na teoria da Evoluciologia.
Colegiologia. A reunião do acervo dos trabalhos de pesquisas dos Colégios Invisíveis de
múltiplos evoluciólogos, na mesma época de exacerbação das comunicações e do aluvião de informações avassaladoras, facilitará as investigações e as identificações dos contextos evolutivos.
Enumerologia: o processo dissipativo; o ato de levantar voo; o ato de entrar na moita;
o ato de meter o pé pelo mundo; o ato de ir para o beleléu; o ato de sair do mapa; o ato de levar
sumiço.
Interaciologia: a interação didática do evoluciólogo–eumatia do cognopolita; a interação Fatuística-Parafatuística.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia.
Fobiologia: a evoluciofobia; a neofobia.
Holotecologia: a evolucioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Ortopensenologia; a Holomaturologia; a Discernimentologia; a Conviviologia; a Perfilologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Cosmovisiologia; a Paracerebrologia; a Polimaticologia; a Parapercepciologia; a Civilizaciologia; a Contrapontologia; a Interconscienciologia; a Extraconscienciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as megacobaias evolutivas; a cobaia didática de eleição; a pessoa com
awareness máxima ou megalucidez; a conscin paradoxal autoimperdoadora-heteroperdoadora;
o ser desperto; a semiconsciex; as conscins orientólogas; a pessoa autenciclopédia evidente;
a pessoa catalítica.
Masculinologia: o evoluciólogo; o evolucionista; o diretor das teses evolutivas; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o duplista; o duplólogo; o intermissivista; o inversor existencial; o macrossômata; o maxidissidente; o tenepessista; o ofiexista; o intelectual; o produtor de conhecimentos; o reeducador; o pesquisador; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o reciclante existencial; o tertuliano; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo Transmentor; os evoluciólogos da China; os evoluciólogos da comunex Interlúdio; o Serenão.
Femininologia: a evolucióloga; a evolucionista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a duplóloga; a intermissivista; a inversora existencial; a macrossômata; a maxidissidente; a tenepessista; a ofiexista; a intelectual; a produtora de conhecimentos; a reeducadora; a pesquisadora; a proe-

Enciclopédia da Conscienciologia

1395

xista; a proexóloga; a projetora consciente; a reciclante existencial; a tertuliana; a teleguiada autocrítica; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aparecimento inicial dos evoluciólogos = a identificação consensual, pacífica, de 1 ou 2 evoluciólogos ou evoluciólogas na condição de conscins; aparecimento avançado dos evoluciólogos = a identificação consensual de múltiplos evoluciólogos, na condição de
conscins, por meio das respectivas pesquisas avançadas sobre a Conscienciologia e a Evoluciologia.
Anonimatologia. A rigor, há 7 categorias de personalidades humanas desaparecidas ou
acobertadas por algum tipo de anonimato na Sociedade Intrafísica, e, por isso, ainda não pesquisadas satisfatoriamente, aqui dispostas na ordem decrescente de relevância evolutiva:
1. Serenões.
2. Evoluciólogos.
3. Teleguiados autocríticos.
4. Semiconsciexes.
5. Seres despertos.
6. Ofiexistas.
7. Macrossômatas.
Identificações. Segundo a Holomaturologia, obviamente os evoluciólogos não se mostrarão pública, ostensiva e espontaneamente quanto à própria condição evolutiva, contudo os efeitos construtivos dos trabalhos evoluciológicos desenvolvidos serão percebidos pela microminoria
minúscula dos pesquisadores intermissivistas atuais, mulheres e homens interessados, permitindo
a identificação de tais personalidades de modo consensual.
Análises. No universo da Experimentologia, o nível da qualidade evolutiva dos trabalhos
mentaissomáticos das tares dos evoluciólogos não passará despercebido por parte dos cognopolitas lúcidos, veteranos convictos quanto às finalidades da Refutaciologia e da Descrenciologia, ou
seja, da aplicação teática do princípio da descrença sobre todos e tudo. Neste sentido, os constructos teáticos da Conscienciologia facilitarão as análises corretas dos fatos e parafatos.
Diferença. Pelos fastos da História, através dos milênios, muito se especulou e se registrou sobre o advento de personalidades evoluídas na Terra, no entanto, tais elucubrações eram baseadas no misticismo e na religiosidade fanática das pessoas sem interesse pela Autopesquisologia. A hipótese do aparecimento dos evoluciólogos é diferente por basear-se nos fatos e parafatos
constatados por quem pesquisa teaticamente a Parafenomenologia da multidimensionalidade existencial, por intermédio do emprego do megaparadigma consciencial e do princípio da descrença.
Assim, os evoluciólogos não serão confundidos com os personagens das gurulatrias, pois são técnicos, estadistas, polímatas ou eruditos dedicados aos estudos da reeducação e da reorientação da
Evoluciologia.
Contrapontologia. Sob o ângulo da Homeostaticologia, o aparecimento incontestável
dos evoluciólogos, trazendo as neoperspectivas evolutivas às conscins lúcidas, será o real contraponto positivo, de contrabalanço, equilibrador das ressomas em massa das consciências reurbanizadas (consréus), menos positivas, e em andamento desde o Século XX.
Acompanhamento. Na abordagem da Conscienciometrologia, a presença mais óbvia
dos evoluciólogos na vida humana permitirá pesquisar e acompanhar mais de perto, por exemplo,
7 traços ou condições das competências dessas personalidades de escol, aqui dispostas na ordem
alfabética:
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1. Componentes: a condição de componentes efetivos dos Colégios Invisíveis dos Evoluciólogos (CIE).
2. Coordenadores: a condição de coordenadores titulares das ofiexes.
3. Megavisitantes: a condição de ilustres megavisitantes das Cognópolis.
4. Orientadores: a condição de orientadores das aplicações práticas da Macrossomatologia.
5. Precursores: a condição de precursores intrafísicos de alto grau dos Serenões.
6. Veteranos: a condição de usuários veteranos das Centrais Extrafísicas.
7. Voluntários: a condição de voluntários de comunexes do nível da Interlúdio.
Precursores. Os intermissivistas cognopolitas, notadamente os seres despertos, homens
e mulheres, são os precursores dos evoluciólogos e evoluciólogas nesta dimensão existencial. Por
outro lado, os evoluciólogos e evoluciólogas são os precursores dos Serenões e Serenonas na intrafisicalidade mais exposta.
Época. Concernente à Paracronologia, os evoluciólogos aparecerão quando o nível do
código pessoal de Cosmoética (CPC) dos componentes da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) subir até certo ponto razoável, próximo do Código da Cosmoética
Extrafísica (Paradireito, Parapolítica, Paradiplomacia). Conclusão: o aparecimento dos evoluciólogos em carne e osso, à frente, depende, afinal, de todos os intermissivistas vivendo nesta dimensão.
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 hipótese do aparecimento dos evoluciólogos, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
03. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
05. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
06. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
07. Defasagem evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
08. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
09. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Obviedade evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
11. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.

A HIPÓTESE DO APARECIMENTO INTRAFÍSICO, CONCRETO E NOTÁVEL DOS EVOLUCIÓLOGOS É SATISFATORIAMENTE RACIONAL E PERTINENTE COM O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS REURBEXES NA TERRA.
Questionologia. Você admite, em tese, com tranquilidade, a exequibilidade da hipótese
de tentativa do aparecimento dos evoluciólogos no futuro próximo? Já refletiu nas consequências
positivas de tal acontecimento alvissareiro para toda a Terra?
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APARÊNCIA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A aparência é a dimensão superficial, exterior e ilusória da realidade, correspondente, no âmbito da cognição humana, a todos os obstáculos travadores da percepção plena
da verdade relativa (verpon), tais como as opiniões supersticiosas ou irrefletidas do senso comum,
as ilusões na captação da natureza pelos sentidos somáticos ou as inclinações deformadoras da compreensão objetiva dos fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo aparência deriva do idioma Latim, apparentia, “aparição; aparência”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Aspecto enganoso; engano dos sentidos; Enganologia; mostra enganosa. 02. Ficção; ilusão; ilusionismo; irrealidade; miragem; quimera. 03. Coisa imaginada; devaneio; falácia; falsidade; fingimento; imaginação desordenada; suposição. 04. Afiguração; aparato; configuração exterior. 05. Embuste. 06. Exterioridade; sinal exterior. 07. Superficialidade.
08. Artimanha; burla; cilada; logro. 09. Sedução. 10. Alucinação.
Neologia. Os 2 vocábulos miniaparência e maxiaparência são neologismos técnicos da
Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Fato; Fatuística. 02. Realidade. 03. Tempo real. 04. Autexperimentação racional. 05. Demonstração. 06. Evidência. 07. Simulcognição. 08. Inaparência.
09. Autodesconfiômetro. 10. Automancômetro; semancol; semancômetro.
Estrangeirismologia: o mise-en-scène.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à visão.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Toda aparência mente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os ignoropensenes; a ignoropensenidade.
Fatologia: a aparência; as aparências enganosas; os enganos dos sentidos somáticos; as
interpretações precipitadas dos fatos; a apriorismose; a forma figurada; a ficção; a ficção científica; a alegoria; o Abstracionismo; a prestidigitação; o calidoscópio; o holograma; a caricatura;
a fantasia; o simulacro; o vislumbre; a encenação; a lanterna mágica; o fantasmatoscópio; o diorama; o engodo; a camuflagem; o disfarce; o postiço; a prótese; o artifício; o factoide; a máscara;
o clono; o gêmeo; o dublê; o sósia; o menecma; o manequim; o visual produzido; a fisionomia;
o homônimo; a coloração críptica; a imagem fantasma; a cortina de fumaça; a miragem; as tolices
da metoposcopia; a inteligência artificial; o mimetismo animal; o pastiche; a contrafação; o pseudônimo; a dispersão psicológica; a desatenção; a distração; o abstraimento; a aprosexia; o teste
das manchas; a interpretação das nuvens; a tanatose; a ingenuidade; os pseudoeventos; as imagens-sombras; a ambiguidade cósmica; a inverossimilhança; a inexperiência; a imaturidade; a incompetência; a impulsividade; a relação essência-aparência.
Parafatologia: os acidentes de percurso parapsíquicos; a transfiguração do psicossoma.
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III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Enumerologia: a mulher fatal; a atração bioquímica; o centro de atração; a esfera de
atração; a interação gravitacional; a atração universal; o ato de roubar a cena. O ato de esconder
o jogo; o ato de dar sumiço; o ato de fazer mistério; o ato de fechar a 7 chaves; a ação na moita;
o fato às ocultas; o fato por baixo do pano.
Trinomiologia: o trinômio fuge-late-tace.
Antagonismologia: o antagonismo realidade / aparência.
Fobiologia: a dismorfofobia; a amorfofobia.
Sindromologia: a síndrome do medo.
Holotecologia: a pseudoteca; estereogramoteca; a folcloteca; a mitoteca.
Interdisciplinologia: a Mitologia; o Folclore; a Imagisticologia; a Biônica; a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Imaturologia; a Inexperienciologia; a Primatologia; a Regressiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa incauta; a pessoa distraída; a conscin precipitada.
Masculinologia: o indivíduo desantenado; o turista rubberneck (pescoço de borracha);
o avoadão; o desatento.
Femininologia: a turista rubberneck (pescoço de borracha); a avoadona; a desatenta.
Hominologia: o Homo sapiens incautus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaparência = o logro; maxiaparência = a robéxis.
Interferências. Pelos critérios da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 ocorrências ilusórias ou aparentes capazes de interferir na autoconsciencialidade:
01. Camuflagem ótica: a simulação da invisibilidade.
02. Efeitos especiais: a trucagem cinematográfica.
03. Estereograma: a visão estereoscópica; as visualizações do irreal.
04. Homocromia: a cor mimética.
05. Horizonte: a união ilusória das realidades físicas.
06. Ilusão ótica: o engano da visão; a alucinação.
07. Mensagem subliminar: a persuasão inconsciente.
08. Realidade virtual: o efeito de computador.
09. Reflexos especulares: os jogos de espelhos.
10. Sombras chinesas: os efeitos luminosos.
Autequívocos. Sob a ótica da Parapatologia, em certos casos as aparências tornam-se
patológicas gerando autequívocos e descuidos capazes de serem até fatais, por exemplo estes
4, dispostos na ordem alfabética dos locais:
1. Elevador. Entrar pela porta do elevador sem o carro estar parado no andar.
2. Esgoto. Sumir pelo buraco a dentro do esgoto do passeio público.
3. Janela. Passar pela janela aberta como se fosse porta.
4. Piscina. Pular de cabeça na piscina com pouca água.
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Enganologia. À vista da Proexologia, o ato de salvar as aparências na vida humana caracteriza as autocorrupções, a Enganologia e o caminho do incompléxis.
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 aparência, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
3. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
4. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
5. Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
6. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
7. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.

A VIDA HUMANA É O HOLOPENSENE DAS ILUSÕES
E DAS APARÊNCIAS EXIGINDO DA CONSCIN ATILAMENTO
E ACUIDADE O TEMPO TODO, EM QUALQUER LUGAR,
A FIM DE SE FAZER A PROFILAXIA DOS EQUÍVOCOS.
Questionologia. Até onde as aparências enganam você na vida cotidiana? Quanto do
autodesconfiômetro você emprega ante as ilusões técnicas da atualidade?
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 271, 287, 665, 723, 761 e 1.056.
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 9.
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 161,
613 e 839.
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APARVALHAMENTO BOVINO
(ANTIPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aparvalhamento bovino é a condição da desatenção clamorosa da pessoa,
homem ou mulher, incauta, imprudente, desantenada e entorpecida, ainda na meia-idade física,
começando a perder prematuramente a estrutura sadia da memória, sem se dar conta nem reagir às
alterações cognitivas, patológicas, em andamento, associadas ao próprio envelhecimento fisiológico, na fase de melhor potencial de recuperação.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo parvo deriva do idioma Latim, parvulus, diminutivo de parvus,
“pequeno; fraco; insignificante”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo bovino vem do mesmo idioma Latim, bovinus, “relativo à espécie bovina”, derivado de bos, bovis, e este do idioma Grego,
bós, boós, “boi; vaca; vitela”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Desprioridade bovina. 02. Indiferença mnemônica. 03. Torpor da
cognição. 04. Leniência cognitiva. 05. Complacência bovina. 06. Autoindulgência mnemônica.
07. Obstupidificação mnemônica. 08. Desprioridade regressiva. 09. Apatetamento intelectivo;
apatia intelectiva; desatenção bovina. 10. Despriorização invigilante.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo aparvalhamento: aparvada; aparvado; aparvalhada; aparvalhado; aparvalhante; aparvalhar; aparvalhável; aparvamento; aparvanhada; aparvanhado; aparvar; aparvoada; aparvoado; aparvoamento;
aparvoar; emparvada; emparvado; emparvamento; emparvar; emparvatada; emparvatado; emparvatar; emparvecer; emparvecida; emparvecido; emparvoar; emparvoecer.
Neologia. As 3 expressões compostas aparvalhamento bovino, aparvalhamento bovino
ginossômico e aparvalhamento bovino androssômico são neologismos técnicos da Antipriorologia.
Antonimologia: 01. Autodeterminação inteligente. 02. Atilamento consciencial.
03. Autopriorização evolutiva. 04. Autopriorização mnemônica. 05. Superatenção pesquisística.
06. Acuidade mnemônica. 07. Maturidade mnemônica. 08. Discernimento cognitivo. 09. Concentração mental. 10. Despertamento cognitivo.
Estrangeirismologia: os deficits de memória; o lapsus memoriae; os registros escritos
em papel e digitados no laptop; o mental choking; a closed mind; a hebetude mentis; a unwisdom;
a misunderstanding; os mismatches cognitivos; o blurring da autolucidez.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autodeterminologia Cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os autesforços inteligentes
de recuperação da estrutura da memória e do fio da autopensenidade derrubando os muros mentais ou a prosopagnosia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o aparvalhamento bovino; o descaso pelos primeiros indícios de alterações
cognitivas associadas ao envelhecimento no período da meia-idade; a incúria a respeito da pochete de gordura começando na área da cintura; o ato de adiar indefinidamente a visita ao oftalmologista estando com a vista cada dia pior; a sensação perturbadora de perda de controle e de
habilidade a partir do primeiro esquecimento essencial não levado a sério; a atenção infixável, devaneadora; o esquecimento surgido nos momentos mais inconvenientes; a vida transformada na
caça ao tesouro dos objetos e paradeiros esquecidos; o ato de não se dar importância aos jogos de
adivinhação das lembranças pessoais perdidas; o preço do conserto das tolices sucessivas desen-
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cadeadas pelos bloqueios mnemônicos; a sobrecarga de exigências sobre as habilidades da pessoa
desorganizada nesta Era Supereletrônica; o apedeutismo funcional; as mudanças para pior do cérebro passando despercebidas; as primeiras misturas dos fios geradores de curtos-circuitos nos
hemisférios cerebrais recebidas sem qualquer reação de alerta; a falta de seriedade para encarar
o fato de a própria memória estar brincando de esconde-esconde; a amaurose por não enxergar
o encolhimento do mundo em função do próprio estado de névoa mental; a ausência de desconfiômetro, mancômetro e simancômetro quanto ao fato de as hastes de sustentação da vida humana
estarem ruindo; a inteligência de se viver atento aos sinais do envelhecimento mental precoce;
o autodespertamento em cima do lance quanto às primeiras perdas na vida dia a dia; a observação
mais atenta aos próprios lapsos de memória; os pequeninos esquecimentos acumulados formando
gradativamente os megaesquecimentos; os deslizes de memória continuados; as perdas pouco
a pouco das memórias operacional, verbal, nominativa, numeral e de longo prazo; a recusa obtusa
de a pessoa aérea e desligada lutar contra a perda da memória detonada pelo envelhecimento
cognitivo prematuro; a perda lenta dos traços do perfil da personalidade; o ato inteligente de se
identificar o início do processo da doença na fase precoce da meia-idade, por volta dos 40 anos de
idade física, quando a perda da memória normal começa a se diferenciar tornando-se hipomnésia;
a plantação generalizada da semente do mal de Alzheimer – a demência senil – na fase da meiaidade física; a autocomplacência bovina quanto às perdas da memória na fase da meia-idade física
acarretando o mal de Alzheimer prematuro; o mal de Alzheimer atingindo, no Terceiro Milênio,
35% das pessoas a partir dos 80 anos de vida; a memória, a linguagem e a razão arrasadas paulatinamente; a fase da existência na qual “a tomografia pisca igual à árvore de Natal”; a diminuição
da acuidade dos próprios raciocínios e perspectivas; o ato da distração na hora errada gerando
o choque dos lapsos mnemônicos; as palavras, os pensamentos, os pensenes, as ideias, os conceitos, os constructos e as verpons voadoras; a estiagem intelectual atingindo a fonte da memória
pessoal; as mancadas sucessivas provocando o aumento da perda da memória e tornando a agenda mental caótica; os primeiros indícios da deterioração mental principiando com as conversações
parecendo os referidos jogos de adivinhação para lembrar das palavras; a pessoa semidesmemoriada colecionando óculos de leitura espalhados pela casa e escritório; a diminuição do uso
do cérebro fragilizando e enfraquecendo as regiões corticais envolvidas no aprendizado e na
memória; os danos cerebrais significativos por meio de perdas celulares maiores em áreas críticas
do aprendizado e da atenção; o nível pessoal da incapacidade cognitiva; os minierros tornados
irremediavelmente epidêmicos; a perda evidente do acesso ao raciocínio de alto nível.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os bloqueios energéticos mentais mantidos inatacados.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio da evolução permanente;
o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado diariamente; o princípio da autocrítica cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) abrangendo o aproveitamento prolífico máximo da existência intrafísica.
Tecnologia: as mnemotécnicas; as técnicas de proteção mnemônica; as técnicas profiláticas e terapêuticas pró-longevidade produtiva; a técnica apelativa da leitura do crachá para saber o nome da pessoa conhecida; a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; a técnica do detalhismo; a técnica do aperitivo intelectual.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
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da retrocognição; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: os efeitos do estresse mental cronicificado; os efeitos mediatos da passividade intelectual; os efeitos restauradores da detecção precoce das falhas intelectivas.
Ciclologia: o ciclo etário humano; a mudança no ritmo do ciclo mnemônico armazenar-fixar-evocar; as falhas no ciclo mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar.
Enumerologia: a desprioridade bovina; a complacência bovina; a negligência bovina;
a imaturidade bovina; a desatenção bovina; a indiferença bovina; a acomodação bovina. A fuga
da palavra; a lacuna do diálogo; o desligamento do ambiente; a perda do fio da meada; a desconexão das ideias; a perda do passo pensênico; o corte da autexpressão. O ato de cair na arapuca;
o ato de engolir em seco; o ato de entortar os olhos; o ato de ficar entalado; o ato de não regular
bem; o ato de falar no deserto; o ato de ter a cabeça oca.
Binomiologia: o binômio indisciplina intelectual–memória traiçoeira.
Interaciologia: a interação atenção-concentração-memória.
Crescendologia: o crescendo gradual das perdas cognitivas desconsideradas; o crescendo patológico frustração-desastre.
Trinomiologia: o trinômio preguiça mental–apatia intelectual–acomodação mentalsomática; o trinômio patológico erro-engano-omissão; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; 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.
Polinomiologia: o polinômio alienante teleidiotismo-infoidiotismo-videogameotismo-radiotismo-bibliotismo; o polinômio falha mnésica–lacuna sináptica–hiato pensênico–vácuo cerebral; o polinômio dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta–
–EV profilático–ortopensenização.
Antagonismologia: o antagonismo memória de elefante / branco mental; o antagonismo
zum mnemônico / lapso mnésico; o antagonismo tábula rasa / apagão mnemônico; o antagonismo taquipsiquismo / bradipsiquismo; o antagonismo memória / esquecimento; o antagonismo
neopensenes / retropensenes; o antagonismo memória hígida / memória falhada; o antagonismo
holomemória perempta / biomemória atual; o antagonismo memória do melhor / desmemória do
pior embasando a Higiene Consciencial; o antagonismo cosmovisão evolutiva / monovisão calidoscópica doentia.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a criticofilia; a pesquisofilia; a debatofilia;
a cognofilia; a verponofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a raciocinofobia.
Sindromologia: o início precoce da síndrome de Alzheimer; a confusão mental resultante da síndrome da patopensenidade.
Holotecologia: a nosoteca; a criticoteca; a absurdoteca; a mitoteca; a oniroteca;
a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Antipriorologia; a Holomnemonicologia; a Mentalsomatologia;
a Autodiscernimentologia; a Somatologia; a Cerebrologia; a Parapatologia; a Holomaturologia;
a Autevoluciologia; a Autocosmoeticologia.
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 conscin desmemoriada.

Enciclopédia da Conscienciologia

1403

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 attonitus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
credulus; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens infelix; o Homo
obtusus; o Homo stultus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aparvalhamento bovino ginossômico = a conduta entorpecida da mulher
desatenta, na meia-idade física, ou na fase da pré-menopausa, descurando-se quanto ao cultivo da
própria memória; aparvalhamento bovino androssômico = a conduta entorpecida do homem desatento, na meia-idade física ou na fase da pré-andropausa, descurando-se quanto ao cultivo da própria memória.
Culturologia: a cultura da Memoriologia; os idiotismos culturais; a cultura da irreflexão.
Sintomas. Segundo a Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 sintomas
ou sinais patológicos, óbvios, do aparvalhamento bovino quanto aos lapsos mnemônicos e cognitivos da meia-idade física:
01. Agenda. Deixar a agenda em casa ao sair para o trabalho.
02. Compromisso. Marcar o compromisso no dia errado da agenda.
03. Forno. Deixar o forno ligado e se mandar alegremente para a sessão do cinema.
04. Hotel. Perder a chave-cartão do quarto do hotel no qual se hospeda.
05. Jantar. Envolver-se no trabalho do computador bloqueando a lembrança de ir ao
jantar com o chefe.
06. Leitura. Chegar ao final do parágrafo e descobrir não fazer a menor ideia do texto
lido.
07. Megafoco. Não conseguir fixação satisfatória no megafoco do momento evolutivo.
08. Paradeiro. Apresentar incompetência acumulada quanto ao paradeiro dos objetos
guardados e, praticamente, perdidos, dentro da própria casa.
09. Porta. Sair de casa deixando a porta de entrada sem trancar.
10. Senha. Esquecer a senha pessoal à frente do caixa eletrônico.
Terapeuticologia. De acordo com a Paraprofilaxia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 providências práticas e inteligentes para se evitar a condição do aparvalhamento bovino
quanto às perdas prematuras da memória, especificamente na fase da meia-idade física:
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1. Dieta. Buscar o balanceamento da dieta alimentar: ouvir o nutricionista.
2. Estresse. Ficar atento ao nível de estresse: evitar o workaholism.
3. Exercícios. Aumentar a capacidade aeróbica: andar regularmente na esteira ergométrica.
4. Glicose. Observar a taxa de açúcar no sangue: fazer o checkup com o médico de confiança.
5. Intelecto. Manter o cérebro ativo: produzir a megagescon escrita.
6. Peso. Controlar o peso corporal: empregar habitualmente a balança pessoal.
7. Sono. Corrigir a carga horária de sono: organizar-se permanentemente.
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 aparvalhamento bovino, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
05. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
07. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
09. Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
11. Incompreensão: Compreensiologia; Nosográfico.
12. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
13. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Raciocínio falho: Parapatologia; Nosográfico.
15. Truncagem intraconsciencial: Intraconscienciologia; Nosográfico.

NA VIDA MODERNA OS BRANCOS MENTAIS COMEÇAM
A ATINGIR OS CÉREBROS DAS CABEÇAS AVOADAS AINDA NA MEIA-IDADE FÍSICA, EM GERAL DE MODO FRUSTRANTE, CONSTRANGEDOR E, O PIOR, ENTORPECEDOR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já chegou à meia-idade física? Como convive
com a memória?
Bibliografia Específica:
1. Kuhn, Daniel; Estágios Iniciais da Doença de Alzheimer: Primeiros Passos para a Família, os Amigos
e os Cuidadores (Alzhemer‟s Early Stages; First Steps for Families, Friends and Caregivers); pref. David A. Bennett;
trad. Magda Lopes; revs. Tatiana y Tanaka; & Ana Carolina G. Ribeiro; 242 p.; 13 caps.; 6 endereços; 12 enus.; 1 esquema; 10 ilus.; 165 notas; 13 perguntas; 13 respostas; 12 tabs.; 29 websites; 85 refs.; alf.; 23 x 26 cm; br.; Editora Gaia; São
Paulo, SP; 2010; páginas 1 a 242.
2. Ramin, Cathryn Jakobson; Esculpido na Areia; Memória e Atenção. Os Desafios da Meia-idade (Carved
in Sand: When Attention Fails and Memory Fades in Midlife); Autobiografia; revs. Catherina Epprecht; Raquel Correia;
& Joana Milli; trad. Daniel Estill; & Monica Braga; 350 p.; 19 caps.; 292 notas; 2 websites; 77 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.;
Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 12 a 69.
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APATIA PARAPSÍQUICA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A apatia parapsíquica é a condição ou estado de a conscin, homem ou mulher, apresentar indiferença, desinteresse, insensibilidade e inação quanto à própria paraperceptibilidade interassistencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo apatia vem do idioma Latim, apathia, e esta do idioma Grego,
apátheia, “insensibilidade; falta de energia; calma estoica”. Surgiu no Século XVII. O elemento
de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo
psíquico procede 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. Acídia parapsíquica. 2. Inércia paraperceptiva. 3. Hibernação parassensorial. 4. Inatividade da parapercuciência. 5. Desprezo ao autoparapsiquismo.
Neologia. As 3 expressões compostas apatia parapsíquica, miniapatia parapsíquica
e maxiapatia parapsíquica são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Passividade ativa parapsíquica. 2. Atenção acurada paraperceptiva.
3. Autengajamento parapsíquico. 4. Autodisponibilidade parapsíquica. 5. Labor parapsíquico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das experimentações anímico-parapsíquicas interassistenciais.
Ortopensatologia: – “Parapsiquismo. O que faz uma pessoa não valorizar o parapsiquismo? Para alguém valorizar o autoparapsiquismo precisa passar pelo gargalo pessoal evolutivo. Para isso, carece deixar de pensar em sua vaidade, no egoísmo ou egão redutores da autocosmovisão”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da incomunicabilidade interdimensional; o fechadismo omnilateral da pensenidade pessoal; os egopensenes; a egopensenidade; os subpensenes;
a subpensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade;
os patopensenes; a patopensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os nosopensenes;
a nosopensenidade.
Fatologia: a desmotivação paralisante quanto às autexperimentações parapsíquicas cosmoéticas; a autassediopatia bloqueadora da autoparaperceptibilidade; a obediência passiva apática; a alienação ou acovardamento perante a autopercuciência; a preguicite anímico-parapsíquica;
o cultivo da solidão egocêntrica (antiparapsiquismo); a indisposição ao autoinvestimento parapsíquico; o autocomodismo; a displicência do tenepessista imaturo; a mentalidade estreita em relação ao espectro das autopercepções conscienciais; a aversão íntima à autoparapercepção assistencial do microuniverso alheio; o apreço pelo registro, análise e estudo das autovivências paraperceptivas; o uso consciente dos poderes intraconscienciais e parapsíquicos.
Parafatologia: a apatia parapsíquica; a autocastração parapsíquica; a passividade autoparapsíquica acrítica; a conduta patológica de relegar o autoparapsiquismo; o estado habitual da
parapsicosfera pessoal apática; o medo da autanálise profunda por meio do autoparapsiquismo;
o entorpecimento aos estímulos extrafísicos benéficos; a posição de neutralidade pessoal à Multidimensiologia Teática; a indolência parapsíquica interassistencial; o alheamento multidimensional; o desânimo para assumir as próprias manifestações energéticas, anímicas e parapsíquicas;
o autismo energético; o imobilismo da energossomaticidade; a anticriatividade energossomática;
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a condição de fadiga energética crônica; o desdém às inspirações benfazejas de consciexes amparadoras; a apatia extrafísica da conscin projetada; a indiferença ante as experiências extrafísicas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o interesse genuíno pelo desenvolvimento das faculdades parapsíquicas interassistenciais; o abertismo consciencial à comunicação
interdimensional; a laboriosidade parapsíquica cosmoética; a perseverança da autodiligência parapsíquica; a autopesquisa e emprego lúcido da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência da projetabilidade lúcida; a interfusão consciencial entre o tenepessista veterano
e a consciex amparadora; a vivência do autoparapsiquismo em ação assistencial contínua; a condição de porta-assistidos extrafísicos do epicon lúcido; o desbravamento das autoparapercepções
homeostáticas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo individualismo egocêntrico–personalismo patológico;
o sinergismo desligamento consciencial–desconexão interdimensional; o sinergismo inadaptação
anticosmoética–impercuciência parapsíquica; o sinergismo força intraconsciencial cosmoética–
–vigor energético–vitalidade parapsíquica.
Principiologia: o princípio da autexclusão anticosmoética; o princípio patológico da
autassedialidade; a necessidade do princípio evolutivo do autodiscernimento cosmoético.
Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do autassédio; a teoria da rigidez pensênica.
Tecnologia: a ausência da aplicação de técnica de autorreflexão; o uso de técnicas de
reeducação autopensênica; a necessidade de autocura pelas técnicas consciencioterápicas.
Voluntariologia: a vivência da apatia parapsíquica nos experimentos conscienciais do
voluntariado evolutivo; o autoparapsiquismo cosmoético lúcido no voluntariado interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Estado Vibracional (EV); o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico
Paraperceptarium; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito anestésico da passividade apática parapsíquica; o rebaixamento da
parapercuciência enquanto efeito da autodormência parapsíquica; o efeito obscurecedor da leseira paraperceptiva; os efeitos evolutivos intraconscienciais do exercício lúcido e contínuo de atividades parapsíquicas interassistenciais.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses volitivas; as neossinapses e parassinapses necessárias originárias do autodesassédio multidimensional; a carência pessoal de paraneossinapses advindas da Parapercepciologia Interassistencial.
Ciclologia: o ciclo das autexperiências parapsíquicas desperdiçadas; o ciclo do mau
uso das autopotencialidades paraperceptivas; o ciclo vicioso da apatia parapsíquica; o ciclo do
ativismo evolutivo interassistencial com emprego cosmoético do autoparapsiquismo lúcido.
Binomiologia: o binômio vontade débil–preguiça; o binômio distanciamento da realidade multidimensional–ofuscamento no rendimento parapsíquico interassistencial; o binômio parapsiquismo primário–apatia parapsíquica.
Interaciologia: a interação autopatia–apatia parapsíquica; a interação postura cabisbaixa–hipolucidez; a interação ignávia paraperceptiva diurna–sonambulismo extrafísico.
Trinomiologia: o trinômio egoísmo-sorumbatismo-desídia; o trinômio automatismo inconsciente–autovivência irrefletida–autoparaperceptibilidade apática.
Polinomiologia: o polinômio tédio-desmotivação-desânimo-apatia.
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Antagonismologia: o antagonismo torpor parapsíquico / omniquestionamento paraperceptivo; o antagonismo apatia parapsíquica / ataraxia paraperceptiva; o antagonismo acédia parapsíquica / vigor laboral parapsíquico.
Politicologia: a lucidocracia; a energocracia; a parapsicocracia; a projeciocracia;
a conscienciocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço quanto ao parapsiquismo sadio interassistencial.
Filiologia: a falta de parapsicofilia; a carência de autopesquisofilia.
Fobiologia: a neofobia; a conscienciofobia; a conviviofobia; a asssistenciofobia; a autocognofobia; a laborfobia; a recinofobia.
Sindromologia: a síndrome da voliciopatia; a síndrome da banalização parapsíquica;
a síndrome da fadiga crônica (SFC); a síndrome do derrotismo; a síndrome da autovitimização;
a síndrome depressiva.
Mitologia: o mito da evolução do autoparapsiquismo sem autesforço.
Holotecologia: a trafaroteca; a psicopaticoteca; a nosoteca; a volicioteca; a energossomatoteca; a psicossomatoteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autoparapercepciologia; a Psicossomatologia;
a Autassediologia; a Subcerebrologia; a Energossomatologia; a Experimentologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin apática; a pessoa abúlica; a personalidade débil; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro
evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente
ideológico; o tenepessista; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira
evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens apathicus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens acediosus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens inadaptatus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens incommunicabilis; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens autovictimatus;
o Homo sapiens omissus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniapatia parapsíquica = o indiferentismo quanto às autoparapercepções
energéticas, anímicas e parapsíquicas vivenciadas na existência diuturna; maxiapatia parapsíquica
= a impassibilidade parapsíquica patológica da conscin defensora da Materiologia.
Culturologia: a ausência da cultura da paraperceptibilidade sadia lúcida; a falta de
cultura da multidimensionalidade interconsciencial; a necessidade da vivência da cultura do parapsiquismo assistencial cosmoético.
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Manifestação. Sob a ótica da Autoparapercepciologia, eis, na ordem alfabética, 6 exemplos de manifestações patológicas ou nosográficas vivenciadas pela conscin portadora da condição de apatia parapsíquica:
1. Apatia energética. A vontade débil ou inação pessoal para se inteirar e aplicar exercícios práticos e variados com as próprias energias conscienciais no dia a dia.
2. Catatonia. A condição da catatonia extrafísica da conscin projetada, onde mantém
atos extrafísicos estereotipados e repetidos, em geral estéreis ou dispensáveis quanto à própria
evolução, com bloqueio contínuo da lucidez e rememoração.
3. Incuriosidade. A ausência de curiosidade pesquisística sadia e o desânimo para investigar as autexperiências quanto aos fenômenos parapsíquicos e às pararrealidades.
4. Inassistência. O desinteresse em auscultar e assistir com lucidez às consciexes patológicas iscadas e presentes na psicosfera pessoal (iscagem interconsciencial).
5. Paracomatose. O estado de coma ou sonambulismo extrafísico da conscin projetada,
inconsciente e sem rememorações extrafísicas.
6. Sonolência. A condição de sonolência extrafísica regular e acentuada com desligamento psicológico (alienação).
Autoconsciencioterapia. A autopesquisa aprofundada das causas prováveis e posterior
aplicação de soluções terapêuticas à apatia parapsíquica é conduta essencial para a autocura da
patologia pela conscin interessada em desenvolver a autoparaperceptibilidade parapsíquica interassistencial. Urge evitarmos adiar o inevitável quanto à autevolução lúcida.
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 apatia parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
06. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
07. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
08. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
09. Autopatia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
11. Invalidez parapsíquica: Parapatologia; Nosográfico.
12. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
13. Megatrafar: Parapatologia; Nosográfico.
14. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Tara parapsíquica: Interassistenciologia; Homeostático.

VIVENCIAR A CONDIÇÃO DA AUTOAPATIA PARAPSÍQUICA
É ENCASTELAR-SE EM POSIÇÃO INTRANSIGENTE QUANTO À INTERDIMENSIONALIDADE E INTERCÂMBIO ENTRE
OS MICROUNIVERSOS E MACROMUNDOS CONSCIENCIAIS.
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Questionologia. Você, leitor e leitora, ainda vivencia a apatia parapsíquica? Já pesquisou as causas e os efeitos desse estado intraconsciencial? Quais autodeterminações parapsíquicas e ações evolutivas pessoais vem aplicando para autocurar-se?
Bibliografia Específica:
01. Machado, Cesar Iria; Proatividade Evolutiva: Sob a Ótica da Autoconsciencioterapia; pref. Tony Musskopf; revisores Equipe de Revisores da Editares; 440 p.; 7 seções; 53 caps.; 69 abrevs.; 2 diagramas; 21 E-mails; 309
enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 14 tabs.; 20 websites; glos. 196 termos; glos. 17 termos (neológico especializado); 6 infografias; 10 filmes; 406 refs.; alf.; geo.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2014; página 289.
02. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 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 109, 122,
179, 189 e 213.
03. Idem; 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 201, 661 e 945.
04. 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 598 e 1.243.
05. 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; & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007, páginas 106
e 994.
06. 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; Foz do Iguaçu, PR; 2004, páginas 82, 116, 193 e 194.
07. Idem; Nossa Evolução; revisora Tatiana Lopes; 170 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 17 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 13 websites; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010, página 90.
08. Idem; 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, página 136, 682 e 1.099.
09. 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, página 735.
10. Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232
p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes conscienciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm.; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997, páginas 28 e 144.

R. D. R.
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APEDEUTISMO
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O apedeutismo é a qualidade, condição ou estado do apedeuto ou da pessoa
sem instrução, educação formal ou autodidatismo, permanecendo ignorante ou iletrada.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo apedeutismo deriva do idioma Grego, apaídeutos, “sem instrução
ou sem educação, ignorante; grosseiro, estúpido”. Surgiu em 1858.
Sinonimologia: 1. Analfabetismo; nescidade. 2. Insciência. 3. Ignorância. 4. Atrasamento. 5. Gnosiofobia. 6. Anticonhecimento. 7. Desconhecimento. 8. Inerudição.
Neologia. Os 2 vocábulos miniapedeutismo e maxiapedeutismo são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Alfabetismo; antiapedeutismo. 2. Sabedoria; sabença. 3. Conhecença; conhecimento; intelectualidade. 4. Docência; Pedagogia. 5. Erudição. 6. Gnose; gnosiofilia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Estudo: eis
tudo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade consciencial; os bradipensenes;
a bradipensenidade; os escoliopensenes; a escoliopensenidade; os pensenes disfuncionais do dia.
Fatologia: o apedeutismo; o analfabetismo; o analfabetismo funcional; o semianalfabetismo; o Ignorantismo; a ignoração; a ininteligência; a insabidade; a incompetência; a imperspicácia; a asofia; a intelijumência; o desestudo; a deseducação; a desescolarização; o primarismo;
o primitivismo; a crassidade; a simpleza; a leiguice; a xucrice; a calourice; o atrasamento; a iliteracia; o iletrismo; a antiaprendizagem; a antiescolaridade; a insciência; a inscícia; a agnoia; a agnosia ideacional; o hilotismo; a cavalidade; as deformações culturais; o minicapital cultural; a douta
ignorância; o vício das pressuposições; a semissabedoria; a pseudossabedoria; a desinformação;
a estultice; a estultícia; a obstupidificação ancestral; a infradotação consciencial; a subcultura da
pobreza; a paralexia; a estrefossimbolia; a escoliose mental; o hibridismo intraconsciencial sábio-idiota.
Parafatologia: a ignorância parapsíquica; o apedeutismo energossomático.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Enumerologia: a bronquice; a beotice; a bestiagem; a bruteza; a brutidão; o brutismo;
a bisonhice; a bisonharia.
Antagonismologia: o antagonismo autodidatismo / apedeutismo.
Fobiologia: a escolionofobia; a filosofofobia; a epistemofobia; a gnosiofobia.
Holotecologia: a cognoteca; a pedagogoteca; a absurdoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Parapedagogiologia; a Experimentologia;
a Autopesquisologia; a Comunicologia; a Conviviologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla professor-analfabeto.
Masculinologia: o subcidadão; o excluído da cultura; o sem-universidade; o iletrado;
o bordalengo; o abecedariano; o ignorante; o ignorantão; o desinstruído; o analfabeto Rasputin
(Gregori Iefimovitch, 1872-1916); o quadrupedante; o escoicinhativo; o subdotado; o hilota;
o inintelectual; o analfabeto funcional; o semiletrado; o semicidadão; o pseudossábio; o deseducado; o personagem Tarzan; o néscio; o beócio; o bobório; o nhampã; o toupeirão; o burrão; o professor coapedeuta; o apedeuta parapsíquico; o apedeuto.
Femininologia: a subcidadã; a excluída da cultura; a sem-universidade; a iletrada; a bordalenga; a abecedariana; a ignorante; a ignorantona; a desinstruída; a quadrupedante; a escoicinhativa; a subdotada; a hilota; a inintelectual; a analfabeta funcional; a semiletrada; a semicidadã;
a pseudossábia; a deseducada; a néscia; a beócia; a bobória; a nhampã; a toupeirona; a burrona;
a professora coapedeuta; a apedeuta parapsíquica; a apedeuta; a loura-burra.
Hominologia: o Homo sapiens apaedeutas.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniapedeutismo = o adulto ignorante quanto às cédulas do dinheiro corrente; maxiapedeutismo = o membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) com fobia quanto
ao computador.
Culturologia: a cultura da incultura.
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 apedeutismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
2. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
3. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
4. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
5. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
6. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
7. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

HÁ DUAS CATEGORIAS DE APEDEUTISMOS AINDA AFETANDO ATÉ AS POPULAÇÕES DOS PAÍSES MAIS RICOS:
O SEMIANALFABETISMO E O ANALFABETISMO FUNCIONAL DOS CIDADÃOS IDOSOS PERANTE A TECNOLOGIA.
Questionologia. Qual o significado do apedeutismo para você? As lideranças políticas
ignorantes afetam você?
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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 52.
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 234, 330, 548, 1.024 e 1.057.
3. 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 51.
4. 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 136.
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 191.
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APEGO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O apego é o estado emocional caracterizado pelo apreço, vínculo ou laço
afetivo experienciado pela conscin, homem ou mulher, em relação às demais consciências, objetos ou ideias.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra pegar procede do idioma Latim, picare, “sujar-se com breu ou piche; impregnar-se de breu; ter em si; trazer para si”. Surgiu no Século XIV. O termo apego apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Afeição. 2. Afeto. 3. Aferro. 4. Zelo. 5. Dedicação constante.
6. Interesse. 7. Estima.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 37 cognatos derivados do vocábulo apego: antiapego; apegação; apegada; apegadiça; apegadiço; apegado; apegador; apegadora; apegamento; apegar; apegável; apegofobia; apegolatria; Apegologia; apeguilho; autapego; autodesapego;
desapegada; desapegado; desapegador; desapegadora; Desapegologia; desapegamento; desapegante; desapegar; desapegável; desapego; desapegofobia; despegada; despegado; despegar;
despegável; despego; heterapego; heterodesapego; neodesapego; superapego.
Neologia. As duas expressões compostas apego nosográfico e apego homeostático são
neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Desapego. 2. Desprendimento. 3. Abnegação. 4. Independência.
5. Desinteresse. 6. Indiferença. 7. Altruísmo.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: Apego inteligente: autevolução. Autapego somático: narcisismo. Dependência: apego patológico. Desapego
afetivo-sexual: maturidade. Apego mentalsomático: autassistência. Infância: apego necessário.
Estrangeirismologia: a narrow mind do fanático; a opend mind do assistente; o l‟attachement socio-culturel; o upgrade mentalsomático; o continuum evolutivo; o Retrocognitarium;
o Evolucionarium; o rapport interconsciencial; a dura lex sed lex da lei do retorno; a meta optata
evolutiva; o psycopathic behavior; o crescendum evolutivo; o ad infinitum da espiral evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade conviviológica.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema,
classificados em 2 subtítulos:
1. “Apego. Eis a síntese do melhor: desapegar-se da ignorância e dedicar-se à sabedoria”.
2. “Desapego. O desapego é uma temática neutra, pois não se pode abrir mão de tudo
na consecução da autoproéxis”. “Ninguém renasce em uma família nuclear para permanecer apenas em tal âmbito restrito de convivialidade, e sim para se dedicar e assistir à Humanidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do apego; o holopensene pessoal da afetividade; os
conviviopensenes; a conviviopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os egopensenes;
a egopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; o holopensene pessoal da dependência afetiva; o apego pensênico obsessivo compulsivo; o desapego dos patopensenes; a patopensenidade; os desapegos centrados no sen dos pensenes; o desapego a partir da higidez pensênica;
a mudança holopensênica do apego proporcionando satisfação íntima; a manifestação pensênica
interconsciencial de afinidade sadia; a autorreeducação pensênica reverberando na reurbex planetária.
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Fatologia: o apego; o resgate de acepção do vocábulo apego; o autapego salutar; o heterapego evolutivo; as posturas estagnadoras da evolução; a inflexibilidade pela mudança no temperamento; os sentimentos bairristas arraigados; os mecanismos de defesa do ego (MDEs) concernentes ao apego; a apegolatria; o ato de não abrir mão das conquistas; a possessividade; a dependência a algo ou outrem; o apego gerando culpa; o individualismo; a melin decorrente do apego;
o tradicionalismo gerador de apego; a gurulatria; o apego aos esportes radicais; a exacerbação do
corpo das emoções desestruturante da personalidade; o apego às pequenas coisas; o autodesapego; o heterodesapego; a autossuperação do apego patológico; o ato de abrir mão da manipulação
anticosmoética; a compreensão do nível evolutivo de cada conscin; o desapego representado pela
paz íntima; a serenidade advinda do desapego; a compreensão do serenismo; a maxifraternidade
geradora do desapego; o autexame da convivialidade cosmoética otimizando a evolução pessoal
e grupal; o despojamento pacificador; o autodesprendimento pela interassistencialidade; o fraternismo incondicional; o apego cosmoético.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o modus operandi
pluriexistencial; a revivência holobiográfica patológica; a automimese existencial antievolutiva;
a reeducação psicossomática a partir do uso da razão; o corpo do discernimento; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a cosmoconsciencialidade; o autodesassédio intraconsciencial;
o heterodesassédio interconsciencial; a transafetividade; o desapego mentalsomático desassediador.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo escolha-autopesquisa; o sinergismo patológico dependência-posse; o sinergismo patológico dominação-subjugação; o sinergismo nocivo ideologia-belicismo; o sinergismo evolutividade-maxifraternidade; o sinergismo recins-desapegos.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da evitação das automimeses; o princípio da aprendizagem pela autexperiência; o princípio de não repetir os mesmos erros; o princípio da inexistência de privilégios evolutivos; o princípio de os fatos corroborarem os argumentos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na convivialidade; o código grupal de Cosmoética (CGC) nas interrelações cotidianas.
Teoriologia: a teoria do amparo extrafísico de função; a teoria da seriéxis; a teoria da
inteligência evolutiva (IE); a teoria da superação dos gargalos evolutivos.
Tecnologia: a técnica do EV; a técnica da tenepes; as técnicas consciencioterápicas;
a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Voluntariologia: a contribuição assistencial do voluntariado conscienciocêntrico.
Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Consciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia;
o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: o efeito malévolo do apego patológico; o efeito grupocármico das escolhas
diuturnas; o efeito da disponibilidade interassistencial; os efeitos dos aportes assistenciais dos
amparadores intra e extrafísicos; o efeito das retribuições proexológicas; o efeito pesquisístico
das autavaliações conscienciais; o efeito evolutivo da convivialidade sadia, a partir de interrelações mais maduras pelas recins.
Neossinapsologia: a reeducação sináptica necessária ao desapego; o exercício cotidiano na eliminação de retrossinapses de padrões do apego nocivo; a conscientização dos recursos
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mentaissomáticos geradores de neossinapses; o pacifismo promovendo neossinapses desassediadoras.
Ciclologia: o ciclo presente-passado-futuro; o ciclo avaliação-reavaliação; o ciclo pesquisa-descoberta-reeducação; o ciclo análise-síntese; o ciclo compreensão-aceitação-realização; o ciclo dependência-conscientização-recins-liberação; o ciclo relutância-perseverança-desapego; o ciclo monoideias–neossinapses–novas gescons.
Enumerologia: o apego patológico; o apego belicista; o apego irracional; o apego necessário; o apego inteligente; o apego sadio; o apego pacificador.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio imaturidade consciencial–assedialidade; o binômio patologia-parapatologia; o binômio acriticismo–fechadismo consciencial.
Interaciologia: a interação das comorbidades egoicas irrefletidas dos apegos patológicos; a interação universalismo-megafraternidade; a interação convivialidade sadia–racionalidade cosmoética; a interação dificultadora evolutiva apego-irracionalidade; a interação interassistência–evolução acelerada; a interação lucidez–autoliberação grupocármica; a interação desassediadora desapego inteligente–remissão dos apegos estagnadores; a interação mentalsomaticidade sadia–libertação das imaturidades; a interação dos anacronismos pensênicos multimilenares reverberantes nas automimeses existenciais.
Crescendologia: o crescendo desapego–reciclagem íntima consciencial; o crescendo
egocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio desarraigar–desacostumar–mudar de posicionamento; o trinômio infringir–abandonar–romper com o apego; o trinômio tomar o norte–desaclimatar-se–
–evoluir; o trinômio reconhecer os erros–desfazer os nós interprisionais–avançar consciente;
o trinômio mesologia-genética-paragenética; o trinômio empatia-compreensão-fraternidade.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-psicossoma-energossoma-mentalsoma em interação homeostática; o polinômio consciência-lucidez-coerência-racionalidade; o polinômio apego-desapego-assistência-interassistência.
Antagonismologia: o antagonismo apego patológico / desapego inteligente; o antagonismo apego psicossomático / desapego mentalsomático; o antagonismo infringir as leis / aceitar
as regras; o antagonismo transgredir normas / romper com dogmas; o antagonismo seguir as
tradições / apartar-se das ideologias; o antagonismo violar os preceitos / desvencilhar-se das
preconcepções.
Paradoxologia: o paradoxo de o apego sadio na educação da criança ter prazo determinado.
Legislogia: a lei do maior esforço em detrimento da pusilanimidade evolutiva.
Politicologia: a democracia pura; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a reciclofilia; a pesquisofilia; a autodiscernimentofilia; a mentalsomatofilia; a autorraciocinofilia; a intencionofilia.
Fobiologia: a desapegofobia; a autopesquisofobia; a maniafobia; a cognofobia; a evoluciofobia; a neofobia; a reciclofobia.
Sindromologia: a síndrome da dependência emocional; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA); a síndrome da carência afetiva.
Maniologia: a hoplomania; a fracassomania; a egomania; a religiomania; a intelectomania; o descarte da idolomania; a queda das teomanias milenares; a eliminação das megalomanias.
Mitologia: o mito de o homem viver isolado ao modo de eremita para santificação;
o mito da salvação.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a convivioteca; a heuristicoteca; a pesquisoteca;
a experimentoteca; a intrafisicoteca; a consciencioteca; a politicoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Psicossomatologia; a Autopesquisologia; a Autoconviviologia; a Egocarmologia; a Grupocarmologia; a Holocarmologia; a Autexperimentologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Policarmologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin apegada; a conscin carente; a conscin assediada; a conscin madura; a isca humana lúcida; o ser assistencial; 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 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 tocadora; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens emotionalis; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo
sapiens nosomaniacus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens maturologus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: apego nosográfico = a dependência ao poder de mando, sexolatria
e à ganância; apego homeostático = o interesse pelo conhecimento teático das ideias cosmoéticas
e libertadoras.
Culturologia: a cultura do apego nosográfico; a cultura da convivialidade sadia; a cultura da assistencialidade.
Taxologia. Concernente à Conviviologia, eis, em ordem alfabética, 32 exemplos de apegos mais comuns, classificados em duas acepções:
A. Negativa.
01. Apego à competitividade.
02. Apego à etnia.
03. Apego à ideologia política.
04. Apego a objetos.
05. Apego às posturas irracionais.
06. Apego à religião.
07. Apego ao bairrismo.
08. Apego ao controle excessivo.
09. Apego ao dinheiro.
10. Apego ao poder.
11. Apego ao sectarismo religioso.
12. Apego ao sexo.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Apego aos idiotismos culturais.
Apego ao status quo milenar.
Apego ao status sócio-econômico.
Apego às ações anticosmoéticas
Apego às crenças.
Apego às ideias antievolutivas.
Apego às posturas monárquicas.
Apego doentio à alguém.
Apego estagnador da arte.
Apego familiar interprisional.
Apego filial desmedido.
Apego somático narcísico.

B. Positiva.
25. Apego ao mentalsoma esclarecedor.
26. Apego à preservação da saúde.
27. Apego à rotina saudável.
28. Apego às atividades construtivas.
29. Apego às autorrealizações evolutivas.
30. Apego à sobrevivência humana.
31. Apego egocármico construtivo.
32. Apego grupocármico interassistencial.
33. Apego positivo aos laços interafetivos.
34. Apego sadio ao soma.
35. Apego sadio aos pré-humanos.
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 apego, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
03. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
04. Amizade evitável: Conviviologia; Nosográfico.
05. Amor incondicional: Evoluciologia; Homeostático.
06. Apego à perda: Perdologia; Nosográfico.
07. Apego inseguro: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Assistência falha: Interassistenciologia; Nosográfico.
09. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Assistenciologia grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Coleira do ego: Egologia; Neutro.
13. Desapego familiar autodesassediador: Desassediologia; Homeostático.
14. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
15. Possessividade: Parapatologia; Nosográfico.
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O APEGO, QUANDO PATOLÓGICO, EMPERRA A EVOLUÇÃO DA CONTA HOLOCÁRMICA. NO ENTANTO, OS APEGOS INTELIGENTES TEÁTICOS SÃO NECESSÁRIOS À VIDA E CONDUZEM À HOLOMATURIDADE CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou tipos de apegos os quais possui?
Consegue, a partir dessa autanálise, diferenciá-los, libertando-se daqueles evitáveis?
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; página
946.
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 339 e 488.

H. D.
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APEGO À PERDA
(PERDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O apego à perda é a postura paradoxal da consciência atada à condição
pregressa, vivenciada ou almejada, porém hoje inexistente ou anacrônica, estagnar a própria existência presente devido ao anseio monopolizador de viver ou reviver o impossível.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra pegar procede do idioma Latim, picare, “sujar-se com breu ou piche; impregnar-se de breu; ter em si; trazer para si”. Surgiu no Século XIV. O termo apego apareceu no Século XVII. O vocábulo perda deriva do idioma Latim Vulgar, perdita, feminino de perditus, e este particípio passado de perdere, “perder; causar a perda de; arruinar; destruir; transtornar; dissipar; estragar; corromper; perverter”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Apego à falta. 2. Aferro ao perdido. 3. Obcecação pela privação.
4. Foco em carências. 5. Monopólio da ausência.
Neologia. As 3 expressões compostas apego à perda, apego à perda leve e apego à perda intenso são neologismos técnicos da Perdologia.
Antonimologia: 1. Desapego lúcido. 2. Desprendimento cosmoético. 3. Renúncia evolutiva. 4. Neofilia. 5. Libertação intraconsciencial.
Estrangeirismologia: a negação do the end.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da imaginação.
Coloquiologia: o ato de não se conformar; o ato de querer tudo como era antes; o ato
de agarrar-se às lembranças; o ato de não ver horizontes; o ato de não possuir forças para seguir adiante; o ato de perder a alegria de viver; o ato de não abrir mão de nada.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal saudosista; o holopensene pessoal comocionado;
o holopensene pessoal da desesperança; os egopensenes; a egopensenidade; os patopensenes;
a patopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; a autopensenização monopolizada por
recordações; a autopensenidade focada em carências e privações.
Fatologia: o apego à perda; a inaceitação de as perdas serem universais e ínsitas à existência física; a desconsideração da transitoriedade inerente à dinâmica evolutiva; a inaptação teimosa à situação atual; o sofrimento desmedido perante as mudanças existenciais; o enlutamento
perene; a revolta contra o Cosmos por não ter se submetido ao próprio planejamento caprichoso;
a insatisfação crônica; o aferro às recordações; os devaneios sobre o retorno ao passado; o desaproveitamento das vivências do presente; a esnobação à formação de novos laços sentimentais;
a vida mantida em compasso de espera.
Parafatologia: a ausência de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ruminação do passado gerando patoevocações; a predisposição à assedialidade extrafísica; o culto
à falta propiciando à vampirização energética dos ausentes; o fechadismo da consciência à realidade multidimensional; a insensibilidade energética; o autencapsulamento patológico; o desconhecimento ou irreflexão quanto à autocontinuidade multiexistencial; a inaptação inconformada
do presente enquanto conduta de risco para a parapsicose pós-dessomática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade multidimensional–inteligência evolutiva
(IE).
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Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da conservação holomnemônica dos patrimônios evolutivos; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da
seriéxis; o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da espiral evolutiva;
o princípio da primazia evolutiva da existência presente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a conduta diante de perdas pessoais; o código grupal de Cosmoética (CGC) regrando a conduta diante de perdas alheias.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: as técnicas energéticas; as técnicas projetivas; as técnicas de desenvolvimento parapsíquico; as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas autoconsciencioterápicas;
as técnicas de reflexão; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; o laboratório
conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico da Despertologia; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático Holoteca, Holociclo e Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID).
Efeitologia: os efeitos da inadmissão do ciclo da vida; os efeitos da espetacularização
do luto; os efeitos da condescendência social com os surtos emocionais nos momentos de perda;
os efeitos desestabilizadores da partida precoce de familiar; os efeitos de monopólio afetivo dedicado ao ausente na negligência aos presentes; os efeitos ilícitos e dolosos da inaceitação da separação; os efeitos do holopensene bélico da defesa empedernida da posse de seres vivos e bens
materiais.
Neossinapsologia: a demanda pela formação de neossinapses no período pós-perda.
Ciclologia: o ciclo aquisição-perda; o ciclo apego-desapego; o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo encontros-desencontros-reencontros; o ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo
novidade-obsolescência; a prescrição do ciclo de reflexões autocríticas.
Enumerologia: os objetos obsoletam; os somas degeneram; as ideias caducam; os contextos dissipam; as funções desaparecem; os grupos dispersam; os momentos passam.
Binomiologia: o binômio recin-recéxis.
Interaciologia: a força das interações conscienciais.
Crescendologia: o conflito íntimo decorrente do crescendo de perdas mal elaboradas.
Trinomiologia: o trinômio egão-orgulho-teimosia.
Polinomiologia: o polinômio descondicionamentos–deslavagens cerebrais–despreconceituações–desrepressões–dessacralizações.
Antagonismologia: o antagonismo exigência / concessão.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência manter-se descontente e inconsolável por
não aceitar a mutabilidade natural das conjunturas vivenciais.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Fobiologia: a tanatofobia; a neofobia; a recexofobia; a recinofobia; a autocriticofobia;
a futurofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do ninho vazio; a síndrome do miserê; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB);
a síndrome da autovitimização; a síndrome da insegurança.
Maniologia: a nostomania.
Mitologia: o mito do sofrimento purificador; o mito dos anos dourados da infância;
o mito da eterna juventude; o mito da sorte e do azar; o mito de todos serem insubstituíveis; o mito do amor romântico; o mito de tudo ser para sempre; o mito de Highlander.
Holotecologia: a biologicoteca; a somatoteca; a dessomatoteca; a historioteca; a psicossomatoteca; a psicoteca; a criminoteca.
Interdisciplinologia: a Perdologia; a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Interprisiologia; a Autodiscernimentologia; a Priorologia; a Autodesassediologia; a Antivitimologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lacrimogênica; a consciência antepassada de si mesma.
Masculinologia: o apegado; o nostálgico; o saudosista; o saudoso; o ciumento; o possessivo; o possessor; o avarento; o sovina; o usurário; o miserê; o egoísta; o insatisfeito; o descontente; o desgostoso; o pesaroso; o lamentoso; o choroso; o inconsolável.
Femininologia: a apegada; a nostálgica; a saudosista; a saudosa; a ciumenta; a possessiva; a possessora; a avarenta; a sovina; a usurária; a miserê; a egoísta; a insatisfeita; a descontente; a desgostosa; a pesarosa; a lamentosa; a chorosa; a inconsolável.
Hominologia: o Homo sapiens possessivus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens frustratus; o Homo sapiens lacrimosus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens immaturus.
V. Argumentologia
Exemplologia: apego à perda leve = a lamentação reiterada por objeto fora de linha,
desde a parada da produção, capaz de acarretar a recusa em utilizar neotecnologias otimizadoras;
apego à perda intenso = a lamentação reiterada pela dessoma de ente querido, desde a ausência intrafísica e ultrapassando o usual período de luto, capaz de acarretar desmotivação para viver.
Culturologia: a cultura do luto; a cultura do coitadismo; a cultura da moda retrô.
Cronologia. A postura de apego à perda demonstra a dificuldade em lidar com o ágil
e insofreável percurso do tempo. Eis, em ordem lógica, os 3 tempos vivenciais e o exemplo de
condições passíveis de serem encontradas na postura apegada:
1. Passado idealizado: a hipervalorização do ontem, visto como melhor e mais feliz se
comparado ao hoje; a fixação desmedida no já vivido e perdido; o saudosismo monopolizador;
a idolatria do tempo de outrora.
2. Presente paralisado: a desvalorização do hoje, visto como inferior perante as inigualáveis vivências de ontem; o desinteresse por desfrutar de regozijos em situações cotidianas;
o alheamento do aqui-agora; a esnobação do tempo atual.
3. Futuro desesperançado: o descrédito quanto ao amanhã, visto como simples prolongamento das insatisfações de hoje; a desconsideração da possibilidade de criar agora condições
posteriores apreciáveis; a prospectiva pessimista; a insegurança quanto ao tempo por vir.
Autocontinuidade. A admissão de toda consciência continuar existindo ad aeternum,
conjugada às constatações parapsíquicas das múltiplas vidas sucessivas, materiais e intermissivas,
favorecem o entendimento de ser passageira a coexistência com consciências, pré-humanos,
plantas e objetos na dimensão intrafísica.
Ponderação. A esquiva à ponderação sobre a comprovável universalidade e inevitabilidade das perdas, coloca a consciência na condição emocionalmente vulnerável de sempre se sentir pega de surpresa ao ser desapossada de algo.
Desaproveitamento. O descontentamento pode levar a consciência a fixar-se na retrocondição da qual foi privada, paralisando-se demasiado tempo e deixando de aproveitar os recursos disponíveis no presente. Provavelmente, serão justamente estes os próximos a serem lamentados e somados ao inventário pessoal de perdas quando o natural mecanismo existencial afastá-los
e indisponibilizá-los. Então, tardiamente, dará conta de os terem desperdiçados.
Cadeia. Desse modo, forma-se cadeia de frustrações, somente estancada quando houver:
a conscientização da improdutividade de manter-se olhando para trás e a opção de concentrar-se
nas riquezas em mãos hoje, para utilizá-las em produções evolutivas.
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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 apego à perda, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apego inseguro: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
03. Causa perdida: Perdologia; Nosográfico.
04. Concessão cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Conscin large: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
07. Despedida: Psicossomatologia; Neutro.
08. Espera inútil: Experimentologia; Nosográfico.
09. Maternidade lacrimogênica: Maternologia; Neutro.
10. Orgulho teimoso: Perdologia; Nosográfico.
11. Paraterapêutica do luto: Paraterapeuticologia; Homeostático.
12. Possessividade: Parapatologia; Nosográfico.
13. Quebra qualitativa: Perdologia; Nosográfico.
14. Senso de autocontinuidade multiexistencial: Seriexologia; Neutro.
15. Síndrome do ostracismo: Perdologia; Nosográfico.

NO APEGO À PERDA, O OLHAR DIRIGIDO À PRÓPRIA
VIDA ATRAVESSA 3 LENTES DETURPADORAS: ROSADAS
AO APRECIAR O PASSADO, EMBAÇADAS AO VIVENCIAR
O PRESENTE E OBSCURECIDAS AO SUPOR O FUTURO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, lida realisticamente com a perda? Diante de tal
circunstância, sustenta a vida pessoal em movimento ou a cristaliza?
Bibliografia Específica:
1. Luft, Lya; Perdas & Ganhos; 156 p.; 5 caps.; 1 citação; 1 foto; 21 x 13,5 cm; br.; 34ª Ed.; Record; Rio de
Janeiro, RJ; 2009; páginas 102 a 149.
2. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 11.058 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
403, 430, 485 e 686.
3. Viorst, Judith; Perdas Necessárias (Necessary Losses); trad. Aulyde Soares Rodrigues; 336 p.; 20 caps.; 26
citações; 4 enus; 20,5 x 13,5 cm; br.; 4ª Ed.; Melhoramentos; São Paulo, SP; 2005; páginas 13 a 16 e 243 a 311.
4. Worden, J. William; Terapia do Luto: Um Manual para o Profissional de Saúde Mental (Grief Counseling & Grief Therapy); trad. Max Brener; & Maria Rita Hofmeister; 204 p.; 9 caps.; 158 citações; 27 enus.; 472 ref.;
alf.; 23 x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Artes Médicas; Porto Alegre, RS; 1998; páginas 19 a 51 e 99 a 112.

A. L.
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APEGO INSEGURO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O apego inseguro é o estado emocional caracterizado pela ligação patológica entre duas ou mais consciências, intra e / ou extrafísicas, denotando ansiedade excessiva, dependência e medo de perder o afeto nas interações interpessoais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra pegar procede do idioma Latim, picare, “sujar-se com breu ou piche; impregnar-se de breu; ter em si; trazer para si”. Surgiu no Século XIV. O termo apego apareceu no Século XVII. O prefixo in provém do mesmo idioma Latim, in, “privação; negação”.
O vocábulo seguro vem igualmente do idioma Latim, securus, “tranquilo; calmo; seguro; plácido;
pacífico; confiado; ousado; quem é indiferente a; quem não teme; quem não receia”, constituído
por sine, “sem”, e cura, “inquietação; aflição; angústia; cuidado; guarda; vigia; superintendente;
objeto ou causa de cuidados”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Vínculo afetivo patológico. 2. Dependência afetiva.
Neologia. As duas expressões compostas apego inseguro na infância e apego inseguro
na adultidade são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Vínculo sadio. 2. Autonomia afetiva.
Estrangeirismologia: o modus operandi emocional pesssoal; a affect dysregulation;
a attachment theory.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade aplicada nos vínculos afetivos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal emocional; o holopensene da consciência insegura; os patopensenes; a patopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade.
Fatologia: o apego inseguro; a mesologia influenciando diretamente no desenvolvimento e na qualidade das habilidades sociais da criança; o comportamento de vinculação inato a todos
os seres humanos visando a obtenção de segurança pessoal na fase infantil; os agentes estressores,
a exemplo da ausência de cuidados, descontinuidade da parentalidade, ameaças persistentes por
parte dos pais de não amar o infante; o abandono e indução de culpa levando à construção do
apego inseguro; o medo de perder a figura de ligação resultando em ansiedade e insegurança na
formação dos vínculos afetivos; o ato de a consciência demonstrar dependência afetiva; as
escolhas dos modelos de relacionamentos futuros revelando os esquemas centrais de dependência
afetiva; o apego inseguro propiciando a baixa tolerância à frustração, à vulnerabilidade e ao sofrimento, o medo do abandono, a baixa autestima e os problemas de autoconceito; o amor sufocante
da conscin insegura devido à ansiedade e culpa ao expressar os desejos pessoais; a autoconfiança
compulsiva e a raiva latente advindas do apego inseguro; o grupo de autajuda das Mulheres que
Amam Demais Anônimas (MADA) evidenciando o cuidado excessivo e a necessidade progressiva
de dar amor e atenção ao parceiro, em geral desatencioso e distante; os autassédios resultando em
esquemas mentais disfuncionais e interpretações errôneas de algumas situações ocasionando conflitos internos e externos; a Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); a proposição da Teoria do Apego pelo psiquiatra John Bowlby (1907–1990).
Parafatologia: a aplicação do estado vibracional (EV) propiciando o autodiagnóstico do
apego inseguro; os acoplamentos energéticos diários evidenciando a qualidade da energia pessoal;
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os assediadores aproveitando-se da vulnerabilidade emocional alheia para implantar cunhas mentais ampliando a sensação de desconforto e malestar; os bloqueios energéticos advindos do apego
inseguro; as semipossessões malignas decorrentes dos auto e heterassédios; as retrocognições evidenciando as tendências, os valores e a qualidade dos vínculos formados nas vidas pregressas podendo mostrar a tendência pessoal para formar o apego inseguro na vida atual; os parafenômenos
podendo ocasionar reciclagens intraconscienciais (recin) na conscin insegura.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos vínculos afetivos; o sinergismo das interações pessoais sadias resultando no apego seguro; o sinergismo nosográfico das interações interpessoais
doentias gerando o apego inseguro; o sinergismo nosográfico dos trafares da consciência; o sinergismo homeostático da interdependência afetiva; o sinergismo doentio das emoções tóxicas
advindas do apego inseguro; o sinergismo da afetividade sadia; o sinergismo nosográfico entre
assediador e assediado inerente ao apego inseguro.
Principiologia: a profilaxia da construção do apego inseguro expresso no princípio do
respeito mútuo entre as consciências.
Codigologia: a afetividade sadia aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do apego; a teoria da convivialidade sadia; a teoria da afetividade; a teoria das habilidades sociais; a teoria da imperturbabilidade; a teoria da assedialidade interconsciencial; a teoria da desassimilação simpática.
Tecnologia: a técnica da identificação das chaves do comportamento disfuncional; as
técnicas da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC); as técnicas de registro para o monitoramento dos pensamentos e das emoções; a técnica da autovalidação dos comportamentos funcionais; a técnica dos trafores; a técnica das habilidades sociais; as técnicas consciencioterápicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da
Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da
Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos nosográficos da insegurança pessoal; os efeitos prejudiciais da
vinculação insegura; o efeito renovador da superação dos traços fardos (trafares); os efeitos catárticos do autenfrentamento do apego inseguro; o efeito esclarecedor da Consciencioterapia; os
efeitos da interação parental na infância; os efeitos negativos do medo; os efeitos homeostáticos
do desenvolvimento das habilidades sociais na conscin com apego inseguro.
Neossinapsologia: o apego inseguro dificultando a aquisição de neossinapses.
Ciclologia: a necessidade premente do ciclo de reflexões autocríticas perante a afetividade pessoal; o ciclo patológico das crenças errôneas pessoais e as falsas expectativas acerca do
outro.
Binomiologia: o binômio afetividade saudável–vínculos fortalecidos; o binômio imaturidade emocional–apego inseguro; o binômio pais ausentes–vínculo inseguro; o binômio fracasso familiar–fracasso educacional; o binômio apego inseguro–inabilidade social; o binômio tacon-tares aplicado no entendimento do apego inseguro; o binômio auteducabilidade afetiva–apego seguro.
Interaciologia: a compreensão da holointeração parental na formação do apego inseguro; a interação decorrente dos laços afetivos; a interação deficitária da conscin com apego inseguro.
Crescendologia: o crescendo responsividade materna–apego seguro–vínculos afetivos
sadios denotando a estruturação do apego saudável.
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Trinomiologia: o trinômio educação emocional–afetividade madura–convivialidade sadia evidenciando a importância dos laços afetivos para a consciência.
Polinomiologia: o polinômio apego inseguro–apego evitante–apego seguro–holoconvivialidade.
Antagonismologia: o antagonismo insegurança pessoal / segurança pessoal; o antagonismo baixa autestima / autoconceito saudável; o antagonismo comportamento adequado
/ comportamento disfuncional; o antagonismo afetividade sadia / afetividade doentia; o antagonismo vínculos seguros / vínculos inseguros; o antagonismo convivência sadia / convivência doentia; o antagonismo autenticidade / inautenticidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin dependente afetiva formar laços geralmente
com consciências indiferentes ao afeto.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a refutaciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicado na superação do apego inseguro.
Filiologia: a sociofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a cosmoeticofobia; a pesquisofobia; a raciocinofobia;
a recinofobia; a recexofobia; a autorreflexofobia.
Sindromologia: a síndrome da alienação parental; a síndrome da autoconfiança compulsiva.
Maniologia: a mania de a conscin manter pensamentos negativistas fortalecendo o apego inseguro.
Mitologia: o mito da dependência evolutiva.
Holotecologia: a somatoteca; a psicossomatoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Pedagogia; a Conviviologia; a Intencionologia; a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Proexologia; a Grupocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a criança; o adolescente; o adulto; os pais; a família; o profissional de saúde; o profissional da educação.
Masculinologia: o pai; o filho; o jovem; o homem adulto; o acoplamentista; o intermissivista; o comunicador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;o proexista;
o proexólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo.
Femininologia: a mãe; a filha; a jovem; a mulher adulta; a acoplamentista; a intermissivista; a comunicadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista;
a proexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens educator; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo
sapiens autocriticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: apego inseguro na infância = a ligação emocional doentia de insegurança
na criança; apego inseguro na adultidade = a ligação emocional doentia de insegurança no adulto.
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Culturologia: a cultura da afetividade sadia.
Afetividade. Considerando a Psicossomatologia, o apego inseguro resulta das experiências negativas advindas dos contatos interpessoais da vida atual ou pregressa, os quais podem provocar queloides ou marcas emocionais prejudicando a autexpressão da consciência.
Técnicas. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, 6 métodos didáticos para a reeducação emocional de essencial importância para a conscin com apego inseguro, listados
em ordem alfabética:
1. Experimentação: descobrir novas maneiras de solucionar problemas emocionais.
2. Habilidade social: aprender a controlar os sentimentos nosográficos interconscienciais e desenvolver a comunicação assertiva sadia.
3. Identificação: registrar os pensamentos, emoções e energias negativas no dia a dia
e as respectivas situações alavancadoras das ocorrências.
4. Interação: reservar momentos do dia para realizar atividades sociais de lazer, objetivando fazer novas amizades.
5. Reflexão: refletir sobre os pensamentos negativistas explorando outra maneira de
pensar em situações conflitivas.
6. Trafor: compilar os trafores pessoais e sempre utilizá-los frente a situação de conflito.
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 apego inseguro, 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. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
04. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
06. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
07. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
08. Entendimento distorcido: Autocogniciologia; Nosográfico.
09. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
10. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Informação esclarecedora: Parapedagogiologia; Homeostático.
12. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
13. Maternagem racional: Maternologia; Neutro.
14. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Responsividade materna: Interassistenciologia; Neutro.

OS LAÇOS AFETIVOS INSEGUROS NÃO SUPERADOS
NA TENRA IDADE E NAS VIDAS PREGRESSAS PODEM
GERAR LACUNAS EMOCIONAIS, SENDO TRANSFERIDAS
PARA AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS FUTURAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica em si, traços e tendências vinculados
ao apego inseguro? Qual a qualidade da autoafetividade no atual momento evolutivo?
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APEGO

MATERNAL AUTASSEDIANTE
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O apego maternal autassediante é o zelo obsessivo da mulher-mãe, conscin
ou consciex, em relação ao filho ou à filha, desencadeando pertúrbio autopensênico e consequentemente holossomático, com possíveis repercussões interconscienciais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra pegar procede do idioma Latim, picare, “sujar-se com breu ou piche; impregnar-se de breu; ter em si; trazer para si”. Surgiu no Século XIV. O termo apego apareceu no Século XVII. O vocábulo maternal provém do idioma Latim Medieval, maternalis, “relativo a mãe”, e este do idioma Latim, maternus, “maternos; de mãe”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra
assédio deriva 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, em
1548.
Sinonimologia: 01. Aferro materno autassediador. 02. Apegamento maternal patológico. 03. Possessividade maternal autassediadora. 04. Afeição materna egoística. 05. Afeto maternal aprisionador. 06. Grude materno. 07. Autobcecação materna. 08. Obstinação maternal doentia. 09. Dedicação materna autassediante. 10. Cuidado maternal excessivo autoperturbador.
Neologia. As 3 expressões compostas apego maternal autassediante, apego maternal
autassediante inconsciente e apego maternal autassediante consciente são neologismos técnicos
da Psicossomatologia.
Antonimologia: 01. Desapegamento maternal sadio. 02. Desapego maternal cosmoético. 03. Desprendimento materno salutar. 04. Apego maternal fisiológico. 05. Afeição materna
saudável; afeto materno homeostático. 06. Dedicação materna lúcida. 07. Desapegamento maternal egoísta. 08. Abandono afetivo maternal; ausência materna. 09. Omissão materna emancipadora autassediadora. 10. Afastamento materno altruísta autassediante.
Estrangeirismologia: o affectum maternum desmedido; o over-attachment maternal;
o live someone else's life.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade na relação mãe-filho(a).
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Apego sadio: raridade. Apego patológico: lugar-comum. Maternação requer desapego. Filhos pedem liberdade. Filhos demandam emancipação. Aprendamos a desapegar-nos. Reciclagem gera libertação.
Coloquiologia: o ato de “colocar todas as fichas na vida dos filhos”; a importância de
“segurar a onda” para não ficar o tempo todo “no pé do filho”; o fato de não adiantar a mãe simplesmente “jogar a emoção pra debaixo do tapete”.
Citaciologia. Eis, na ordem alfabética dos autores, 3 citações pertinentes ao tema:
– Mãe não é alguém para nos servir de apoio, mas quem faz o apoio ser desnecessário (Dorothy
Canfield Fisher; 1879–1958). A verdade é que a gente não faz filhos. Só faz o layout. Eles mesmos fazem a arte-final (Luis Fernando Veríssimo; 1936–). Os filhos são para as mães as âncoras
da sua vida (Sófocles; 496–406 a.e.c.).
Ortopensatologia: – “Mãe. A mãe mais inteligente é aquela que sabe abrir mão, no
momento certo, do seu filho, ou filha, para o mundo. Esta mãe será sempre uma boa sogra”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da maternagem; o holopensene pessoal do apego
emocional autassediador; a autopensenidade materna patológica prejudicando os filhos; o holo-
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pensene da “neurose” materna socialmente aceita; o holopensene doméstico doentio; o holopensene pessoal propiciando vampirizações energéticas; o holopensene pessoal carregado no sen;
a acriticidade autopensênica; os maternopensenes; a maternopensenidade; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade;
os patopensenes; a patopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a evolução do holopensene autassediador ao sadio; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade autopensênica;
a pensenização cosmoética libertária.
Fatologia: o apego maternal autassediante; o fato de perceber o(a) filho(a) enquanto pedaço de si; a ignorância quanto ao limite genitora-descendente; a ausência de respeito à individualidade dos filhos; o sentimento de posse; o controle; o egoísmo; o monitoramento materno exagerado; a tendência ao catastrofismo; a preocupação excessiva; o ato de ficar acordada esperando
o(a) filho(a) chegar do programa noturno; a ansiedade; a angústia; a sensação de alívio quando
o(a) filho(a) chega incólume da noitada; o foco na vida dos filhos; o desinteresse da mãe pela própria vida; a autofuga; o fato de não encarar as próprias insatisfações; a baixa autestima; a autovalorização apenas na função de mãe; o ato de abrir mão de cuidar de si para cuidar apenas do outro; o desleixo consigo; a anticosmoética pessoal; a carência; a dependência afetiva; a percepção
equivocada de estar sendo rejeitada; a efetiva rejeição filial; a sujeição da mãe; a mendicância de
afeto; a vitimização; a mágoa; a chantagem emocional; os ganhos secundários; a negação quanto
à necessidade da autorreciclagem; a preguiça de reciclar; a interrelação doentia; os atritos mãe-filho(s); a proteção excessiva impossibilitando experiências geradoras de amadurecimento; a insegurança filial decorrente da proatividade materna sem fronteiras; a sensação de sufocamento sentida pelo(a) filho(a); a tentativa filial de estabelecimento de limites gerando sentimento de culpa
em relação à mãe; o corte do cordão umbilical; o afastamento físico; a saída de casa; o posicionamento; o exemplarismo do filho(a); a dificuldade da despedida; o desapego necessário decorrente
do período de luto pós-dessoma do filho; a conscientização racional da existência da dificuldade
emocional; o autenfrentamento; a opção corajosa de buscar reciclar; o ato de criar os filhos “para
o mundo”; o relacionamento saudável mãe-filhos; o respeito ao livre arbítrio; a saudade natural
e compreensível; a busca de manter a serenidade nas situações envolvendo a prole; o desapego
evolutivo.
Parafatologia: o convívio multidimensional, multiveicular e multiexistencial; a gestação
considerada a interfusão holossomática mais estreita possível interconscins; a telepatia entre mãe
e filho(a); os laços afetivos de vidas passadas; a separação traumática em retrovida intensificando
o apego na vida atual; o desgaste energético decorrente da preocupação constante; o autassédio
predispondo ao heterassédio de origem extrafísica; o heterassédio interconsciencial da mãe em relação aos filhos; o heterassédio da conscin-mãe em relação ao ex-filho(a) consciex; o heterassédio
da ex-mãe consciex em relação ao filho(a) conscin; o desequilíbrio holossomático; a desconexão
com os amparadores extrafísicos; a facilitação do acoplamento com consciexes patológicas; a assimilação simpática (assim); a iscagem inconsciente; a ausência da desassimilação simpática (desassim) autoconsciente; a intoxicação energética; o heterassédio intensificando as emoções pessoais; a vampirização energética da mãe sobre os filhos; a melex anunciada; a projeção lúcida (PL)
vexaminosa evidenciando a necessidade da recin; a autodecisão recinológica facilitando o rapport
com os amparadores extrafísicos; a prática do estado vibracional (EV) profilático; a autodesintoxicação energética restauradora; o reequilíbrio energético; a homeostase holossomática; a aplicação lúcida das energias do cardiochacra; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconscientização multidimensional (AM); a troca da companhia do guia extrafísico amaurótico pelo amparador extrafísico; a proximidade com o amparador extrafísico de função favorecendo as
reflexões durante a tenepes; o diálogo transmental; os insights promovidos pelos amparadores extrafísicos; a supervisão do evoluciólogo nas questões relativas ao grupo evolutivo; a autopreparação multidimensional para a vivência da condição da desperticidade; a Central Extrafísica da
Fraternidade (CEF).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: a ausência do sinergismo da afetividade materna sadia.
Principiologia: a ignorância materna quanto ao princípio da singularidade consciencial;
a necessidade de compreensão quanto ao princípio de gerar-se somas, não consciências; o princípio de ninguém perder ninguém.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) no contexto da maternagem.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do apego.
Tecnologia: a necessidade de aplicação da técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); as técnicas de terapia familiar; a técnica consciencioterápica de autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o comportamento materno excessivamente apegado causando efeitos deletérios sobre a personalidade do filho; os efeitos do mau exemplo da mãe “superapegada” sobre
a filha, possível futura mãe.
Neossinapsologia: as imprescindíveis neossinapses maternais autolúcidas.
Ciclologia: o autassédio decorrente do apego exagerado aos filhos no ciclo infância-adolescência-juventude-adultidade; os excessos emotivos maternos oriundos da incompreensão
quanto ao ciclo ressoma-dessoma; a importância do ciclo exercitação mentalsomática–autossuperação emocional no processo de reciclagem da mãe “superapegada” aos filhos.
Enumerologia: a mãe egoísta versus a mãe altruísta, assistencial; a mãe carente versus
a mãe emocionalmente bem resolvida, afetivamente madura; a mãe permissiva versus a mãe firme, educadora; a mãe possessiva versus a mãe desapegada, emancipadora; a mãe autoritária versus a mãe conversável, esclarecedora; a mãe autovitimizadora versus a mãe autorresponsável,
consciente; a mãe intrafisicalista monovisiológica versus a mãe lúcida, cosmovisiológica.
Binomiologia: o binômio (dupla) mãe-filho(a); o binômio apego maternal doentio–desapego maternal sadio; a descompensação materna advinda do binômio instintividade-emocionalidade.
Interaciologia: a interação mãe superprotetora–filhos pequenos; a interação doentia
mãe opressora–filhos adolescentes; a interação patológica mãe obsessiva–filhos adultos; a interação autassedialidade-heterassedialidade materna.
Crescendologia: o crescendo (da maturidade materna) emoção egoica de base psicossomática–sentimento fraterno de base mentalsomática; o crescendo subcérebro-cérebro-paracérebro.
Trinomiologia: a dificuldade materna de praticar o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento em relação a(o) filho(a) conscin ou consciex; o trinômio dependência-independência-interdependência.
Polinomiologia: as relações de causa e consequência no polinômio carência feminina–
–gestação–neoconscin–apego excessivo–filhos problemáticos.
Antagonismologia: o antagonismo amparo / assédio; o antagonismo apego anticosmoético / desapego cosmoético; o antagonismo ficar grudada no(a) filho(a) / educar o(a) filho(a) para ter autonomia.
Paradoxologia: o paradoxo de o excesso de dedicação materna poder assediar os
filhos.
Legislogia: a ausência da aplicação da lei do maior esforço no estudo e aquisição de conhecimentos relativos à melhor forma de conviver com os filhos.
Filiologia: a maternofilia; a egofilia.
Fobiologia: a recinofobia; a autocriticofobia; a neofobia; a tanatofobia.
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Sindromologia: a síndrome do ninho vazio; a síndrome da autovitimização; a síndrome
do canguru.
Maniologia: a mania de se meter na vida do(a) filho(a).
Mitologia: o mito da propriedade filial; o mito da mãe perfeita.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a ginoteca; a psicoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a grupocarmoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a autopesquisoteca; a recicloteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Maternologia; a Egologia; a Apegologia;
a Ginossomatologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Egocentrologia; a Assediologia,
a Parapatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin amparadora; a conscin desperta.
Masculinologia: o pai; o filho; o avô; o neto; o sogro; o apegado; o possessivo; o controlador; o sem noção; o egoísta; o carente; o pré-serenão vulgar; o reciclante existencial; o reciclante intraconsciencial; o exemplarista.
Femininologia: a mãe de filho bebê; a mãe de filho criança; a mãe de filho jovem; a mãe
de filho adulto; a mãe de filho dessomado; a consciex “mãe”; a mãe de filho único; a mãe de filhos gêmeos; a mãe do ser desperto; a mãe do evoluciólogo; a mãe do Serenão; a filha; a avó;
a neta; a sogra; a apegada; a possessiva; a controladora; a sem noção; a egoísta; a carente; a préserenona vulgar; a reciclante existencial; a reciclante intraconsciencial; a exemplarista.
Hominologia: o Homo sapiens maternus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens psychossomaticus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens possessivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: apego maternal autassediante inconsciente = aquele da mãe ignorante
quanto ao próprio distúrbio; apego maternal autassediante consciente = aquele da mãe ciente
quanto ao próprio distúrbio, estando em situação de acomodamento ou encontrando-se empenhada em superar tal condição nosológica.
Culturologia: a cultura de compreensão e justificação dos comportamentos maternos
decorrentes do apego excessivo; a cultura de incentivo à vitimização da mãe em situação de afastamento do filho.
Autorreverberação. Dentre os distúrbios maternos decorrentes do apego excessivo, cabe assinalar a ansiedade, gerada pelo receio do afastamento dos filhos, e a depressão, oriunda da
dificuldade em lidar com tal situação.
Responsabilidade. Sob a perspectiva da Maternologia, eis, na ordem alfabética, 5 exemplos de estados, condições ou características nosológicas, possivelmente, estimulados pelo apego
maternal excessivo:
1. Acomodação: o(a) filho(a) desmotivado(a), sem iniciativa.
2. Dependência: o(a) filho(a) sem autonomia, submisso(a).
3. Egocentrismo: o(a) filho(a) com baixo limiar a frustrações, mimado(a).
4. Insegurança: o(a) filho(a) com baixa autestima.
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5. Timidez: o(a) filho(a) reprimido(a), inibido(a).
Terapeuticologia. A partir da autopesquisa e da identificação do problema, cabe à mãe
excessivamente apegada investigar a origem do distúrbio, bem como empregar técnicas favorecedoras da reciclagem do referido traço, utilizando para tal, preferencialmente, os recursos avançados da Consciencioterapia. Eis, na ordem funcional, a título de sugestão, 6 medidas passíveis de
auxiliar na superação do apego maternal autassediante com vistas à interdependência saudável
mãe-filho(s):
1. Estudo. Buscar fontes confiáveis e obter o máximo possível de informações quanto
à condição pela qual está passando, com o objetivo não só de aumentar o entendimento a respeito
do assunto, mas também o autodiscernimento, favorecedor da reciclagem.
2. Cosmovisão. Conscientizar-se quanto ao aspecto multimilenar das consciências integrantes do grupocarma, as variações nos papéis de “mãe” e “filho”, assim como quanto ao fato de
terem tido outros tantos filhos e outras tantas mães em vidas pregressas.
3. Cosmoética. Evitar a tendência de controlar a vida do(a) filho(a), respeitando as escolhas feitas, mas mantendo a atenção para não incorrer em omissão deficitária.
4. Autoafeto. Investir na autobservação, na autempatia e no autocuidado, valorizando-se
e realizando atividades a fim de alcançar o bem-estar decorrente da satisfação íntima e da saúde
holossomática.
5. Universalismo. Tendo como base o fraternismo, sair do foco no próprio filho para
olhar ao redor e observar as demandas assistenciais das outras consciências, atendendo-as, dentro
do possível, e vivenciando a prática da interassistencialidade multidimensional.
6. Priorização. Superar a situação de dispersão consciencial, mantendo o megafoco
evolutivo com vistas ao completismo existencial.
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 apego maternal autassediante, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apego: Conviviologia; Neutro.
02. Apego inseguro: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Autassédio emocional: Autassediologia; Nosográfico.
04. Autonomia ginossomática: Autonomologia; Neutro.
05. Carência insatisfeita: Autoproexologia; Neutro.
06. Desapego familiar autodesassediador: Desassediologia; Homeostático.
07. Despedida: Psicossomatologia; Neutro.
08. Interrelação mãe-filha: Conviviologia; Neutro.
09. Maternação: Evoluciologia; Neutro.
10. Maternagem racional: Maternologia; Neutro.
11. Maternidade amaurótica: Antimaternologia; Nosográfico.
12. Maternidade lacrimogênica: Maternologia; Neutro.
13. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
14. Possessividade: Parapatologia; Nosográfico.
15. Responsividade materna: Interassistenciologia; Neutro.
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A MÃE “SUPERAPEGADA” É FREQUENTEMENTE ALGOZ
INCONSCIENTE DE SI PRÓPRIA E / OU DO FILHO(A),
CONTANDO, MUITAS VEZES, COM A ANUÊNCIA DAS
CONSCIÊNCIAS AO REDOR E DA SOCIN PATOLÓGICA.
Questionologia. Qual a qualidade da relação mãe-filho(a) experimentada por você, leitor
ou leitora? Observa a presença do apego maternal excessivo? Pretende tomar alguma atitude diante de tal constatação?
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
1.006.

C. N. A.
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APELIDO TÉCNICO
(ONOMASTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O apelido técnico é o qualificativo ou a denominação diferenciada da consciência, intra ou extrafísica, referente a alguma qualidade, característica e / ou especialidade, de
maneira simplificada, ajudando na identificação, memorização e reconhecimento pelos compassageiros evolutivos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo apelidar vem do idioma Latim, appellitare, “convocar; dar nome a; alcunhar”. Apareceu no Século XIV. O termo apelido apareceu no Século XVII. A palavra
técnico deriva do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à prática de determinada profissão”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Alcunha técnica. 2. Cognome funcional. 3. Epíteto técnico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo apelido: apelidação; apelidada; apelidado; apelidador; apelidadora; apelidar; neoapelido; sobreapelido.
Neologia. As duas expressões compostas apelido técnico intrafísico e apelido técnico extrafísico são neologismos técnicos da Onomasticologia.
Pseudonimologia: o apelido usado como pseudônimo, ocultador da identidade pessoal.
Antonimologia: 1. Apelido comum. 2. Apelido pejorativo. 3. Nome pessoal técnico.
4. Primeiro nome. 5. Codinome. 6. Sobrenome. 7. Nome próprio.
Estrangeirismologia: o marketing pessoal; o nickname.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à apresentação pessoal onomástica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Apelido:
abreviatura nominal. Evitemos dar apelidos.
Coloquiologia: meu nome é trabalho; meu sobrenome é serviço e meu apelido é hora
extra; o nome de guerra; vulgarmente conhecido por.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Apelidos sugerem uma intimidade que
não existe (Elizabeth Hurley, 1965–).
Proverbiologia. Não há homem sem nome, nem nome sem sobrenome (provérbio português).
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Apelido. O apelido é a síntese familiar do nome próprio”.
2. “Apelidos. Atribuir apelidos às consciexes evoluídas, preservando as suas reais identidades, é orientação dos evoluciólogos extrafísicos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal onomástico; a possibilidade da mudança de holopensene no ambiente através da evocação consciencial pelo apelido; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o apelido técnico; a identidade de referência; a denominação onomástica;
o uso do apelido técnico como substituto textual, sem citar o nome próprio da pessoa; os significados dos apelidos e os motivos históricos; o nome artístico enquanto apelido técnico; o dicionário de apelidos; a junção de nome e sobrenome transformado em apelido técnico; o encurtamento
do nome; o fato de alguns apelidos virarem nomes oficiais; as certidões de nascimento com registros de nomes encurtados; o ato de escolher o nome do filho por apreciar o apelido derivado;
a possibilidade de escolher o apelido antes de o bebê nascer; a possibilidade de o apelido “não co-
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lar”; a escolha cautelosa de nome do filho evitando possível substituição; o registro legal do cidadão ou cidadã; a empresa condenada a indenizar funcionário por apelido difamatório; o rótulo
odioso; o dano moral; o casal colocando o apelido de namoro no campo de sobrenome, em passagem aérea; o carteiro perguntando aos vizinhos sobre determinada pessoa, conhecida apenas pelo
apelido técnico; a preservação da real identidade; o heterônimo; o pseudônimo; o sósia; o menecma; o abertismo consciencial na escolha e manutenção do apelido; o gancho didático; os apelidos
dos debatedores do Tertuliarium, tais como a Minerva, a Nave Capitânia, o Arlindarium, o Trio
Parada Dura, o IBGE; a autoimagem essencial milenar.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a eliminação dos
bagulhos energéticos; o apelido extrafísico; a paraidentidade intermissiva; o paranome; a retrocognição onomástica; as energias conscienciais (ECs); a autoconscientização multidimensional
(AM); a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim); a vontade de melhorar a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo apelido-personalidade; o sinergismo apelido-especialidade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP) para aceitar ou não o apelido; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) contribuindo para evitação de nomeação de apelidos jocosos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC) priorizando o melhor para todos os envolvidos sempre.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE) demonstrada na escolha de apelido.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica avançada de apelidar os
amparadores mantendo a discrição da personalidade; a técnica de apelidar os Serenões a fim de
respeitar o anonimato; a técnica do apelido aos tertulianos assíduos.
Voluntariologia: a denominação técnica e afetiva no voluntariado da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos grupais de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca).
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CIC) propiciando convívio
saudável, podendo patrocinar neoapelidos aos integrantes.
Efeitologia: o efeito do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático possibilitando a lembrança de apelido extrafísico; o efeito benéfico do apelido técnico.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo neoapelido técnico.
Ciclologia: o ciclo dos apelidos; o ciclo evolutivo pessoal (CEP).
Enumerologia: o apelido técnico do profissional; o apelido técnico do artista; o apelido
técnico do autor; o apelido técnico do esportista; o apelido técnico do político; o apelido técnico
do morador; o apelido técnico da consciex amparadora.
Binomiologia: o binômio nome-apelido; o binômio admiração-discordância na heterescolha de apelido não aceito; o binômio identidade extra-apelido técnico.
Interaciologia: a interação nosográfica apelido no diminutivo–coerção pseudafetiva;
a interação apelido-intimidade.
Crescendologia: o crescendo apelido vexatório–humilhação–estigma; o possível crescendo apelido de família–apelido de escola–apelido de profissão.
Trinomiologia: o trinômio nome-sobrenome-neoapelido.
Polinomiologia: o polinômio nome-sobrenome-apelido-iniciais.
Antagonismologia: o antagonismo nome completo / apelido técnico.
Paradoxologia: os apelidos paradoxais.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis).
Filiologia: a onomatofilia; a conscienciofilia; a recexofilia.
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Fobiologia: a onomatofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) na escolha de apelidos.
Maniologia: a mania de apelidar sem cosmoética.
Holotecologia: a biografoteca; a convivioteca; a historioteca; a lexicoteca; a onomasticoteca; a recexoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Onomasticologia; a Autelencologia; a Perfilologia; a Egologia;
a Figurologia; a Generologia; a Personologia; a Pseudonimologia; a Recexologia; a Tipologia;
a Temperamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin apelidada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o apelidador; 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 teletertuliano; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a apelidadora; 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 appellitatus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo
sapiens encyclopaedista; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: apelido técnico intrafísico = o da conscin com reconhecimento do público; apelido técnico extrafísico = o da consciex com reconhecimento do parapúblico.
Culturologia: a cultura do apelido técnico.
Tipologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 18 tipos
de apelidos comuns na Socin:
01. Alternativo.
02. Carinhoso.
03. Cognome de celebridades não revelados ao público.
04. Diminutivo.
05. Engraçado.
06. Entre casais.
07. Nome de alimento.
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Nome de bandido.
Nome de bicho.
Nome de buracos históricos.
Nome de carro.
Nome de ídolos do futebol.
Nome de infância.
Nome de localidades: o ceará; o gaúcho.
Nome de seleções da Copa do mundo.
Parte do corpo.
Usado nas redes sociais.

Contrapontologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis por exemplo, em ordem alfabética,
6 apelidos pejorativos e nosográficos, em contraponto ao apelido técnico:
1. Anão: chamado gigante.
2. Caiu do telhado: chamado homem-aranha.
3. Grandão: chamado pequeno.
4. Irritado: chamado paciência.
5. Medroso: chamado coragem.
6. Nervoso: chamado tranquilo.
Perfilologia. Sob a ótica da Parelencologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 24
apelidos técnicos, homeostáticos:
01. Aragonesa (Amparadora).
02. Australino (Serenão).
03. Chinesinha (Amparadora).
04. E. M. (Extraterrestrial Mentor, amparador).
05. Enumerador (Amparador de função).
06. Espartano (Amparador).
07. Hayek (Amparador).
08. Hércules (Amparador).
09. Incógnito (Consciex Livre).
10. Ki-lin (Serenão).
11. Magister (Amparador).
12. Manacá (Serenona).
13. Monja (Serenona).
14. Parainversor (Amparador).
15. Português (Amparador).
16. Reurbanizador (Serenão).
17. Rosa dos Ventos (Serenona).
18. Rose Garden (Amparadora).
19. Serenus (Serenão).
20. Tao Mao (Amparador).
21. Transmentor (Evoluciólogo).
22. Tuaregue (Amparador).
23. Veronesa (Amparadora).
24. Xamã (Amparador).
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 apelido técnico, 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.

Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
Assunção da identidade consciencial: Proexologia; Homeostático.
Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
Autoparelencologia Interassistencial: Parelencologia; Homeostático.
Elencologia: Grupocarmologia; Neutro.
Estilo técnico: Estilologia; Neutro.
Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
Ficha Evolutiva Pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
Força parapresencial: Parapresenciologia; Neutro.
Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
Identidade extra: Egocarmologia; Homeostático.
Neoidentidade: Egocarmologia; Neutro.
Nome pessoal técnico: Onomasticologia; Neutro.
Perfilologia: Conscienciometrologia; Neutro.
Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.

O APELIDO TÉCNICO É FERRAMENTA ÚTIL À PESSOA
MOTIVADA EM RATIFICAR TRAFOR OU ESPECIALIDADE
ASSISTENCIAL, AGENTE DE RAPPORT, AFINIDADE E EMPATIA PARA COM OS COMPASSAGEIROS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já criou ou pensou em criar algum apelido técnico? Por quais motivos?
Bibliografia Específica:
01. Bonassi, Luiz; Paradoxos: Você tem Certeza Sobre Tudo o que Pensa?; pref. de Márcio Alves; revisores:
Erotides Araújo; et al.; 74 colaboradores; 648 p.; 5 partes; 156 caps.; 81 enus.; 1.000 refs.; 1.000 exemplos de paradoxos;
150 megaparadoxos; 150 conclusões; 23 x 16 x 5 cm; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; página 94.
02. Clarín; Redação; Operó, le gusto y lo firmó (Cirurgião AZ, Apelidado “Doctor Zorro”); Tabloide; Diário;
Ano LV; N. 19.394; Seção: Informacion General; 1 ilus.; Buenos Aires, Argentina; 23.01.2000; página 46.
03. Teles, Mabel; Zéfiro: A Paraidentidade Intermissiva de Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; et al.;
240 p.; 3 seções; 14 caps.; 113 citações; 22 E-mails; 32 enus.; 37 fotos; 1 linha do tempo; 1 minicurrículo; 2 tabs.; 20 websites; glos. 210 termos; 45 refs.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2014; páginas 74, 147 a 156.
04. 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 244.
05. 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
40, 663, 668 e 917.
06. 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 295 e 379.
07. 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 106, 107, 306
e 1.226.
08. 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.
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12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 110.
09. Idem; 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; página 692.
10. 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 127, 362 e 670.

C. N.
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APERITIVO INTELECTUAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aperitivo intelectual é a técnica de ler as orelhas, o resumo da contracapa, o início da introdução, alguns verbetes do índice remissivo ou o fim de capítulo do livro, revista, jornal ou CD-ROM, no caso, novos, antes de adquirir o veículo de informação ou de o ler, de
fato, do início ao fim.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo aperitivo deriva do idioma Latim, aperitivus, “aperitivo, aperiente;
que abre facilmente; que facilita as secreções”, de aperire, “abrir”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo intelectual vem igualmente do idioma Latim, intellectualis, “relativo à inteligência”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Aperiente mentalsomático. 2. Diagnóstico intelectual. 3. Estimulante cultural. 4. Fome de saber. 5. Minileitura prévia. 6. Psicometria mentalsomática.
Eufemismologia. A expressão composta aperitivo intelectual obviamente é metafórica
em relação às pesquisas técnicas da conscin.
Neologia. As 3 expressões compostas aperitivo intelectual, miniaperitivo intelectual
e maxiaperitivo intelectual são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Anorexia intelectual. 2. Inapetência mentalsomática. 3. Leitura de
capas somente.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Intelectualidade exige racionalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: o aperitivo intelectual; a intelecção; a nutrição informacional; a análise heterocrítica; o analfabetismo; o anticonhecimento; o antidiscernimento; a antintelectualidade; o apedeutismo; a aprosexia; as manipulações conscienciais; o aquecimento neuronal; os artefatos do
saber; os instrumentos mentaissomáticos; a autodidaxia; a autenciclopédia; a auteducação; as autopesquisas; o avanço mentalsomático; as interrelações interdisciplinares.
Parafatologia: o parapsiquismo intelectual.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Tecnologia: a técnica do aperitivo intelectual.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Fobiologia. Eis, por exemplo, 6 categorias de fobias humanas impeditivas de a conscin
praticar a técnica do aperitivo intelectual, dispostas na ordem alfabética:
1. Bibliofobia: a aversão aos livros; a literofobia.
2. Cainofobia: o medo das novidades, notícias, informes.
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Centofobia: a aversão às novas ideias; a neoverponofobia.
Epistemofobia: o medo do conhecimento, em geral; a gnosiofobia.
Ideofobia: o medo das ideias, em geral; a cognofobia.
Neofobia: o medo às renovações e reciclagens; a xenofobia.

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a tecnoteca; a intelectoteca; a biblioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Bibliologia; a Criteriologia; a Experimentologia; a Metodologia; a Autopesquisologia; a Discernimentologia; a Parapedagogiologia; a Comunicologia; a Teleinformática; a Infocomunicologia; a Autodidaxia; a Arquivologia; a Economia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa intelectual; a conscin mentalsomática.
Masculinologia: o leitor; o estudante; o intelectual; o escritor; o conscienciólogo cético,
otimista, cosmoético.
Femininologia: a leitora; a estudante; a intelectual; a escritora; a consciencióloga cética,
otimista, cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens consumptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaperitivo intelectual = o ato de manusear o livro de bolso; maxiaperitivo intelectual = o ato de manusear a enciclopédia.
Culturologia: os estimulantes culturais; a atualização cultural.
Filosofia. A conscin leitora apenas das capas dos livros, sem chegar a lê-los inteiramente, é a adepta do Ignorantismo.
Antipensenes. A melhor conscin para executar a técnica do aperitivo intelectual é o Homo sapiens criticus, capaz de antipensenes de alta expressão mentalsomática e cosmoética.
Coragem. Como se observa: a leitura é ato de coragem. Apenas 1 livro tem mudado centenas de destinos.
Surpreendência. Há fatos surpreendentes ou esporádicos supervenientes na prática da
técnica do aperitivo intelectual ou quando se abre algum livro, mesmo novo, a fim de se decidir
a respeito da compra, por exemplo:
1. Cédula. O leitor (ou leitora) encontrar a cédula de 100 dólares entre as páginas.
2. Referência. O leitor (ou leitora) deparar com a referência à si, a reprodução de foto
ou a indicação de trabalho profissional pessoal.
Explicitação. A técnica do aperitivo intelectual é a explicitação para o leitor (ou leitora)
das ideias implícitas do texto de obra (livro, CD-ROM).
Confor. O confor é extremamente relevante na análise de qualquer obra com a intenção
de adquiri-la. O livro pode ser tão só instant book, escrito para vender logo, ou obra superficial,
com muitas ilustrações apelativas, sem conteúdo satisfatório enriquecedor. A decisão do analista
não pode deixar de fora tais variáveis negativas.
Analogia. Eis, como exemplos, 6 atividades similares à técnica do aperitivo intelectual,
aqui listadas na ordem de relevância:
1. Curso. Inscrição em Curso ou palestra paga.
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2.
3.
4.
5.
6.

Congresso. Inscrição em evento intelectual, Congresso ou Seminário.
Biblioteca. Consulta a alguma obra em Biblioteca Pública.
Internet. Navegação pela Internet a procura de tema específico.
Teatro. Compra de bilhete para o Teatro.
Cinema. Compra de ingresso para o Cinema (Multiplex).

Antagonismo. Na prática da técnica do aperitivo intelectual, longa série de fatores antagônicos, ou antipodias, é naturalmente excluída da análise do leitor (ou leitora), dependendo do
nível do autodiscernimento mentalsomático: se busca obras com profundidade, não abrirá livro
infantil; se procura trabalhos cosmoéticos, não entrará na seção de obras pornográficas; e assim
por diante.
Indagações. Eis, por exemplo, 7 perguntas clássicas indispensáveis ao praticante da técnica do aperitivo intelectual quanto à obra nova, a fim de a conscin lúcida cometer menos equívocos, listadas na ordem lógica:
1. Assunto: – Qual o assunto?
2. Autoria: – Quem é o autor ou autora?
3. Elaboração: – Como foi elaborada a obra?
4. Finalidade: – Qual a finalidade da publicação?
5. Lançamento: – Quando foi redigida e lançada?
6. Colaboradores: – Quem se apresenta com o autor (coautor, prefaciador, apresentador, organizador, tradutor)?
7. Preço: – Quanto custa a publicação?
Interesses. Segundo a Conscienciometrologia, qualquer conscin compra livros objetivando diferentes interesses, por exemplo, estes 8, dispostos na ordem funcional:
1. Busca: de autocompreensão.
2. Neoideias: geradoras de neossinapses.
3. Solução: de problemas.
4. Atualização: cultural, profissional.
5. Aprofundamento: do autoconhecimento.
6. Fuga: intelectual.
7. Distração: ludoterapia mental.
8. Presente: dar lembrança a alguém.
Objetivo. A técnica do aperitivo intelectual, aqui exposta, objetiva, antes de tudo, os
5 primeiros interesses enumerados anteriormente.
Cosmograma. Pela Cosmanálise, através do instrumento natural de mensuração dos fatos do dia a dia, o cosmograma, o pesquisador (ou pesquisadora) pode aperfeiçoar o desempenho
da técnica do aperitivo intelectual, ao trabalhar com elevado número de periódicos e outras publicações, permitindo melhor visão de conjunto das obras, em geral.
Autodidatismo. Na Evoluciologia, partindo do princípio de não haver evolução sem
educação, a técnica do aperitivo intelectual apresenta singular relevância, notadamente dentro do
Universo do autodidatismo.
Megalivrarias. Sob a ótica da Experimentologia, as megalivrarias (megastores) modernas, de alto nível, em países diversos, incentivam o hábito generalizado do aperitivo intelectual,
permitindo aos consumidores retirarem livros, dicionários, revistas e periódicos das estantes,
montras e displays, carregarem tais artefatos do saber até à mesa onde se sentam para ler, tomar
notas e estudar, e, ao fim, só levarem e comprarem publicações, de fato, interessantes para as pesquisas pessoais, deixando as demais sobre a mesa. Mais tarde, o funcionário encarregado as devolve aos lugares de onde foram retiradas. O mesmo é feito já em muitas lojas de informática em
relação a softwares e CD-ROMs.
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Abordagens. De acordo com a Holomaturologia, há duas categorias de abordagens críticas, distintas, em geral:
1. Pessoa. No primeiro contato com alguém, o mais inteligente e cosmoético é analisar
primeiro, os trafores e depois, os trafares da pessoa.
2. Objeto. No primeiro contato com algum objeto (coisa), por exemplo, o qual pretendemos comprar, a abordagem é feita ao contrário, primeiro, os trafares e, depois, os trafores do artigo, produto ou mercadoria. Esta segunda abordagem é própria da técnica do aperitivo intelectual.
Perecimento. Conforme estabelece a Infocomunicologia, a área onde a técnica do aperitivo intelectual é mais necessária, devido ao alto nível de obsolescência dos artefatos do saber,
é a da Informática, em geral, tais como: livros técnicos, programas e outros instrumentos específicos superperecíveis.
Lixão. Se não ocorrer a escolha criteriosa e detalhista das aquisições, em pouco tempo
o informata transforma o próprio escritório no lixão das sucatas da Mentalsomatologia.
Defesas. Consoante a Mentalsomatologia, o aperitivo intelectual é a verdadeira Ciência
para a apreensão de informação ou conhecimento prioritário, tendo em vista o bombardeio de novos dados recebidos por todas as pessoas, de modo onipresente e incessante na Socin, ainda patológica, onde a maioria do material escrito é lixo mental indefensável. Tal atitude inteligente defende, ao mesmo tempo, a economia mentalsomática e a economia do bolso do consumidor lúcido, homem ou mulher, jovem ou veterano da vida.
Ferramenta. A partir da Parapedagogiologia, o aperitivo intelectual é a ferramenta valiosa a qual jamais deve ser menosprezada pela conscin lúcida, autodidata e desejosa de instalar
e ampliar a própria biblioteca, infoteca ou holoteca.
Doxopensenes. Apoiado na Pensenologia, no aperitivo intelectual, a conscin tem de empregar os doxopensenes – as conjeturas e opiniões pessoais – a fim de abordar, interpretar e decidir sobre os heteropensenes – as concepções de outrem –, no caso, o autor (ou autora) de qualquer
obra escrita.
Antipensenes. Nessa análise direta e rápida, o leitor (ou leitora) há de constatar a realidade do texto, pelo menos, a respeito de 4 antipensenes, aqui listados em ordem alfabética:
1. Minipensenes: se o texto é composto por ideias plagiadas ou copiadas.
2. Semipensenes: se o texto representa conjunto de desinformações.
3. Subpensenes: se o texto deriva do subcérebro abdominal do autor ou autora.
4. Superpensenes: se o texto, por fim, expõe pensamentos avançados e enriquecedores
e, neste caso, a obra deve ser adquirida, lida até várias vezes, ou seja, estudada em profundidade.
Conformática. Considerando a Projeciocriticologia, por intermédio da ferramenta da
avaliação do paradigma consciencial, é possível à conscin interessada aperfeiçoar a técnica do
aperitivo intelectual com aprofundamento das regras do confor.
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 aperitivo intelectual, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
2. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
3. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
4. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
5. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
6. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
7. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
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A TÉCNICA DO APERITIVO INTELECTUAL AINDA É CONDUTA-EXCEÇÃO NO HOLOPENSENE DA SOCIN SUPERCONSUMISTA, MAS TORNAR-SE-Á, COM O TEMPO, CONDUTA-PADRÃO PARA TODOS OS LEITORES E LEITORAS.
Questionologia. Você emprega a técnica do aperitivo intelectual? Há novos detalhes técnicos ou estilísticos específicos acrescentados à técnica por você?
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 115.
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APETÊNCIA INVEXOLÓGICA
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A apetência invexológica é a qualidade ou característica da conscin jovem
intermissivista, homem ou mulher, manifestada pelo impulso natural para queimar etapas na fase
de preparação, rumo à fase executiva da autoproéxis, até mesmo antes de conhecer a técnica da
inversão existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo apetite vem do idioma Latim, appetitus, “apetite; desejo; ato de
apetecer; cobiça; ataque; agressão; cometimento”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo apetência
apareceu no Século XVII. A palavra inversão procede igualmente do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu no Século XIX. O termo existencial deriva do mesmo idioma Latim, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer;
deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu também no Século XIX. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Predileção invexológica. 02. Preferência invexológica. 03. Instinto
invexológico. 04. Invexofilia. 05. Tendência à invéxis. 06. Propensão invexológica. 07. Predisposição à invéxis. 08. Aptidão à invéxis. 09. Impulso natural à inversão existencial. 10. Pendor
invexológico.
Neologia. As 3 expressões compostas apetência invexológica, apetência invexológica
intuitiva e apetência invexológica lúcida são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Inapetência invexológica. 2. Aversão à invéxis. 3. Invexofobia.
4. Tendência à recéxis. 5. Tendência à mesméxis. 6. Neutralidade quanto à invéxis. 7. Maternofilia. 8. Robotização existencial (robéxis).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à precocidade invexológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal invexológico; os invexopensenes; a invexopensenidade; o holopensene pessoal da invexometria; os genopensenes; a genopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o senso de distinção quanto às pressões holopensênicas mesológicas; o holopensene da Conscienciologia; a retilinearidade pensênica.
Fatologia: a apetência invexológica; a autodecidibilidade evolutiva; a certeza íntima da
participação em Curso Intermissivo (CI) recente; a recuperação precoce de cons fundamentando
a inversão da maturidade; a busca precoce de respostas a questionamentos existenciais; o autodidatismo; o desenvolvimento intelectual precoce; a manifestação antecipada dos talentos pessoais;
a autolucidez antecipada; a maturidade antecipada; a conduta cosmoética auxiliando na profilaxia
dos erros antievolutivos; a empatia pela invéxis; a invéxis proporcionando tecnicidade evolutiva;
o aproveitamento do tempo na fase preparatória; a produtividade precoce visando a sustentabilidade na fase executiva da proéxis; o maxiplanejamento evolutivo; a escolha da profissão facilitadora do compléxis; a obtenção precoce da autonomia financeira; a saída da casa dos pais; a volição proexológica juvenil; a automotivação evolutiva; a inexperiência intrafísica como megatrafar
inicial a ser superado; o porão consciencial sendo porta de entrada aos miniassédios; a superação
do porão consciencial; as recins pró-invexológicas; o interesse quanto ao prioritário; o discerni-
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mento enquanto profilaxia frente às investidas mesológicas desencorajadoras ao vanguardismo
evolutivo; a inortodoxia inata; a evitação de comprometimentos escravizantes ou irreversíveis;
a infância ajuizada; o uso inteligente do soma; a constituição de relacionamento afetivo-sexual hígido; a antimaternidade sadia; o altruísmo inato; o otimismo do inversor quanto ao futuro do Planeta; a vocação assistencial expressa pela interassistencialidade cotidiana varejista precoce; o engajamento precoce na tares; a antecipação das gescons; a invulgaridade geradora de reciclagens
no ambiente; o exemplarismo pessoal assistencial; o ajustamento sociocultural; o perfil de liderança evidenciado precocemente; o perfil assistencial aglutinador; a escolha consciente das companhias intrafísicas; o reconhecimento do grupo evolutivo; a afinidade natural com as amizades
intermissivas; a mudança de base física propiciando o contato precoce com o grupo de afinidade
proexológica; a noção inata de grupalidade proexológica; o senso de responsabilidade evolutiva;
a coerência na aplicação das diretrizes intermissivas; o engajamento precoce e integral na proéxis
pessoal.
Parafatologia: a afinidade natural pela técnica do estado vibracional (EV) profilático;
o engajamento precoce no desenvolvimento do domínio das bioenergias; as rememorações de diretrizes do Curso Intermissivo recente; as autorretrocognições sadias; os contatos extrafísicos com
amparadores; o franco desenvolvimento precoce da sinalética energética e parapsíquica pessoal;
as projeções conscientes desassediadoras; as projeções conscientes educativas na juventude; a intelectualidade atuando no refinamento do parapsiquismo útil; a doação assistencial precoce das
energias conscienciais (ECs); as intuições sobre tarefa existencial importante a ser realizada;
a autorreferencial extrafísico intermissivista.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo invéxis-compléxis; o sinergismo Curso Intermissivo–triatletismo conscienciológico; o sinergismo autoconsciência intermissiva–autolucidez invexológica; o sinergismo automotivação proexológica–autodisciplina invexológica; o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo autodidatismo–pioneirismo evolutivo; a utilização incessante do sinergismo recins–reordenações de valores pessoais.
Principiologia: o princípio da evolução permanente; o princípio pessoal do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio “isso não é para mim”; o princípio da interassistencialidade evolutiva compulsória; o princípio da prioridade compulsória.
Codigologia: o emprego técnico do código pessoal de Cosmoética (CPC) nas recins pró-evolutivas.
Teoriologia: a teoria das inversões conscienciais; a teoria dos Cursos Intermissivos;
a teoria da programação existencial; a teoria da Paragenética; a teoria da inteligência evolutiva
(IE).
Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da dupla evolutiva; as técnicas
otimizadoras da invéxis; a técnica do cosmograma; as técnicas projetivas; a técnica do estado vibracional; a técnica da fórmula da retribuição pessoal; a técnica do confor auxiliando na identificação do megratrafor pessoal; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: a afinidade natural pelo voluntariado; o voluntariado conscienciológico; o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Invexologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia;
o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: o efeito pró-desperticidade da aplicação da invéxis; o efeito do compléxis
na melhoria da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito reciclador do Curso Intermissivo na ala-
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vancagem pró-evolutiva; o efeito abridor de caminhos do pioneirismo evolutivo; os efeitos esclarecedores do contato com a técnica da invéxis.
Neossinapsologia: a recaptura de paraneossinapses intermissivas.
Ciclologia: a repetição do ciclo erro-reflexão-recin impulsionando a autevolução; a repetição do ciclo assim-desassim impulsionando o inversor ao epicentrismo; o ciclo heterocrítica
social–autocrítica–recin atuante, impulsionando o exemplarismo pessoal modificador do meio.
Binomiologia: o binômio antimaternidade sadia–atacadismo assistencial; o binômio
antimaternidade sadia–priorização mentalsomática; o binômio antimaternidade sadia–otimização ginossomática; o binômio inortodoxia–inconformismo sadio; o binômio autodidatismo–pioneirismo evolutivo; o binômio polimatia–produção de neoverpons; o binômio precocidade-antecipação; o binômio sexualidade monogâmica–duplismo.
Crescendologia: o crescendo heterocriticidade-autocriticidade levando à proatividade
evolutiva; o crescendo priorização na fase preparatória–autossuficiência na fase executiva da
proéxis; o crescendo escolha da profissão consciente–autonomia financeira; o crescendo descobrimento dos talentos pessoais–autoliderança; o crescendo apetência invexológica–inversão
existencial; o crescendo Curso Intermissivo–invéxis–compléxis; o crescendo varejismo assistencial cotidiano–atacadismo assistencial; o crescendo busca do autoconhecimento–autopesquisa
aplicada.
Trinomiologia: o trinômio inortodoxia-neofilia-autodidatismo; o trinômio Paragenética-trafores-trafares; o trinômio autorganização–rotinas úteis–produtividade ainda na fase preparatória da proéxis.
Antagonismologia: o antagonismo antecipação / precipitação; o antagonismo dispersividade / megafoco; o antagonismo maturidade consciencial / idade cronológica; o antagonismo
antimaternidade sadia / maternofilia; o antagonismo gestação humana / gestação consciencial;
o antagonismo maturidade / infantilismo; o antagonismo monodotação superespecializada / tridotação consciencial; o antagonismo precocidades desperdiçadas / inversões conscienciais vivenciadas.
Paradoxologia: o paradoxo do jovem inversor lúcido; o paradoxo do ajustamento sociocultural apesar dos interesses invexológicos avançados; o paradoxo da conscin multifacetada
com foco proexológico; o paradoxo da juventude madura; o paradoxo do jovem intrafísico líder
evolutivo.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a invexofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a proexofilia; a assistenciofilia; a desafiofilia; a superaciofilia; a priorofilia; o respeito à maternofilia enquanto momento evolutivo;
a cosmoeticofilia; a parapsicofilia; a desafiofilia; a criticofilia; a recinofilia; a cogniciofilia.
Fobiologia: a estagnofobia; a superação da decidofobia do porão consciencial; o respeito
à invexofobia como momento evolutivo de grande parte das conscins e consciexes.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a prevenção da síndrome do “já ganhou” proexológico; a síndrome do estrangeiro (SEST); a profilaxia da síndrome do canguru; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) geradora de minidissidências.
Maniologia: a evitação da riscomania.
Mitologia: o mito do inversor perfeito; o mito de a maternidade ser condição necessária
para a realização pessoal; o mito do ciclo de vida semelhante para todos; o mito de a idade cronológica ser sinônimo de maturidade consciencial; o mito da necessidade de “curtir a vida”;
o mito do “isso é porque você ainda é jovem”; o mito de a ausência de impedidores significar necessariamente a aplicação da invéxis.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a parapsiquicoteca;
a maturoteca; a invexoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Invexometrologia; a Intrafisicologia; a Conscienciometrologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Autopriorologia; a Autopesquisologia;
a Autodiscernimentologia; a Autodeterminologia; a Recexologia; a Holomaturologia; a Neofiliologia; a Megafocologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin precoce; a conscin prodígio; a conscin superdotada; a conscin interassistencial; a conscin inversora; a isca humana inconsciente; a isca humana
lúcida.
Masculinologia: o intermissivista; o jovem lúcido; o candidato à inversão existencial;
o inversor existencial; o jovem participante de Grinvéxis; o invexólogo; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o autodecisor; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o megaproexista; o proexólogo; o reeducador; o pré-serenão vulgar; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o jovem sensitivo; o projetor consciente; o pesquisador calouro; o pesquisador independente; o pesquisador
veterano; o sistemata; o inversor tertuliano; o inversor verbetólogo; o voluntário; o arrojado cosmoético; o agitador de neoideias; o líder aglutinador; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a intermissivista; a jovem lúcida; a candidata à inversão existencial;
a inversora existencial; a jovem participante de Grinvéxis; a invexóloga; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a autodecisora; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a megaproexista; a proexóloga; a reeducadora; a pré-serenona vulgar; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a jovem
sensitiva; a projetora consciente; a pesquisadora caloura; a pesquisadora independente; a pesquisadora veterana; a sistemata; a inversora tertuliana; a inversora verbetóloga; a voluntária; a arrojada cosmoética; a agitadora de neoideias; a líder aglutinadora; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens
autocriticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens maturus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens praecox; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens assistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: apetência invexológica intuitiva = o impulso espontâneo pela antecipação de conquistas evolutivas, buscando ser útil socialmente; apetência invexológica lúcida
= o impulso natural e consciente pela antecipação de conquistas evolutivas fundamentado pela
técnica da invéxis.
Culturologia: a cultura da maturidade precoce; a cultura da Priorologia; a cultura da
neofilia; a cultura parapsíquica; a cultura do altruísmo; a refutação da cultura do hedonismo;
a refutação da cultura das banalidades; a monogamia autodiscernida como alternativa inteligente
frente à cultura da promiscuidade; a autopesquisa como profilaxia para as mimeses culturais;
a cultura proexológica; a cultura conscienciológica.
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 apetência invexológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidispersão invexológica: Invexologia; Homeostático.
02. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
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Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
Cultura invexológica: Invexologia; Homeostático.
Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
Inversor intelectual: Invexometrologia; Homeostático.
Invexogeração: Invexologia; Homeostático.
Invexograma: Invexometrologia; Neutro.
Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
Perfilologia Invexológica: Invexometrologia; Neutro.
Precocidade desperdiçada: Perdologia; Nosográfico.
Precocidade intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.

A APETÊNCIA INVEXOLÓGICA CONFIGURA-SE AO MODO
DE TRAFOR DA CONSCIN INTERMISSIVISTA LÚCIDA PREDISPOSTA À ASSISTÊNCIA E À APLICAÇÃO DA TÉCNICA
DA INVÉXIS, VISANDO O COMPLÉXIS NA VIDA ATUAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece os cons magnos relativos à inversão
existencial, oriundos do Curso Intermissivo pessoal? Qual o nível das precocidades aplicadas na
vida presente?
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; 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
689 a 715.

G. R. M.
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APETITE INSACIÁVEL
(INTRACONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O apetite insaciável é o estado ou condição intraconsciencial, natural, na
evolução consciencial infinita, gerando e mantendo a insaciabilidade natural dos apetites de toda
e qualquer consciência, condição obviamente nem sempre positiva, incrementada particularmente
na conscin, homem ou mulher, em função do restringimento intrafísico, somático, ou a coerção
própria do renascimento humano da consciex com a perda dos cons magnos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo apetite vem do idioma Latim, appetitus, “apetite; desejo; ato de
apetecer; cobiça; ataque; agressão; cometimento”. Surgiu no Século XIV. O prefixo in deriva
também do idioma Latim, in, “privação; negação”. A palavra saciável procede do mesmo idioma
Latim, satiabilis, “saciável; que pode ser saciável”. O vocábulo insaciável apareceu no Século
XV.
Sinonimologia: 1. Aspiração pessoal permanente. 2. Insatisfação pessoal da consciência. 3. Insaciedade evolutiva. 4. Insaturabilidade autocognitiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo apetite: apetecedor; apetecedora; apetecer; apetecida; apetecido; apetecível; apetência; apetente; apetibilidade; apetição; apetitar; apetitivo; apetitosa; apetitoso; autapetite; inapetência; inapetente.
Neologia. As duas expressões compostas apetite insaciável automimético e apetite insaciável neoparadigmático são neologismos técnicos da Intraconscienciologia.
Antonimologia: 01. Saciabilidade pessoal temporária. 02. Satisfação pessoal da consciência. 03. Autocontrole do ego. 04. Continência. 05. Autodomínio consciencial. 06. Autossegurança evolutiva. 07. Força da vontade. 08. Comedimento. 09. Temperança. 10. Acracia.
Estrangeirismologia: o voracious appetite.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao gastrossoma a fim de se dominar os demais apetites da consciência.
II. Fatuística
Pensenologia: a holopensene pessoal da retropensenidade; os retropensenes; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o apetite insaciável; os apetites de múltiplas naturezas; os apetites-inclinações; os apetites-potenciais; os apetites desregulados; os apetites sombrios, em bases baratrosféricas, no âmbito da Criminologia; o autassédio; a vida deu ao Homem a faculdade de tudo desejar,
mas os percalços e contingenciamentos deixam cada pessoa provar apenas poucas coisas, daí
nascendo o descontentamento permanente afetando a conscin vulgar; o porão consciencial; os
objetos de desejo; a autodespriorização; o antidiscernimento; a irracionalidade; a anticosmoética;
a pusilanimidade; o autorregressismo; as autocontradições; o derrotismo; a conduta esquipática;
o comportamento bizarro; os atos atravancadores à abertura da vida consciencial; os megatrafares
fixados; a holobiografia pesada; a interprisão grupocármica; os apetites-automotivações; o apetite-aspiração pelas conquistas cosmoéticas evolutivas; o ato inteligente de restringir o psicossoma
e pautar a própria vida pelo mentalsoma; a sede de saber; a curiosidade pesquisística.
Parafatologia: o baratrosferismo; os acidentes de percurso parapsíquicos; a necessidade
da vivência do estado vibracional (EV) profilático; a conquista da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a insaciedade energética do vampirismo interconsciencial; a insaciedade cognitiva
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da apreciação generalizada das realidades e pararrealidades; a insaciedade universal da consciência pró-evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo apetite insaciável–autodiscernimento cosmoético.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da evolução infindável; o princípio da insaturabilidade autocognitiva quanto ao Cosmos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando o teor dos autapetites.
Teoriologia: a teoria da pensenização evoluída carregada no pen.
Tecnologia: as técnicas da linearidade da pensenização; a técnica de evitação do descontentamento ante as realidades.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Psicossomatólogos; o Colégio Invisível dos Recexologistas.
Efeitologia: os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma.
Ciclologia: o ciclo aspiração-saciedade; o ciclo evolutivo insaciabilidade consciencial
geral–saciabilidade consciencial gradativa.
Enumerologia: os apetites gastrossomáticos; os apetites fisiológicos; os apetites viciantes; os apetites emocionais; os apetites caprichosos; os apetites intelectuais; os apetites autevolutivos.
Binomiologia: o binômio carência-voracidade; o binômio apetite sexual (Sexossomatologia)–afetividade sadia (Psicossomatologia).
Interaciologia: a interação apetite primário animal–apetite evoluído consciencial.
Crescendologia: o crescendo patológico instintos subcerebrais–apetites psicossomáticos; o crescendo patológico ansiedade–compulsão da vida moderna superconsumista.
Trinomiologia: o trinômio boca-paladar-apetite; o trinômio necessidades somáticas–
–necessidades emocionais–necessidades mentaissomáticas; o trinômio egoísmo-avareza-cobiça;
o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder.
Antagonismologia: o antagonismo saciedade / insaciedade; o antagonismo sofreguidão
egocêntrica / gana autevolutiva; o antagonismo apetite físico (Gastrossomatologia) / apetite
cognitivo (Mentalsomatologia).
Paradoxologia. O estado inevitável da evolução infinita da consciência – condição positiva –, gera e mantém, como consequência, a insaciabilidade natural dos apetites da consciência –
condição nem sempre positiva –, e, mais intensamente, dos apetites da conscin, em particular, devido ao restringimento intrafísico, somático, ou a coerção própria do renascimento humano da
consciex.
Politicologia: a conscienciocracia.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia Consciencial; a lei
do maior esforço sobrepujando a lei do menor esforço evolutivo.
Filiologia: a autorraciocinofilia.
Fobiologia: a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome do apetite excessivo; a síndrome
do vampirismo bioenergético; a síndrome do consumismo; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a ludomania; a nostomania.
Mitologia: o mito da saciedade universal possível.
Holotecologia: a criticoteca; a psicopatoteca; a regressoteca; a antissomatoteca;
a consciencioteca; a evolucioteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Parapatologia; a Holomnemônica; a Retrovisiologia; a Voliciologia; a Metodologia; a Consciencioterapia; a Parapsicopatologia; a Passadologia; a Autovitimologia; a Antiquologia; a Interprisiologia; a Subcerebrologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: as consciexes baratrosféricas renascidas; as conseneres; a consciênçula;
a protoconsciência; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a consciência incontentável; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: os assediadores extrafísicos ressomados; os satélites de assediadores
extrafísicos renascidos; o toxicômano; o fronteiriço ao suicídio; o pré-serenão vulgar; o minidissidente ideológico; o caluniador; o homem reciclante; o fominha; o bibliófago.
Femininologia: as assediadoras extrafísicas ressomadas; a toxicômana; a fronteiriça ao
suicídio; a pré-serenona vulgar; a minidissidente ideológica; a caluniadora; a mulher reciclante;
a fominha; a bibliófaga.
Hominologia: o Homo sapiens ratiocinator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens insatiabilis; o Homo sapiens intermissivus; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: apetite insaciável automimético = o da conscin vítima da síndrome da
dispersão consciencial; apetite insaciável neoparadigmático = o da conscin intermissivista dedicada à consecução da autoproéxis começando pela técnica da recin.
Culturologia: a oposição cultura do ter versus cultura do ser.
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 apetite insaciável, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
03. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
05. Autorraciocinofilia: Autorraciocinologia; Homeostático.
06. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
07. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
09. Racionalidade rudimentar: Autodiscernimentologia; Neutro.
10. Razão superior: Voliciologia; Homeostático.

O APETITE INSACIÁVEL É PRÓPRIO DE TODA
CONSCIÊNCIA, EM FUNÇÃO DA EVOLUÇÃO, CONTUDO
A QUALIDADE COSMOÉTICA DE TAL ESTADO DEPENDE
DO NÍVEL DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA DE CADA QUAL.
Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, com a condição do apetite insaciável?
Você já domina ou ainda é dominado pelos apetites em geral?
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APLAUSO ACRÍTICO
(SUBCEREBROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aplauso acrítico é o ato ou efeito de aprovar, elogiar ou enaltecer algo ou
alguém sem examinar, avaliar e apreciar claramente o objeto da aclamação.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra aplauso vem do idioma Latim, applausus, do radical de applausum, supino de applaudere, “aplaudir; bater contra; bater”. Surgiu no Século XVI. O prefixo
a provém do idioma Grego, a, “negação; privação”. O termo crítica procede do idioma Latim,
critica, “apreciação; julgamento”, e este do idioma Grego, kritikê, “crítica; Arte de julgar, de criticar”. Os vocábulos crítico e acrítico apareceram no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Aprovação sem exame. 2. Louvor ilógico. 3. Reconhecimento sem
discernimento. 4. Nução sem noção.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo aplauso:
aplaudente; aplaudida; aplaudido; aplaudidor; aplaudidora; aplaudímetro; aplaudir; aplaudível; aplausível; desaplaudida; desaplaudido; desaplaudir; desaplaudível; desaplauso.
Neologia. As duas expressões compostas aplauso acrítico intrafísico e aplauso acrítico
extrafísico são neologismos técnicos da Subcerebrologia.
Antonimologia: 1. Aplauso crítico. 2. Aprovação calculada. 3. Elogio racional.
Estrangeirismologia: as horas gastas com a manutenção do fan club; o desperdício
inexplorado dos fundraising events; o culto à magreza no mundo fashion; o nonsense do
Guinness World Records; o Ibope alto dos reality shows; os reis do show biz.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocrítica emocional.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular evidenciando o tema: – Aplausos:
armadilhas multitudinárias.
Citaciologia. Eis 2 pensamentos de La Rochefoucauld (1613–1680), ilustrando o assunto: – Poucos são bastante sensatos para preferirem a recriminação que lhes é útil ao elogio que
os trai. O mundo recompensa com maior frequência as aparências do mérito que o próprio mérito.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal acrítico; o holopensene pessoal do automatismo;
o holopensene pessoal da dependência; o holopensene pessoal da imaturidade; os batopensenes;
a batopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os
subpensenes; a subpensenidade; os vacuopensenes; a vacuopensenidade; a falta da linearidade
pensênica avaliativa; a autopensenização carregada no sen; a autopensenização irracional; a sugestionabilidade perante o holopensene manipulador; o holopensene academicista; o holopensene
artístico; o holopensene assistencialista; o holopensene competitivo; o holopensene monárquico;
o holopensene de Hollywood.
Fatologia: o aplauso acrítico; os cumprimentos rasgados; a douração de pílula; o contágio pelas palmas; o pedido de bis; o joguete das emoções; a admiração incontida e exagerada por
alguém; a tempestade de aplausos na passarela da fama intrafísica; a unanimidade cega; a massa
impensante; o clamor público; o nivelamento por baixo; o afago ao egão; o aplaudido apanhado
nas tramas da própria vaidade; o apaixonamento pela causa baixando a criticidade da conscin; os
15 segundos de fama; a popularidade medida pelo aplaudímetro; o aviso de aplausos nos programas de televisão; a trilha de risos; a manutenção de anúncios e programas preconceituosos justificada pelo gosto da audiência incauta; o eurocentrismo alienante; a aceitação tácita da lavagem
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subcerebral; a aprovação da obra patológica expressa com palavreado requintado por parte dos
“entendidos”; a bajulação ao artista em tom poético viajante; a obra de arte interpretada equivocadamente como expressão do movimento surrealista; a adesão massiva às franquias cinematográficas vazias; a aceitação da nudez feminina; a agressividade masculina ovacionada nos programas de luta; as medalhas de honra aos soldados pelos atos de bravura bestial na guerra; a tanatofilia representada nos virais da Internet; a charola nas visitas dos papas; a Associação Brasileira
dos Fumantes de Charutos; a enaltação das bebidas alcóolicas em geral; a anuência do uso de drogas por formadores de opinião sem heteroquestionamento; o riso em resposta às piadas de mau
gosto e humor negro; o preconceito celebrado diariamente em rede nacional.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático durante as salvas
de palmas; os palmochacras; o botão curtir da rede social conectando o usuário às energias de todos os comentários da postagem; o aplauso da Baratrosfera servindo de manutenção às posturas
imaturas; a teimosia com foco na heteroaprovação em vez do resultado geral; o sabão do evoluciólogo durante o Curso Intermissivo (CI); a conscientização multidimensional do aplaudido
acrítico após choque de realidade; o resgate extrafísico dos antigos aplaudidores acríticos.
III. Detalhismo
Principiologia: o predomínio do princípio das aparências; a necessidade do princípio
da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) em contraposição à celebridade vazia.
Codigologia: o código de valores da Socin Patológica.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria dos assédios grupais.
Tecnologia: a técnica saudável das palmas energizantes; a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica da heterocrítica de obra útil na consideração dos trafores das consciências e dos trafares das obras escritas.
Voluntariologia: o aplauso acrítico na sobrecarga de trabalho voluntário nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) mantendo a consciência em subnível financeiro.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: o efeito da sede de aplauso na proteção da autoimagem.
Neossinapsologia: o estudo propiciando o despertar das neossinapses da criticidade.
Ciclologia: o ciclo ocioso da “rasgação de seda”.
Enumerologia: o cabotinismo; o fanatismo; o idiotismo; o ignorantismo; o populismo;
o sensacionalismo; o tradicionalismo.
Binomiologia: o binômio palmas-endorfina; o binômio aplauso-energias; o binômio
aclamação-emoção; a privação do binômio admiração-discordância; o binômio aceitação-alienação.
Interaciologia: a interação trafar pessoal–trafar social; a interação plateia intrafísica–
–plateia extrafísica; a interação artista fascinante–público carente; a interação tiete-consener;
a interação líder carismático–seguidores amauróticos; a interação guia cego–rebanho religioso.
Crescendologia: o crescendo ousadia cega–apoio impensado–acontecimento funesto;
o crescendo obstinação questionável–reciclagem intraconsciencial–convalescência louvável.
Antagonismologia: o antagonismo aplauso acrítico antes / aplauso crítico depois da exposição do interlocutor; o antagonismo assobio dos crédulos / vaia dos céticos; o antagonismo
ululo baratrosférico / anuência do evoluciólogo; o antagonismo autoridade moral / autoridade
imposta; o antagonismo cérebro atilado / cérebro lacunado; o antagonismo veneração / reconhecimento; o antagonismo sagrado / experimentado; o antagonismo exaltação / consideração;
o antagonismo publicidade / realidade.
Politicologia: a teocracia.
Filiologia: a inevitável elucidação cosmoética quanto à egofilia e à idolofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a cognofobia; a raciocinofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização.
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Maniologia: a doxomania; a egomania; a politicomania.
Mitologia: o mito do canto da sereia.
Holotecologia: a absurdoteca; a apriorismoteca; a artisticoteca; a psicossomatoteca;
a superlativoteca; a idiotismoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Subcerebrologia; a Instintologia; a Psicopatologia; a Cogniciologia; a Criteriologia; a Cosmovisiologia; a Discernimentologia; a Omniquestionologia; a Pensenologia; a Mentalsomatologia; a Holocriticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a celebridade fugaz; o bonequinho heterocrítico do jornal O Globo; a conscin acrítica; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica.
Masculinologia: o afetado; o artista; o campeão; o comparsa; o crítico profissional;
o desportista; o ditador; o guru; o gabola; o frívolo; o publícola; o prefaciador; o apresentador;
o entrevistador; o mestre de cerimônias; o intermissivista; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o puxador das palmas; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a afetada; a artista; a campeã; a comparsa; a crítica profissional; a desportista; a ditadora; a guru; a gabola; a frívola; a publícola; a prefaciadora; a apresentadora; a entrevistadora; a mestre de cerimônias; a intermissivista; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a puxadora das palmas; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens
infantilis; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens fanaticus;
o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aplauso acrítico intrafísico = o das conscins eletronóticas cultoras do
imediatismo hedonista; aplauso acrítico extrafísico = o das consciexes parapsicóticas cultoras da
condição de energívoras.
Culturologia: a cultura da manutenção do status quo.
Tipologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis 7 exemplos de apologias anticosmoéticas,
descritas em ordem alfabética, cujo aplauso acrítico, comum ao holopensene da Socin ainda patológica, promove resultados anticosmoéticos diariamente:
1. Boxe. A Confederação Brasileira de Boxe luta para legalizar a subida ao ringue de
crianças menores de 16 anos, a despeito dos possíveis danos físicos e comportamentais aos menores.
2. Carnaval. A música “Tapa na cara” (2001), do grupo Pagodart teve grande popularidade no carnaval de Salvador (2001), a despeito do fomento à violência contra a mulher.
3. Drogas. Há 12 anos a revista estadunidense High Times promove a Cannabis Cup,
festival da maconha de Amsterdã, a despeito da presença de bebês nos locais da competição.
4. Escravidão. O engenho Poço Comprido, Vicência, PE, promove passeios turísticos
nos quais guias se amarram a troncos e simulam açoitamento, a despeito da evocação doentia.
5. Futebol. Torcedores de futebol se esforçam em gritar gol diante do objetivo “maior”
do time preferido, a despeito do risco constante à saúde dos desportistas durante os jogos.
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6. Máfia. A banda Cantoria di Malavita faz sucesso com canções sobre o modo de vida
da Ndrangheta, antiga organização mafiosa da Calábria, a despeito do incentivo à criminalidade.
7. Prostituição. O bordel australiano Daily Planet foi o primeiro do mundo com ações
na bolsa, valorizadas em 119% em 2003, a despeito da manutenção da profissão antissomática.
Terapeuticologia. Segundo a Experimentologia, o omniquestionamento é solução para
os envolvidos ao facultar o entendimento da própria intencionalidade diante da aprovação dos fatos e parafatos.
Aplaudido. Eis, relacionadas na ordem alfabética, 10 posturas críticas a serem adotadas
pela consciência quando elogiada:
01. Desconfiômetro: diferenciar a unanimidade incauta do melhor para todos.
02. Heterocrítica: considerar a opinião dos críticos.
03. Iconoclastia: contestar a idolatria.
04. Minipeça: enxergar os aportes como indicadores pró-assistência.
05. Parapsíquica: desenvolver visão multidimensional.
06. Realismo: lembrar de até as piores situações receberem aplausos.
07. Recomposição: ajudar os ex-aplaudidores a desenvolver criticidade.
08. Revisão: revisitar os autopensenes depois de manifestos.
19. Sinceridade: avaliar a própria intenção continuamente.
10. Verponológica: considerar a transitoriedade das ideias e dos ideais.
Aplaudidor. Eis, listadas na ordem alfabética, 10 posturas críticas a serem adotadas pela
consciência ao elogiar:
01. Antivitimização: evitar as arapucas dos guias amauróticos.
02. Assepsia: considerar o contágio das energias envolvidas nos aplausos.
03. Autenticidade: não seguir sempre a multidão.
04. Autopesquisa: investigar as próprias lavagens cerebrais e paracerebrais.
05. Consciente: lembrar ser o ato de aplaudir sinônimo de aprovar.
06. Independente: fazer força para pensar por si mesmo.
07. Paraperceptiva: buscar ver o conteúdo e as consciexes associadas aos fatos.
08. Ponderação: pensar antes de aplaudir.
09. Racionalidade: colocar o psicossoma no devido lugar.
10. Tarística: evitar a tacon quando puder fazer 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 o aplauso acrítico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Análise de ideias: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
04. Binômio expectativa-recompensa: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
05. Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Falácia: Falaciologia; Nosográfico.
07. Juízo de valor: Heterocriticologia; Neutro.
08. Mirmídone: Conviviologia; Nosográfico.
09. Nução: Experimentologia; Neutro.
10. Omniquestionamento: Pesquisologia; Neutro.
11. Publícola: Politicologia; Nosográfico.
12. Reconhecimento: Holomaturologia; Homeostático.
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13. Solidariedade maligna: Parapatologia; Nosográfico.
14. Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
15. Viragem do megassediador: Terapeuticologia; Homeostático.

O APLAUSO ACRÍTICO É CONDIÇÃO PATOLÓGICA A SER
EVITADA PELO ASSISTENTE DE MODO A MANTER INTERDEPENDÊNCIA CONSCIENCIAL PARA REALIZAR A TAREFA
DO ESCLARECIMENTO, SEJA EM QUALQUER DIMENSÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou o aplauso acrítico? Realizou algum movimento ou feito para aumentar o senso crítico?
Filmografia Específica:
1. Advogado do Diabo. Título Original: The Devil‟s Advocate. País: EUA; & Alemanha. Data: 1997. Duração: 144 min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Inglês; & Espanhol. Direção: Taylor Hackford. Elenco: Keanu Reeves; Al Pacino; Charlize Theron; Jeffrey Jones; Judith
Ivey; Connie Nielsen; Ruben Santiago Hudson; Craig T. Nelson; Debra Monk; Delroy Lindo; Heather Matarazzo; Monica
Keena; & Marcia Debonis. Produção: Anne Kopelson; Arnold Kopelson; & Arnon Milchan. Desenho de Produção:
Bruno Rubeo. Direção de Arte: Dennis Bradford. Roteiro: Jonathan Lemkin; & Tony Gilroy, baseados na obra de Andrew Neiderman. Fotografia: Andrzej Bartkowiak. Música: James Newton Howard. Montagem: Mark Warner. Cenografia: Roberta J. Holinko. Figurino: Sarah Edwards; & Judianna Makovsky. Efeitos Especiais: Connie Brink; & Steve
Galich. Companhia: Warner Bros.; Regency Enterprises; & Kopelson Entertainment. Sinopse: Jovem advogado de pequena cidade da Flórida nunca perdeu nenhum caso e é contratado pelo dono da maior firma de advocacia de Nova York.
Recebe alto salário e conta com diversas mordomias, mas, em compensação, estranhos acontecimentos surgem na própria
vida.
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: Sérgio Bianchi. Elenco: Caco Ciocler; Ana Lúcia Torre; Sílvio
Guindane; Myriam Pires; Lázaro Ramos; Leona Cavalli; Marcélia Cartaxo; Zezé Motta; Antônio Abujamra; Ênio Gonçalves; Caio Blat; Milton Gonçalves; Leonardo Medeiros; & Emílio de Mello. Produção: Patrick Leblanc; & Luís Alberto
Pereira. Desenho de Produção: Jussara Perussolo. Direção de Arte: Renata Tessari. Roteiro: Sérgio Bianchi, Eduardo
Benaim; & Newton Canitto, baseado na obra de Machado de Assis. Fotografia: Marcelo Copanni. Montagem: Paulo Sacramento. Cenografia: Jussara Perussolo. 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.
Bibliografia Específica:
1. Bertolotto, Rodrigo; Boxe Planeja Invadir Infância; Artigo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 80;
N. 25.946; Caderno: Esporte; 3 fotos; 1 ilus.; São Paulo, SP; 16.04.2000; página 12.
2. Cezimbra, Marcia; & Júnior, Waldomiro; Tapa, Suor e Cerveja; Artigo; O Globo; Jornal; Diário; Caderno: Jornal da Família; 2 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 25.02.01; capa do caderno.
3. Folha de S. Paulo; Redação; Visitas fazem Apologia da Escravidão; Artigo; Jornal; Diário; Ano 86;
N. 28.379; Caderno: Turismo; 1 foto; São Paulo, SP; 14.12.06; página 5.
4. Freitas Jr., Osmar; & Silva, Alcir N. da; Copa muito Louca; Reportagem; ISTOÉ; Revista; Semanário;
N. 1.576; Seção: Sociedade Alternativa; 9 fotos; São Paulo, SP; 15.12.99; páginas 150 a 156.
5. La Rochefoucauld, François; Máximas e Reflexões (Maximes er Réflexions Diverses); trad. Antonio Geraldo da Silva; Coleção: Grandes Obras do Pensamento Universal; 140 p.; 20 caps.; 1 enu.; 19 x 13,5 cm; br.; Escala; São
Paulo, SP; 2007; páginas 32 e 34.
6. Ney, Thiago; Os Tocáveis; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Ilustrada 2; 1 ilus.;
2 fotos; São Paulo, SP; 24.01.03; página 9.
7. O Globo; Redação; Ações de Bordel: Papéis subiram 119%; Jornal; Diário; Caderno: Economia; 1 foto;
Rio de Janeiro, RJ; 02.05.12; página 17.
8. 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; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 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; página 230.
9. Idem; Manual de Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari, & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 mi-
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crobiografia; 2 pontoações; 3 seções; 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.; Associaçõe Internacional Editares; Cognópolis; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 110.
Webgrafia Específica:
1. Programa do Jô; Nailôr Marques Jr. Fala sobre Machado de Assis; 04.05.12; disponível em: <http://
programadojo.globo.com/platb/programa/?s=nailor>; acesso em: 05.05.12.
2. Programa do Jô; Sergey conta que vai Interpretar uma Cafetina em um Telefilme; 04.05.12; disponível
em: < http://programadojo.globo.com/platb/programa/?s=serguei>; acesso em: 05.05.12.

A. C.

Enciclopédia da Conscienciologia

1459

APLICAÇÃO DA NEOIDEIA
(HEURISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A aplicação da neoideia é a utilização máxima, exaustiva e cosmoética do
constructo original, a partir do momento exato da descoberta, sem delongas nem titubeios, pela
conscin autoconsciente do alcance evolutivo, do rendimento universalista teático do novo assunto
e da correção de tal procedimento técnico, pessoal, avançado.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo aplicação deriva do idioma Latim, applicatione, “aplicação; sobreposição”. Surgiu em 1551. O elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos, “novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. A palavra ideia
vem do idioma Latim, idea, “forma original, imagem; noção”, e esta do idioma Grego, idéa, “aspecto exterior, aparência, forma; maneira de ser”. Surgiu em 1543.
Sinonimologia: 1. Emprego do neoconstructo. 2. Realização teática heurística. 3. Autorreações taquipsíquicas à descoberta. 4. Homeostática no surgimento da verpon.
Neologia. As 3 expressões compostas aplicação da neoideia, miniaplicação da neoideia
e maxiaplicação da neoideia são neologismos técnicos da Heuristicologia.
Antonimologia: 1. Desperdício da neoideia. 2. Decidofobia anti-heurística. 3. Autorreações bradipsíquicas à descoberta. 4. Nosografia no surgimento da verpon.
Estrangeirismologia: a penetração no megalocus da concepção; o aproveitamento do
insight sem desperdício; o de omnibus dubitandum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Heuristicologia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Insight: autopercepção súbita. Descoberta gera descobertas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inventividade; o foco fixado da autopensenidade; o heuropensene; o hiperpensene; o neopensene.
Fatologia: a aplicação da neoideia; a gratificação imediata da neoideia libertária; os
efeitos instantâneos da neoideia; a cosmoética da neoideia; a neoideia inimitada; o bambúrrio da
neoideia; a pérola negra da neoideia; a neoideia relevante; a neoideia factícia teática; o somatório de neoideias; o impulso de iluminamento; o ajuizamento pessoal; o nutrimento heurístico;
a ruptura de frente do autodiscernimento; o entrecruzamento de informações; o raciocínio deflagrador dos neoprocedimentos; o poder do autodiscernimento paratécnico; a reação em cadeia dos
omniquestionamentos; a porta da heureca; o veio dourado da verpon; a infusão das neoideias;
a serendipitia; a singularidade; a introspecção criativa; a visão interna no microuniverso consciencial; a compreensão repentina intuitiva; a ultrapassagem dos conceitos preexistentes; a autossuperação das próprias criações anteriores; a solução do problema; a concretude da superabstração;
a representação objetiva na área específica; a satisfação gerada pela descoberta; o perigo da euforin gerada pela inventividade; a autovivência madura dos momentos evolutivos únicos; o avanço
mentalsomático; a nutrição informacional; o descortino da vida prática; a resolução de problemas;
o uso das nuanças fugidias; a acurácia do senso heurístico de originalidade; a eudemonia óbvia
advinda pela honestidade; a oportunidade única; a mudança instantânea do megafoco; a focagem
no neomegafoco; as manifestações prioritárias; a mutação imediata de projetos anteriores; o afastamento lúcido dos assuntos secundários; a análise pormenorizada das consequências aplicativas;
o valor prático do taquipsiquismo; a visão da abertura do caminho; a automotivação ampliada;
o predomínio do melhor resultado; os neoconceptos.
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Parafatologia: a energia consciencial bumerangue; as parapercepções das energias positivas de retorno; o usufruto das boas energias conscienciais (ECs); o aqui e agora multidimensional; as parapercepções mentaissomáticas; a maneira peculiar de paraver os parafatos; os megaparafatos; o parapsiquismo heurístico.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Ciclologia: o ciclo de neoideias.
Fobiologia: a teaticofobia.
Holotecologia: a heuristicoteca; a criativoteca; a neologisticoteca.
Interdisciplinologia: a Heuristicologia; a Metodologia; a Mentalsomatologia; a Discernimentologia; a Experimentologia; a Infocomunicologia; a Autopesquisologia; a Holotecologia;
a Assistenciologia; a Parapedagogiologia; a Homeostaticologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa criativa; a personalidade heurística; a conscin teática.
Masculinologia: o descobridor; o pensador técnico; o parapsiquista paratecnológico;
o amparador extrafísico; o indivíduo inventivo.
Femininologia: a descobridora; a parapsiquista taquipsíquica; a musa inspiradora extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens perquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaplicação da neoideia = o projeto pontual, ou pessoal, específico;
maxiaplicação da neoideia = o projeto panorâmico, ou coletivo, geral.
Aproveitamento. Pela ótica da Holomaturologia, a neoideia exige atenção acurada na
aplicação imediata, a fim de se evitar a perda de outras ideias consequentes, gescons, colaboradores, oportunidades, energias, esforços e tempo.
Heuristicologia. No contexto da Mentalsomatologia, o talento é a faculdade criadora varejista da descoberta. A inteligência é o juízo crítico atacadista no início, no meio e no fim da pesquisa.
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 aplicação da neoideia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
2. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
3. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
4. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
5. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
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6. Teaticologia: Intrafisicologia; Homeostático.
7. Verpon: Experimentologia; Homeostático.

A PARTIR DO INSTANTE EXATO DO SURGIMENTO,
A NEOIDEIA COMEÇA A ATUAR VIGOROSAMENTE
NO PRÓPRIO MICROUNIVERSO DA CONSCIN INVENTIVA,
QUANDO AUTOLÚCIDA, TEÁTICA E INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você vem elaborando ideias novas? Você sabe priorizá-las de imediato,
em favor de todos e de maneira cosmoética razoável?
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 124 e 162.
2. 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 94.
3. 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; páginas 131 e 136.
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 75, 85, 98, 245, 386, 394, 543, 584, 687 e 762.
5. 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 32, 37 e 96.
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APLICAÇÃO

DE
TÉCNICAS PROJETIVAS
(PROJECIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A aplicação de técnicas projetivas é o ato ou efeito de a conscin, homem
ou mulher, utilizar, empregar e experimentar procedimentos técnicos, capazes de possibilitar a vivência autocomprobatória das teorias da Projeciologia, a partir do princípio da descrença (PD),
contribuindo para ampliar a compreensão quanto à autevolução cosmoética.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo aplicação deriva do idioma Latim, applicatione, “aplicação; sobreposição”. Surgiu em 1551. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do
idioma Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. A palavra
projetivo procede do idioma Francês, projectif, de project(ion), “projeção”, e esta 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 XIX.
Sinonimologia: 1. Utilização de técnicas projetivas. 2. Uso de técnicas projetivas.
3. Prática de técnicas para a experiência fora do corpo. 4. Aplicação das competências projetivas.
Neologia. As 4 expressões compostas aplicação de técnicas projetivas, aplicação primária de técnicas projetivas, aplicação mediana de técnicas projetivas e aplicação avançada de técnicas projetivas são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Desuso de técnicas projetivas. 2. Aplicação de técnicas psicométricas. 3. Utilização de técnicas prospectivas.
Estrangeirismologia: o know how paratécnico capacitando o projetor; o modus faciendi
aprendido pela repetição; a expertise projetiva adquirida pelo semperaprendente teático.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à tecnicidade projetiva.
Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Técnicas
geram resultados. Apliquemos as técnicas. Vivenciemos as paratécnicas. Técnicas potencializam
projetabilidade. Projeção: técnica interassistencial. Técnicas encurtam caminhos. Técnicas exigem autesforços. Técnicas: otimizadoras experimentais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocientificidade projetiva; o holopensene da
Autexperimentologia Projetiva; o esforço da autopensenidade autodecidida para a projetabilidade
lúcida (PL); o holopensene da projetabilidade técnica e autodeliberada; os ortopensenes; a ortopensenidade influindo na aplicação das técnicas projetivas; a capacidade de mudança do câmbio
autopensênico na transição interdimensional.
Fatologia: o autoconhecimento dos atributos pessoais projetivos; o teste de autodisciplina e persistência no continuísmo da aplicação de técnicas projetivas; as etapas subsequentes, anteriormente planejadas, para o aproveitamento do período extrafísico; a psicosfera reforçada pelas
atitudes pró-projetivas pela aplicação de técnicas para saída do corpo; a aceleração da digestão;
o Curso Ectoplasmia Projetiva Paracirúrgica Interassistencial (EPPI) da Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB); o Curso Imersão
Projecioterápica da Associação Internacional de Consciencioterapia (OIC); a Dinâmica Parapsíquica da Projetabilidade Lúcida no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) realizada pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o Curso Técnicas
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Projetivas do IIPC; a posição em decúbito dorsal favorecedora da projetabilidade lúcida; as modalidades de Preceptorias Projetivas do IIPC, funcionando na condição de coadjutoras da projetabilidade lúcida; o Curso Grupos Volitativos do IIPC; o Curso Projetarium do IIPC; a análise da
intencionalidade contribuindo para os resultados da projeção; as experiências de aplicação de técnicas projetivas para a mídia televisiva; o Congresso Internacional de Projeciologia (CIPRO) reunindo os pesquisadores da experiência fora do corpo; a pesquisa no Curso Integrado de Projeciologia (CIP) do IIPC (Ano-base: 2000), com 800 alunos em 37 cidades, onde 30,9% vivenciaram experiências fora do corpo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os encontros extrafísicos (encontrexes) dos grupos de pesquisas no prosseguimento das investigações temáticas; os
campos energéticos predispondo à autexperimentação lúcida da projetabilidade; os objetivos da
projeção consciente correlacionados à reurbex; as equipes extrafísicas especializadas em projeção
consciente (PC); as parexcursões extrafísicas de estudos nos cursos especializados; a condição
dos paraintermissivistas pré-ressomáticos com “quiabo” no psicossoma; o paramacete extrafísico
fixado no Curso Intermissivo (CI) quanto ao valor e importância da aplicação de técnicas; a busca
pela recuperação de cons e autorretrocognições na vivência extrafísica através da projetabilidade;
os grupos volitativos de parexcursão para ampliar a cosmovisão dos projetores ressomados;
a exoprojeção resultante da aplicação das técnicas projetivas pelo mentalsoma; a parapercepção
das energias imanentes na exoprojeção deslindando padrão singular do projetor consciente; a implementação da vontade, enquanto força motriz da consciência no Cosmos, qual alavanca multidimensional para a projeção consciente; a atuação dos amparadores extrafísicos de função; os exercícios de autoinstalação de campos energéticos projetivos; as autorretrocognições ampliando as
predisposições pessoais; as projeções lúcidas durante os transes parapsíquicos; os sinais precursores à projeção consciente apontando o ponto de virada da técnica para a focagem na extrafisicalidade; o engajamento em equipexes especializadas, de acordo com as demandas interassistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atenção-concentração potencializando a projetabilidade;
o sinergismo técnicas projetivas–autolucidez extrafísica favorecendo o desvendar da multidimensionalidade; o sinergismo autesforços-autodesempenhos com a aplicação continuada de técnicas
projetivas; o sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida; o sinergismo amparador–conscin projetora através de técnicas.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) embasando o autodesenvolvimento do
projetor.
Codigologia: o código pessoal do bom-tom expressando o autodiscernimento na projeção lúcida.
Teoriologia: a teoria da Projeciologia; a teoria da vida humana trancada; os resultados
da teática das técnicas projetivas; a teoria das técnicas projetivas reforçando a vontade do projetor; a teoria da Era Consciencial demarcando a superação das técnicas projetivas; a teoria da reurbex sendo desvendada pelas experiências lúcidas fora do corpo.
Tecnologia: a aplicação de técnicas projetivas; as paratécnicas projetivas aplicadas pelos amparadores junto ao projetor consciente; a técnica da elongação do psicossoma; as técnicas
pessoais de rolagem e afundamento do psicossoma para a saída do soma; as técnicas respiratórias para a projeção lúcida; as técnicas das fugas imaginativas predispondo à descoincidência; as
técnicas da projeção assistida pelos amparadores; as técnicas de expansão da consciência possibilitando a projeção de mentalsoma; a técnica da relaxação muscular progressiva; as técnicas de
ativação do energossoma atuando enquanto indutora da soltura do psicossoma; a aplicação diversificada de técnicas projetivas; a escolha da técnica projetiva mais adequada; a repetição da aplicação das técnicas projetivas; a adaptação das técnicas projetivas à condição de melhores resultados pessoais, tornando-a personalíssima; as paratécnicas auto-herdadas de projeção consciente;
o desenvolvimento do projetor lúcido pela aplicação de técnicas projetivas.
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Voluntariologia: o voluntariado teático da Projeciologia; o paravoluntariado projetivo; o projetor voluntário nas equipes de cursos de campo; o voluntário projetor tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;
o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório
conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; a Escola de Projeção Lúcida (EPL) do IIPC, enquanto laboratório de aplicação de técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Reurbanologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia.
Efeitologia: o efeito da intuição no prosseguimento da técnica projetiva; o efeito acachapante dos resultados advindos da aplicação de técnicas projetivas para exoprojeção; o aumento da autoconfiança enquanto efeito da repetição da aplicação de técnicas projetivas; o efeito
potencializador da aplicação de técnicas projetivas em grupo.
Neossinapsologia: as neossinapses da aprendizagem com determinada técnica projetiva; as neossinapses da vida multidimensional advindas das autexperiências projetivas com a aplicação de técnicas.
Ciclologia: o ciclo experiência-análise.
Enumerologia: os ambientes planejados para projeção consciente; as posturas projetivas
planejadas; a técnica projetiva planejada para a experimentação; a intervenção planejada pelos
amparadores para projeção; a interassistência planejada pela equipex para o período extrafísico
do projetor lúcido; os procedimentos técnicos planejados ao retornar ao soma; os resultados planejados para a vida humana com a projeção consciente. A aura projetiva pós-técnica; os sinais
precursores projetivos; a descoincidência parcial projetiva; a catalepsia projetiva; a sensação de
perda da respiração projetiva; a decolagem projetiva; a obtenção da lucidez projetiva.
Binomiologia: o binômio técnica projetiva–vontade aplicada à descoincidência; o binômio autodiscernimento–desenvolvimento projetivo interassistencial; o binômio controle respiratório–relaxamento psicofisiológico; o binômio rotina ajustada–potencialização projetiva; o binômio destemor–autopesquisa atualizada; o binômio EV–clariaudiência hipnagógica.
Interaciologia: a interação técnicas projetivas–diário projetivo; a interação equipin-equipex nos cursos de técnicas projetivas.
Crescendologia: o crescendo inabilidade projetiva–autolucidez extrafísica.
Trinomiologia: o trinômio técnicas projetivas–projeção consciente–interassistência favorecendo o amadurecimento do projetor lúcido.
Polinomiologia: o polinômio técnica-vontade-destemor-registro-análise-síntese.
Antagonismologia: o antagonismo medo / técnicas projetivas; o antagonismo pusilanimidade / projeção consciente; o antagonismo rigidez / flexibilidade.
Paradoxologia: o paradoxo de as técnicas projetivas levarem à saída do corpo físico
e ao mesmo tempo ao aprofundamento no microuniverso consciencial.
Politicologia: a política da interassistencialidade, enquanto fator predisponente aos êxitos com a aplicação das técnicas projetivas; as técnicas projetivas incluídas na projeciocracia.
Legislogia: as leis da Projeciologia; a lei do maior esforço.
Filiologia: a teaticofilia; a autopesquisofilia; a neofilia; a extrafisicofilia; a mentasolmatofilia; a ajustofilia; a paratecnofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a criticofobia; a neofobia; a tanatofobia; a extrafisicofobia;
a voliciofobia; a cienciofobia.
Sindromologia: a síndrome do deslumbramento projetivo; a síndrome da dispersão
consciencial; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da insegurança; a síndrome de Swedenborg.
Holotecologia: a projecioteca; a metodoteca; a lucidoteca; a experimentoteca; a assistencioteca; a parafenomenoteca; a evolucioteca.
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Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Paratecnologia; a Extrafisicologia; a Parafenomenologia; a Autorganizaciologia; a Autodisciplinologia; a Autoparapercepciologia; a Autexperimentologia; a Assistenciologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o projetor consciente; o amparador extrafísico; o escritor; o autopesquisador; o tenepessista; o epicon lúcido; o inversor existencial; o reciclante existencial; o evoluciólogo; o acoplador lúcido; o duplista.
Femininologia: a projetora consciente; a amparadora extrafísica; a escritora; a autopesquisadora; a tenepessista; a epicon lúcida; a inversora existencial; a reciclante existencial; a evolucióloga; a acopladora lúcida; a duplista.
Hominologia: o Homo sapiens projectus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens paraperceptiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aplicação primária de técnicas projetivas = a condição de a conscin utilizar recursos visando a projeção parcial; aplicação mediana de técnicas projetivas = a condição de
a conscin utilizar recursos visando a projeção de psicossoma; aplicação avançada de técnicas
projetivas = a condição de a conscin utilizar recursos visando a projeção de mentalsoma.
Culturologia: a cultura da Projeciologia; a cultura da interdimensionalidade lúcida;
a cultura das Paratecnologias aplicadas à projeção consciente pelos amparadores; a cultura da
autopesquisa interdimensional ampliando a Descrenciologia; a cultura da Extrafisicologia.
Taxologia. Sob a ótica da Projeciologia, eis, por exemplo, 5 técnicas projetivas, apresentadas no tratado Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano:
1. Técnica da contagem dos passos.
2. Técnica das massagens e visualizações projetivas.
3. Técnica das músicas e visualizações projetivas.
4. Técnica da projeção consciente fragmentada.
5. Técnica da saturação mental projetiva.
Paraterapêutica. De acordo com a Paraprofilaxia, a Projecioterapia é o tratamento, alívio e remissão de enfermidades, seja de origem orgânica, psíquica ou parapsíquica do(a) projetor(a) ou de outrem, através da projeção lúcida.
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 aplicação de técnicas projetivas, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda projetiva: Projeciologia; Homeostático.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
Catálise da projetabilidade: Projeciologia; Homeostático.
Desenvolvimento projetivo: Autoprojeciologia; Homeostático.
Diário projetivo: Projeciografologia; Neutro.
Ensaio dessomático projetivo: Projeciologia; Neutro.
Fenômeno projetivo ambivalente: Parafenomenologia; Neutro.
Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
Inabilidade projetiva: Projeciologia; Neutro.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Lei da Projeciologia: Legislogia; Homeostático.
Neossinapse projetiva: Projeciologia; Homeostático.
Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.
Relato projetivo: Projeciologia; Neutro.
Rememoração projetiva: Projeciologia; Neutro.

A APLICAÇÃO DE TÉCNICAS PROJETIVAS APONTA
MATURIDADE NOS INTERESSES DO PROJETOR PARA
OBTER AMPLA LUCIDEZ EXTRAFÍSICA, POSSIBILITANDO
MAIOR AUTOCOMPREENSÃO QUANTO À AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplicou alguma técnica projetiva? Quais foram os resultados obtidos? Percebeu a presença de amparadores concorrendo para o êxito do autexperimento?
Bibliografia Específica:
1. Monroe, Robert Allan; Journeys Out of the Body; 280 p.; 21 caps.; 20,5 x 13 cm; br.; Ed. atual. Anchor
Press / Doubleday; New York, NY; 1977; páginas 85 a 97.
2. Sivelli, Fernando R.; Gregório; Marineide C.; Autoexperimentografia Projeciológica: Proposição Metodológica para Registro de Análise da Experiência Fora do Corpo. pref. Frederico Ganem; equipe de revisores da Editares; 152 p.; 7 caps.; 2 cronologias; 50 abrevs.; 23 E-mails; 68 enus.; 1 escala; 7 fichários; 1 fluxograma; 5 ilus.; 3 infográfs.; 2 microbiografias; 2 questionários; 50 siglas; 8 tabs.; 23 websites; glos. 282 termos; 24 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 34 a 36, 40 a 43 e 54 a 57.
3. 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; páginas
448, 463, 464, 473 e 483.
4. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 288 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 34 E-mail; 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 Igauçu, PR; 2013; páginas
71 e 72.
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EVOLUTIVA DAS AUTOPROJEÇÕES
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A aplicação evolutiva das autoprojeções é a utilização máxima, exaustiva
e cosmoética das experiências fora do corpo humano vivenciadas pela consciência intrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo aplicação deriva do idioma Latim, applicatione, “aplicação; sobreposição”. Surgiu em 1551. O vocábulo evolutiva deriva do idioma Francês, evolutif, de évolution,
e esta do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenvolver”. Apareceu em 1873. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra projeção procede 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.
Sinonimologia: 1. Emprego evolutivo das autexperiências extracorpóreas. 2. Aplicamento evolutivo da autoprojetabilidade. 3. Aplicabilidade evolutiva das autovivências extrafísicas. 4. Aproveitamento evolutivo das autovivências projetivas. 5. Utilização teática da autoprojetabilidade. 6. Uso evolutivo das autoprojeções.
Neologia. As 3 expressões compostas aplicação evolutiva das autoprojeções, miniaplicação evolutiva das autoprojeções e maxiaplicação evolutiva das autoprojeções são neologismos
técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Desperdício evolutivo das autexperiências extracorpóreas. 2. Inaplicabilidade evolutiva da autoprojetabilidade. 3. Desaplicação evolutiva das autovivências extrafísicas. 4. Desaproveitamento evolutivo das autovivências projetivas. 5. Ociosidade evolutiva da
autoprojetabilidade.
Estrangeirismologia: os aftereffects das autoprojeções cosmoéticas; o breakthrough
consciencial a partir da autoprojetabilidade; a open mind; o investimento no upgrade projetivo;
a amplificação teática das selfperformances projetivas; o reminder intermissivo através da Projeciologia; o Projetarium; o Pesquisarium; o Evolutionarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Autoprojeciologia Evolutiva.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Alcances. O bom alcançamos na vigília física ordinária, o melhor na condição da
projeção consciente e o ótimo depois da segunda dessoma, na Comunex Evoluída”.
2. “PL. O mais relevante da Projetabilidade Lúcida é o aumento do senso de responsabilidade cosmoética, evolutiva, perante a autocognição multidimensional”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapesquisologia; o holopensene da tecnicidade aplicada à projetabilidade; o holopensene pessoal da autevolutividade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os projeciopensenes; a projeciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os
prioropensenes da conscin lúcida; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o abertismo autopensênico; a expansão da autopensenização; a pensenosfera lúcida; a autopensenização pró-projetiva; a autopensenização atilada à multidimensionalidade pessoal; a retroalimentação contínua do holopensene projeciológico; a flexibilidade pensênica na propensão para
rever as autoconvicções materiológicas ou místicas a partir das autovivências projetivas.
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Fatologia: a autolucidez quanto à utilidade evolutiva das autexperiências extracorpóreas;
os descondicionamentos intrafísicos crescentes; as deslavagens cerebrais quanto à multidimensionalidade; o desenvolvimento da antiingenuidade projeciológica; o autempenho na conquista da
maturidade multidimensional; a busca pela ampliação do nível de autocoerência entre as ações intra e extrafísicas; a verificação dos resultados auferidos pela autoprojetabilidade consciencial;
a projetabilidade reciclogênica; o aproveitamento da heteropromoção evolutiva projeciogênica; as
evidências das reperspectivações existenciais observadas nos equemistas; o senso de multidimensionalidade pessoal; a profilaxia do desperdício dos autexperimentos projetivos; a falta de motivo,
consciente ou inconsciente, para querer sair do corpo enquanto principal impedimento para a autovivência extrafísica plena; o despreparo em estabelecer alvos mentais projetivos gerando a erraticidade extrafísica com baixo aproveitamento dos autexperimentos; a banalização das autexperiências extrafísicas dificultando o desenvolvimento projetivo gradual; o armazenamento autodidático dos paraconhecimentos pessoais; o autaprofundamento no estudo projeciocrítico; o aprofundamento na autopesquisa de determinado tema evidenciado na experimentação extrafísica; o mapeamento das paracognições pró-evolutivas; a destinação pró-evolutiva dos parachados pesquisísticos; a escrita de artigos, verbetes e livros tendo por base a paracasuística pessoal.
Parafatologia: a aplicação evolutiva das autoprojeções; o uso das experiências projetivas para potencializar o aproveitamento da existência intrafísica; o aprendizado enquanto síntese
das autexperiências projetivas; a vocação pessoal para as pesquisas multidimensionais; a curiosidade sadia quanto à extrafisicalidade; o autesforço contínuo para o avanço da capacidade projetiva; a evolução qualiquantitativa da apreensão dos conhecimentos extrafísicos;a autoprojetabilidade lúcida cosmoética enquanto atalho sadio da evolução da consciência (antiperdularismo evolutivo); a aprendizagem derivada das paravivências; o autenfrentamento dos fatos extrafísicos vivenciados; a mudança da categoria de projetabilidade conforme as recins; a compreensão da dinâmica da vida interdimensional pessoal; a autopesquisa multidimensional levando a conscin a transcender a condição de assistido para aprendiz dos amparadores; a autoconscientização multidimensional (AM) possibilitando o vislumbre da extensão do autodesconhecimento; a vivência do paradigma consciencial; a experiência projetiva lúcida, auxiliando na substituição da crença em geral,
pelo conhecimento pessoal, direto e incontrovertível para a própria consciência; a projeção consciente (PC) humana possibilitando a saída do esconderijo da existência intrafísica (trincheira do
umbigão); o recurso da PC para se obter conhecimento intraconsciencial não acessáveis de outro
modo; a experiência da conscin projetada viver temporariamente na condição de consciex; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ampliação gradual da autoconfiança nas próprias ações extrafísicas a partir da autopesquisa projetiva; a autodesdramatização gradativa quanto
às autovivências multidimensionais; as projeções conscienciais educativas; a autodesrepressão
consciencial através da projetabilidade lúcida; a autocrítica projetiva qualificada por meio das autexperimentações extrafísicas continuadas; o reconhecimento multidimensional do senso da autorresponsabilidade evolutiva; a busca pela ampliação da paracognição pessoal; as metodologias de
acesso ao paracérebro; a transposição das informações do paracérebro para o cérebro físico facilitada pela vivência regular do transe projetivo; a projeciogenia decorrente da valorização da interassistência multidimensional; as projeções interassistenciais propiciando o aprimoramento da autoprojetabilidade; as práticas diárias da tarefa energética pessoal (tenepes) favorecendo o desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial; o saldo da ficha de trabalhos extrafísicos pessoais;
a paraeducação consciencial; a paraconvivialidade evolutivamente prolífica; as consequências do
encontro crítico com consciência extrafísica mais evoluída; a receptividade às inspirações da parapreceptoria projetiva; o extrapolacionismo assistido apontando formas mais evoluídas de manifestação consciencial; os extrapolacionismos projetivos evidenciando para a conscin os neopatamares evolutivos a serem alcançados; a escola teática de interassistencialidade proporcionada pelo convívio extrafísico com amparadores.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodidatismo–interesse parapesquisístico; o sinergismo
assimilação da teoria–autovivência da prática; o sinergismo conhecimento-aplicação; o sinergismo autexperimentação extrafísica–autoconfiança multidimensional; o sinergismo amadurecimento parapsíquico–correção nas interpretações; o sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida; o sinergismo maturidade parapsíquica–fenômenos avançados.
Principiologia: os mecanismos de autopesquisa multidimensional facultando a vivência
avançada do princípio da descrença (PD); os princípios paradireitológicos necessários ao desenvolvimento da autoprojetabilidade lúcida; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio
da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva;
o princípio da expansão paracognitiva; o princípio da aplicabilidade dos parafenômenos cosmoéticos.
Teoriologia: as teorias neoparadigmáticas da Conscienciologia; a teática conscienciológica; o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%); a teoria da recuperação de cons; a teoria da paraaculturação; a teática da interassistência multidimensional;
a teoria da Escala da Consciência Contínua.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a aplicação eficiente de técnicas de rememoração dos eventos extrafísicos; as técnicas projeciométricas; a técnica do autobalanço parafenomenológico; a técnica da análise periódica dos registros projetivos; as técnicas interpretativas da Parafenomenologia; a técnica de a conscin lúcida imitar as posturas evolutivas do amparador extrafísico; a técnica do aproveitamento da megaprojeção.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;
o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio
Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito reeducador da experiência fora do corpo; os efeitos evolutivos das
autopesquisas projetivas; o efeito da vivência da projeção consciente transparecendo na recin da
conscin projetora; a autoconscientização quanto aos efeitos intrafísicos das ações extrafísicas;
o efeito da autoconfiança gerada a partir das experiências extrafísicas esclarecedoras autocomprovatórias; o efeito da projeção consciente na conquista da pacificação íntima; o efeito desnudante
da autopensenidade por meio da autoprojetabilidade.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da recuperação de parassinapses; os extrapolacionismos projetivos formadores de neossinapses e paraneossinapses; as neossinapses advindas do escrutínio dos autexperimentos projetivos; a postura paracientífica propícia à criação
de paraneossinapses; a ampliação da realidade da consciência por meio das neossinapses projetivas.
Ciclologia: o ciclo vivência da projeção consciente–registro dos parafatos–interpretação do conteúdo; o ciclo virtuoso experiência projetiva–achados instigantes–catálise automotivacional; o ciclo autexperimento projetivo–hipóteses pesquisísticas–descobertas intraconscienciais; o ciclo estudo–vivência projetiva–projeciografia–projeciocrítica–publicação; o ciclo de extrapolações paradidáticas; o ciclo cosmoético acumulação parexperiencial–aplicação interassistencial; o ciclo análise-síntese.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio Projeciologia-Evoluciologia; o binômio cognição-paracognição.
Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação realidade intrafísica–pararrealidade; a interação nível de cosmoeticidade–nível de paravivências; a interação nível de
projetabilidade–nível de compreensão parafenomenológica; a interação esforço pessoal–rendi-
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mento evolutivo; a interação autopredisposição-heterajuda; a interação semperaprendente–amparador técnico da projeção.
Crescendologia: o crescendo evolutivo pela acumulação dos achados paratécnicos;
o crescendo das autexperimentações extrafísicas; o crescendo autexperimentos-autorreflexões-autotares; o crescendo da autodesassedialidade multidimensional; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo EV–autoprojetabilidade lúcida–tenepes–ofiex; o crescendo na Escala
Evolutiva das Consciências.
Trinomiologia: o trinômio choque de pararrealidade–crise de crescimento–reciclagem
da intraconsciencialidade; o trinômio aquisição cognitiva–expansão cosmovisiológica–aplicação
imediata.
Polinomiologia: a evitação do polinômio autodistorções-autoilusões-autenganos-autoficções; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo; o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio autovivência-bagagem-escrita-docência; o polinômio esforço projetivo–análise técnica–utilidade interassistencial–resultado evolutivo.
Antagonismologia: o antagonismo leniência parapsíquica / aprofundamento parafenomênico; o antagonismo superficialidade / profundidade na autopesquisa; o antagonismo autoignorância / autoconhecimento; o antagonismo desperdício / aproveitamento; o antagonismo conscin teoricona / conscin teática; o antagonismo apatia pesquisística / curiosidade investigativa;
o antagonismo autacomodação projetiva / autevolução projetiva; a percepção do antagonismo
minirrealidade / megarrealidade extrafísica.
Paradoxologia: o paradoxo de os registros intrafísicos poderem influenciar as experiências extrafísicas; o paradoxo de a projeção breve poder proporcionar paraconhecimento vasto; o paradoxo de a conscin precisar sair do soma para aprofundar o conhecimento sobre si mesma; o paradoxo de a projeção retromnemônica poder favorecer o avanço evolutivo.
Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a paracognocracia;
a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a evoluciocracia; a política das boas práticas na
projetabilidade lúcida.
Legislogia: as leis da Projeciologia; a lei do desenvolvimento gradual da projetabilidade lúcida; a lei do maior esforço aplicada à caminhada evolutiva; a lei da autorresponsabilidade
evolutiva; a lei do aperfeiçoamento contínuo; a lei do contágio evolutivo.
Filiologia: a projeciofilia; a experimentofilia; a autopesquisofilia; a neofilia; a parapsicofilia; a parafenomenofilia; a paracogniciofilia; a multidimensionofilia; a extrafisicofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autofobia; a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a projeciofobia; a tanatofobia; a espectrofobia; a parapsicofobia; a extrafisicofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose dificultando a aplicação da autocrítica projetiva; a superação da síndrome da mediocrização da consciência; a extinção da síndrome da autossubestimação parapsíquica; a eliminação da síndrome da banalização parapsíquica.
Maniologia: o enfrentamento da mania de desperdiçar as oportunidades evolutivas.
Mitologia: a mitoclastia inerente à autocognição; a eliminação do mito da autevolução
espontânea, natural e sem autesforço.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a projecioteca; a proexoteca; a assistencioteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a tenepessoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Projeciografia; a Projeciocriticologia; a Autopesquisologia; a Autexperimentologia; a Autodescoincidenciologia; a Interdimensiologia; a Extrafisicologia; a Paracogniciologia; a Parapercepciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Teaticologia; a Interassistenciologia; a Extrapolaciologia; a Evoluciologia.
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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 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 projectius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens conscientiologicus; o Homo sapiens intermissivista;o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens semperaprendens; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaplicação evolutiva das autoprojeções = a utilização das próprias
experiências projetivas a favor da autevolutividade; maxiaplicação evolutiva das autoprojeções
= a utilização das próprias experiências projetivas a favor da evolutividade das demais consciências.
Culturologia: a cultura dos saberes multidimensionais; a cultura da Autexperimenologia; a cultura da Projeciologia; a cultura da Autevoluciologia.
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 aplicação evolutiva das autoprojeções, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
02. Catálise da projetabilidade: Projeciologia; Homeostático.
03. Conscin projetora interassistencial: Perfilologia; Homeostático.
04. Desenvolvimento projetivo: Autoprojeciologia; Homeostático.
05. Diário projetivo: Projeciografologia; Neutro.
06. Dividendos da projeção consciente: Projeciologia; Homeostático.
07. Estudo projeciocrítico: Projeciologia; Neutro.
08. Experiência de quase-morte: Parafenomenologia; Neutro.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Incunábulo projeciológico: Holomemoriologia; Homeostático.
Lei da Projeciologia: Legislogia; Homeostático.
Nível de projetabilidade: Projeciometrologia; Neutro.
Projetabilidade reciclogênica: Autorrecexologia; Homeostático.
Sinergismo projeção lúcida–interassistencialidade: Projeciologia; Homeostático.
Sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida: Projeciologia; Homeostático.
Travão da autoprojetabilidade: Projeciologia; Nosográfico.

A PROJETABILIDADE LÚCIDA, ENQUANTO PARAFENÔMENO TRANSCENDENTE, POSSIBILITA
AMPLIAR A AUTOLUCIDEZ DA CONSCIN EM NÍVEL
INCOMPARÁVEL COM AS EXPERIÊNCIAS HUMANAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica lucidamente as autoprojeções no auto
e heterodesenvolvimento consciencial? Quais os resultados alcançados até o momento?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Tatiana; Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida; pref. Dulce Daou; revisores Dayane Rossa; et
al; 160 p; 25 E-mails; 58 enus; 1 foto; 1 filmografia; 22 websites; glos. 179 termos; 60 refs; 1 anexo; alf; 21x 14 cm; br;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 65 a 96.
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 229, 231, 355, 415,
674, 765, 766, 802, 1.273, 1.386 e 1.421.
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 65, 229
e 1.310.
4. Idem; 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 816 e 847 a 851.
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APLICAÇÃO HOLOMNEMÔNICA
(HOLOMNEMONICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A aplicação holomnemônica é a destinação pró-evolutiva dos autengramas
resgatados, a partir de retrocognições espontâneas ou proporcionadas pela equipe extrafísica, objetivando impulsionar a remissão holocármica e atuar na condição de propulsora ao desenvolvimento holomaturológico da conscin parapsíquica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo aplicação deriva do idioma Latim, applicatio, “qualidade de
aplicável, que pode ser aplicado”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição holo vem do
idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. O termo mnemônica procede do idioma Latim
Científico, mnemonica, derivado do idioma Grego, mnémoniká, “arte de recordar”, e este de mnemóne, “recordação”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Emprego holomnemônico. 2. Utilização prática holomnemônica.
3. Integração holomnemônica cotidiana.
Neologia. As 4 expressões compostas aplicação holomnemônica, aplicação holomnemônica básica, aplicação holomnemônica média e aplicação holomnemônica avançada, são neologismos técnicos da Holomnemonicologia.
Antonimologia: 1. Desperdício holomnemônico. 2. Ociosidade holomnemônica.
3. Inaplicabilidade holomnemônica.
Estrangeirismologia: a utilitas parafenomenológica; os after effects das retrocognições
cosmoéticas; o telos retrocognitivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à aplicação dos parafenômenos retrocognitivos.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Retrocognição
exige reciclagem.
Coloquiologia: o ato de bancar o autoparapsiquismo; o ato de fazer valer a pena; a ação
de tomar as rédeas do próprio desenvolvimento consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemonicologia; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade;
os grafopensenes; a grafopensenidade; os heredopensenes; a heredopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o pensene da Holomaturologia guiando o resgate holomnemônico.
Fatologia: a aplicação holomnemômica; a aplicabilidade da holomemória; a apropriação
holobiográfica; a desmistificação do parapsiquismo cotidiano; a inserção do conteúdo retrocognitivo na agenda intrafísica; as decisões; as mudanças; as rupturas; os gargalos evolutivos; a autocoerência evolutiva; o incômodo das respostas não esperadas; os contrafluxos evolutivos; o autenfrentamento; o autocompromisso recinológico; a resiliência recexológica; a reciclagem dos bagulhos energéticos; a reciclagem dos bagulhos pensênicos; as medidas pós-retrocognição; o autoconhecimento aplicado; a compreensão quanto ao nível evolutivo das consciências; o hasteamento
da “bandeira branca” nos desentendimentos familiares; a prevenção de possíveis conflitos; a libertação da interprisão grupocármica a partir da auto e heterocompreensão; a autorreferenciação
assistencial (arrimo grupocármico); a reconciliação com os desafetos do passado; a desinibição
sexochacral; a desinibição laringochacral; os artigos; os verbetes; a autexposição exemplarista
cosmoética; a memória do passado guiando as escolhas evolutivas do presente; a adequação da
rememoração projetiva à autopesquisa; a autocoerência intermissiva reiterada; a evidenciação da
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raiz do temperamento; a inteligência evolutiva (IE); o livre arbítrio; a coerência quanto ao próprio
nível evolutivo (Cosmoética).
Parafatologia: a aplicação multidimensional do conteúdo holomnemônico; as retrocognições sadias sendo fontes de novas responsabilidades multidimensionais; as parapercepções sob
o aditivo da cosmovisão holomnemônica; a criação do holopensene da Seriexologia; o estado vibracional (EV) atuando na terapia dos bloqueios multimilenares; a enciclopédia paracerebral
realimentada; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático embasa a autoconfiança proexológica;
o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido; a autocoerência parapsíquica; a autoconsciência
multidimensional; a confiança parapsíquica crescente; a recuperação dos megacons embasando
o megafoco existencial; o autorrevezamento multiexistencial; o passo evolutivo no caminho da
desassedialidade permanente total (desperticidade); a pararrede de relacionamentos ampliada;
a identificação do revivalismo social e parassocial; o investimento na relação com a equipe extrafísica; a paramediação de conflitos; a paraplicação holomnemônica autevolutiva; o senso de parafiliação sobrepondo a intimidade retrocognitiva; a paraplicação holomnemônica interassistencial;
as parexcursões de assistência junto à equipe extrafísica; o emprego parassocial dos nomes pretéritos do projetor; a assistência aos parapsicóticos pós-dessomáticos; a paracablagem assistencial;
a responsabilidade grupocármica sobrepondo a curiosidade nos resgates extrafísicos; a autescolha
extrafísica quanto ao esquecimento profilático nas projeções assistenciais de conteúdo holomnemônico; o nível evolutivo representado nos paracordos firmados junto ao amparador de função;
os limites cosmoéticos da autoparajurisprudência; a autorretrocognoscibilidade; o entendimento
das paraleis vigentes ampliando a paradiplomacia do projetor paradireitólogo; a retomada de paradeveres intermissivos; a Policarmologia Aplicada; a identidade extra; o livre arbítrio aplicado
na multidimensionalidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo aplicação holomnemônica–Cosmoética; o sinergismo recin-recéxis; o sinergismo retrocognição–momento evolutivo; o sinergismo conhecimento-aplicação; o sinergismo mentalsoma-parapsiquismo; o sinergismo maturidade parapsíquica–fenômenos avançados; o sinergismo autoconhecimento–responsabilidade interassistencial.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de o menos doente assistir ao
mais doente; o princípio da evolução grupal planetária; o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio do “isso não é para mim”; o princípio da autonomia consciencial; o princípio da aplicabilidade dos parafenômenos cosmoéticos.
Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teática do autoparapsiquismo pró-evolutivo; a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria e a prática da holomaturidade consciencial.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas retrocognitivas; a técnica
autexperimentográfica; a técnica do autobalanço parafenomenológico; a técnica do arco voltaico
craniochacral; a técnica da automegaeuforização; a técnica da tenepes.
Laboratoriologia: o autolabcon.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Recinologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Policarmologia; o Colégio Invisível
da Holomaturologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da aplicação holomnemônica cosmoética.
Neossinapsologia: as neossinapses surgindo das retrossinapses.
Ciclologia: o ciclo retrocognição-registro-aplicação; o ciclo apreciação-conclusão-destinação; o ciclo de resgate dos autengramas holomnemônicos proficiente na aplicação
evolutiva, impulsionando novas retrocognições; o ciclo das recins; o ciclo dos gargalos evolutivos na recéxis; o ciclo dos resgates baratrosféricos na quitação de dívidas multimilenares; o ciclo
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pensênico de entendimento das rememorações; o ciclo maturológico dos parafenômenos; o ciclo
evolutivo.
Enumerologia: a aplicação holomnemônica universalista; a aplicação holomnemônica
megafraterna; a aplicação holomnemônica transafetiva; a aplicação holomnemônica paradireitológica; a aplicação holomnemônica paradiplomática; a aplicação holomnemônica reurbexológica;
a aplicação holomnemônica pancognitiva. A qualificação recinológica; a qualificação da autocrítica; a qualificação intelectual; a qualificação paraperceptiva; a qualificação proexológica; a qualificação interassistencial; a qualificação multidimensional. A holossomaticidade; a holopesquisa;
a holomemória; a holobiografia; o holocarmalidade; a holomaturidade; a holotranscendência.
Binomiologia: o binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento.
Interaciologia: a interação entre os veículos de manifestação da consciência; a interação autoquestionamento–resposta holobiográfica; a interação temperamento-paragenética; a interação projeção-retrocognição; a interação passado-presente; a interação décadas-séculos-milênios; a interação amparador-amparando; a interação conscin adulta hoje–conscin criança em
retrovida; a interação recin-recéxis; a interação verdade desvelada–verdade aplicada; a interação neocognição–aplicação–coerência reiterada; a interação aplicação holomnemônica–resultados evolutivos; a interação holomemória-holomaturidade.
Crescendologia: o crescendo das retrocognições na evolução consciencial; o crescendo
Filosofia-Holofilosofia; o crescendo aporte-retribuição; o crescendo retrocognição-neorresponsabilidade; o crescendo perdão-compreensão; o crescendo do autenfrentamento holobiográfico;
o crescendo História–Para-História–momento presente.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa–neoachados–aplicação dos neoachados; o trinômio autopesquisa-interassistência-reciclagem.
Antagonismologia: o antagonismo mediunidade / parapsiquismo mentalsomático; o antagonismo dependência / autonomia parapsíquica; o antagonismo espetáculo parapsíquico / aplicação parafenomenológica; o antagonismo curiosidade / necessidade evolutiva; o antagonismo
dos assediadores do passado em relação à conscin parapsíquica; o antagonismo da inércia recinológica em relação às retrocognições sadias; a postura antagônica da conscin parapsíquica ante
as respostas indigestas do passado holobiográfico.
Paradoxologia: o paradoxo de lembrar do “escolher não lembrar”; o paradoxo das obviedades veladas.
Politicologia: a evoluciocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a verponocracia; a parapercepciocracia; a transcendência política e parapolítica, a partir da cosmovisão proporcionada
pelos resgates holomnemônicos, resultando na Paradiplomacia; a política e parapolítica avançadas
da eudemonia cosmoética proporcionada pela vivência gradual do saber-se multimilenar.
Legislogia: a lei do esquecimento profilático; a lei da inevitabilidade do reencontro
entre afins; a lei do registro holomnemônico automático; a lei da cosmoética dos parafenômenos
pró-evolutivos; a lei da inalterabilidade do passado; a lei do autodeterminismo evolutivo; a lei da
autocoerência síncrona ao fluxo cósmico.
Filiologia: a autocriticofilia; a neofilia; a teleofilia; a proexofilia; a reciclofilia; a mnemofilia; a assistenciofilia.
Mitologia: o mito do rio Lete em contraponto com Alétheia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a holomaturoteca.
Interdisciplinologia: a Holomnemonicologia; a Autorretrocogniciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Paracerebrologia; a Projeciologia; a Aplicaciologia; a Autopesquisologia; a Parapercepciologia; a Reciclologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; a conscin enciclopedista; o interassistente; o amparador extrafísico; o evoluciólogo.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; a isca humana lúcida; o intermissivista; o autopesquisador; o conscienciólogo; o inversor existencial; o reciclante existencial; o acoplamentista;
o parapercepciologista; o parapsíquico; o pesquisador; o proexista; o proexólogo; o projetor lúcido; o paradireitólogo; o agente retrocognitor; o para-historiador; o parapesquisador; o maxidissidente; o conviviólogo; o tenepessista; a minipeça do maximecanismo; o buscador das verpons seriexológicas.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a isca humana lúcida; a intermissivista; a autopesquisadora; a consciencióloga; a inversora existencial; a reciclante existencial; a acoplamentista; a parapercepciologista; a parapsíquica; a pesquisadora; a proexista; a proexóloga; a projetora lúcida; a paradireitóloga; a agente retrocognitora; a para-historiadora; a parapesquisadora;
a maxidissidente; a convivióloga; a tenepessista; a minipeça do maximecanismo; a buscadora das
verpons seriexológicas.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens paraperceptiologus;
o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens interassistens;
o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aplicação holomnemônica básica = a aplicação egocármica dos engramas holomnemônicos; aplicação holomnemônica média = a aplicação grupocármica dos engramas holomnemônicos; aplicação holomnemônica avançada = a aplicação dos engramas holomnemônicos dando continuidade às tarefas policármicas da identidade extra.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia Lúcida; a cultura da Holomaturologia;
a cultura da Evoluciologia.
Restringimento. À conscin, no presente evolutivo, importa saber o estrito necessário
para a evolução consciencial. Por essa razão, o restringimento holomnemônico é importante instrumento evolutivo.
Devir. A recuperação da memória multiexistencial, quando ocorre de modo espontâneo
ou orientada por amparador extrafísico, deve ser aplicada, adequada e condicionada às metas
evolutivas autoimpostas.
Dscernimento. A conscin poderá buscar autodiscernimento parapsíquico provedor de
escolhas mais lúcidas, dando aplicação prática aos fenômenos e vivenciando o fluxo holomnemônico com responsabilidade autevolutiva e interassistencial.
Autodeterminismo. Esse é o caminho da autonomia parapsíquica, conferidor da capacidade pessoal de empregar as autovivências a favor da própria evolução, na construção do livre
arbítrio holomaturológico (autodeterminismo evolutivo).
Utilidade. Pode-se destacar, em ordem lógica, 3 vias de aplicação do fenômeno retrocognitivo, sinérgicas entre si, caracterizando os principais pilares evolutivos do parapsiquismo,
capazes de responder ao autoquestionamento sobre a utilidade das vivências retrocognitivas:
1. Autopesquisa: autoconhecimento.
2. Reciclagem: autodesenvolvimento consciencial.
3. Interassistência: compartilhamento dos neoachados e resgates grupocármicos.
Autocorrupção. Toda aplicação patológica, ou falta de aplicação de determinado conteúdo retrocognitivo, redunda em desperdício consciencial. Desejar a lembrança do passado sem
dedicar-se às reciclagens pessoais é incorrer em autocorrupção. Dessa forma, o resgate holomnemônico cosmoético deve partir do autolabcon, com o desejo do autoconhecimento sinérgico
à predisposição para reciclagens.
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Autevolução. A partir da Reciclologia, eis, por exemplo, 15 traços fardos (trafares), em
ordem alfabética, seguidos de possíveis reciclagens conscienciais resultantes do fenômeno retrocognitivo:
01. Acomodatismo: a reciclagem profissional conforme a holobiografia.
02. Apriorismose: a reciclagem da autotendência mística e religiosa.
03. Autocorrupção: a reciclagem da falta de coerência evolutiva.
04. Autopromoção: a reciclagem do desejo pelo espetáculo parapsíquico.
05. Autoritarismo: a reciclagem do traço monárquico latente.
06. Batopensenidade: a reciclagem da pensenidade doentia.
07. Ectopia: a reciclagem das dependências afetivas.
08. Emocionalismo: a reciclagem do condicionamento psicossomático.
09. Inadaptabilidade: a reciclagem dos excessos no porão consciencial.
10. Labilidade: a reciclagem do desequilíbrio parapsíquico.
11. Ociosidade: a reciclagem das amizades antievolutivas.
12. Pavonismo: a reciclagem do exibicionismo intelectual.
13. Pedantismo: a reciclagem da falta de estofo verbaciológico.
14. Promiscuidade: a reciclagem da sexualidade patológica.
15. Proselitismo: a reciclagem do uso dogmático da oratória.
Qualificação. A recuperação de cons e megacons pode desencadear mudanças em série,
para melhor. O ponto de virada evolutivo das potencialidades conscienciais advém da rememoração dos retrofatos, ao fornecer respostas aos autoquestionamentos existenciais. Dentre outros
fatores, resulta daí a autoconfiança parapsíquica qualificadora das ações cosmoéticas, na assistência multidimensional.
Heteraplicação. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, em ordem alfabética, 15 ideias
afins à assistência multidimensional, qualificadas pelo fenômeno retrocognitivo, podendo servir
enquanto exemplos de aplicação holomnemônica:
01. Acareação: o encontro frente a frente com a consciex credora.
02. Acolhimento: a recepção dos antigos desafetos na psicosfera pessoal.
03. Afeto: o mimo energético na manutenção do duplismo evolutivo.
04. Agenda: o autocompromisso abnegado, cumprido junto ao grupocarma.
05. Atacado: o engajamento na enfermagem parapsíquica crescente.
06. Disciplina: a disciplinação das projeções conscientes interassistenciais.
07. Equipe: a reinclusão lúcida à equipex reurbanizadora enquanto conscin.
08. Gescons: o compartilhamento das teáticas multidimensionais.
09. Gestação: a escolha assistencial pela gestação humana.
10. Iscagem: o desenvolvimento gradual do tenepessismo 24h.
11. Liderança: a autoincumbência quanto ao epicentrismo consciencial lúcido.
12. Paradiplomacia: a aplicação assistencial dos atributos paradireitológicos.
13. Reurbex: o rapport com os companheiros do passado no mutirão interassistencial.
14. Tenepes: o início da tarefa energética pessoal.
15. Volição: a aditivação da voliciolina interassistencial.
Resultado. O princípio da aplicabilidade dos parafenômenos evolutivos qualifica o autoparapsiquismo, conferindo-lhe maior tecnicidade. As respostas advindas dessa interação impulsionam também a autopesquisa, levando a conscin a transcender a condição de assistido para
aprendiz dos amparadores.
Autocognição. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 15 possíveis
resultados obtidos a partir da aplicação dos fenômenos retrocognitivos, no desenvolvimento da
autopesquisa:
01. Autoconhecimento: o detalhamento holobiográfico esclarecedor.
02. Cientificidade: a efetivação prática do princípio da descrença.
03. Cons: a inserção de megacons autocogniciológicos no cotidiano.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cosmoética: o apport de melhores parâmetros de conduta social e parassocial.
Cosmovisão: a Parapercepciologia expandida pela visão multiexistencial.
Heurística: a enxurrada de neoideias, achados e verpons.
Hiperacuidade: o atilamento das parapercepções a partir da neofilia.
Holomaturidade: os extrapolacionismos serenológicos da eutimia perene.
Mentalsomática: o uso do paracérebro como mecanismo amplificador da cognição.
Paradireito: a autoinjunção de novos limites cosmoéticos pró-evolutivos.
Parapercuciência: a expansão da auto e heterocrítica extrafísicas.
Parapsiquismo: a maturação fenomenológica e paraperceptiva.
Serendipitia: a sequência de neoachados em consonância com o fluxo cósmico.
Universalismo: a extrapolação da visão de mundo (Weltanschauung).
Verbação: a autocoerência lúcida quanto às memórias do Curso Intermissivo.
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 aplicação holomnemônica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
02. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
03. Autorrecuperação dos megacons: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
04. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
05. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
06. Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
07. Detalhamento retrocognitivo: Seriexologia; Homeostático.
08. Holomaturologia: Evoluciologia; Homeostático.
09. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
10. Identidade extra: Egocarmologia; Homeostático.
11. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
12. Paraparentela: Extrafisicologia; Neutro.
13. Raiz do temperamento: Autotemperamentologia; Neutro.
14. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
15. Trio ínsito: Autorretrocogniciologia; Homeostático.

A APLICAÇÃO HOLOMNEMÔNICA É RESULTADO DO AUTODISCERNIMENTO PARAPSÍQUICO, PODENDO COMPROVAR A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE HOLOMEMÓRIA E HOLOMATURIDADE CONSCIENCIAL, OBJETIVANDO O DEVIR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica lucidamente o conteúdo das retrocognições vivenciadas? Como aproveita as referências do passado na evolução pessoal?
A. P. G.
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APOIANTE
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O apoiante é aquela conscin, mulher, homem ou consciex apoiadora, responsável pelo ato, processo ou efeito de apoiar ou sustentar a manifestação pensênica específica
de outra conscin.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo apoiante vem do idioma Italiano, appoggiare, “encostar uma coisa
a outra; sustentar; favorecer”, e este do idioma Latim Vulgar, appodiare. A palavra apoiar surgiu
no Século XV.
Sinonimologia: 01. Apoiador; apoiadora. 02. Aprovador; aprovadora. 03. Amparador;
amparadora. 04. Protetor; protetora. 05. Favorecedor; favorecedora. 06. Coadjutor; coadjutora.
07. Defensor; defensora. 08. Aliada; aliado. 09. Parceira; parceiro. 10. Patrona; patrono. 11.
Avalista. 12. Mecenas. 13. Conscin sustentadora. 14. Pessoa concordante.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo apoio:
apoiada; apoiado; apoiador; apoiadora; apoiamento; apoiante; apoiar; desapoiador; desapoiadora; desapoiante; desapoiar; desapoio.
Neologia. Os 3 vocábulos miniapoiante, maxiapoiante e megapoiante são neologismos
técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Desapoiante. 02. Desapoiador; desapoiadora. 03. Desaprovador;
desaprovadora. 04. Pessoa discordante. 05. Desamparador. 06. Antipatizante. 07. Dissidente.
08. Competidor. 09. Adversário ideológico. 10. Oponente; opositor.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento.
II. Fatuística
Pensenologia: os homopensenes; a homopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; a criação dos holopensenes proexológicos; a grafopensenidade conjunta; a ortopensenidade; o holopensene institucional conscienciocêntrico.
Fatologia: a consecução da programação existencial em grupo (maxiproéxis); a conjugação dos esforços conjuntos; o reconhecimento do executor ou executora da proéxis; a gratidão
teática da personalidade lúcida; o arrimo técnico.
Parafatologia: os acordos proexológicos da intermissão pré-ressomática; os apoios prévios da paraprocedência; as práticas diárias da tenepes; a manutenção da ofiex pessoal; a autoparaprocedência; a grupoparaprocedência; o Curso Intermissivo (CI); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a comunex
Interlúdio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: os sinergismos proexológicos grupais.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia;
o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Enumerologia: a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Intrafísica (CCCI); o Colégio Invisível da Assistenciologia; a Instituição Conscienciocêntrica (IC); a Empresa Conscien-
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ciocêntrica (EC); a Cognópolis; o Polo Conscienciocêntrico Discernimentum; a Villa Conscientia.
Binomiologia: o binômio conscin apoiante–consciex apoiante; o binômio professor
apoiante–aluno apoiante; o binômio homem apoiante–mulher apoiante; o binômio inversor
apoiante–reciclante apoiante.
Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio conscin alienada–conscin reboque–conscin apoiante; o trinômio projetor lúcido–epicon lúcido–
–ser desperto; o trinômio visitante-colega-apoiante.
Antagonismologia: o antagonismo psicólogo apoiante / psicopata apoiante; o antagonismo amigo apoiante / desafeto opositor.
Politicologia: a democracia direta; a parapsicocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Filiologia: a conscienciofilia; a proexofilia.
Holotecologia: a convivioteca; a voluntarioteca; a proexoteca; a interassistencioteca;
a elencoteca; a gregarioteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Maxiproexologia; a Paraprocedenciologia; a Parassociologia; a Sociologia; a Vivenciologia; a Duplologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; o casal incompleto; a dupla evolutiva; o grupo evolutivo; a equipe de voluntários da maxiproéxis; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o apoiante; o apoiador; o aprovador; o favorecedor; o benfeitor; o patrocinador; o amparador; o sustentador; 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 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; o evoluciólogo extrafísico do grupocarma; o coautor.
Femininologia: a apoiante; a apoiadora; a aprovadora; a favorecedora; a benfeitora;
a patrocinadora; a amparadora; a sustentadora; 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 teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a evolucióloga extrafísica do grupocarma; a coautora.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; 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: miniapoiante = a conscin, homem ou mulher, colega no círculo de relações sociais, profissionais ou da equipe proexológica; maxiapoiante = a conscin parceira, homem
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ou mulher da dupla evolutiva harmoniosa; megapoiante = a consciex lúcida, amparadora ou amparador, evolucióloga ou evoluciólogo extrafísicos.
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 apoiante, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
03. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
04. Bibliopola: Intrafisicologia; Neutro.
05. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
06. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
07. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
08. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
09. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Maxidissidente coadjutor: Evoluciologia; Homeostático.
11. Paracientista: Experimentologia; Homeostático.
12. Parceiro ideal: Duplologia; Homeostático.
13. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
14. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

O APOIANTE, MULHER OU HOMEM, É SEMPRE EXTREMAMENTE RELEVANTE NA CONDIÇÃO DE COMPASSAGEIRO LÚCIDO, NA CONSECUÇÃO DA MAXIPROÉXIS,
DENTRO DO QUADRO DAS COMPANHIAS EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você reconhece, com sincera gratidão, o papel importante dos apoiantes na vida intrafísica? Tem ideia justa de quantos apoiantes, homens e mulheres, favorecem você
no desenvolvimento da realização da proéxis?
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APOIO TARÍSTICO
(AMPAROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O apoio tarístico é o trabalho assistencial fundamentado no emprego do talento ou trafor pessoal da conscin lúcida, homem ou mulher, ao apoiar, sustentar ou impulsionar,
por período definido, o ato, ação ou processo de mudança de patamar de outra consciência, empenhada em melhorar evolutivamente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra apoio vem do idioma Italiano, appoggio, “sustentáculo; base; suporte; amparo”. Apareceu no Século XVII. A palavra tarefa procede 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”. Surgiu no Século XVI. O prefixo es deriva do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. O vocábulo claro procede também do idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII. O termo esclarecimento surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Arrimo assistencial esclarecedor. 2. Sustentação tarística. 3. Apoio
técnico esclarecedor. 4. Ajuda tarística. 5. Amparo tarístico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo apoio: apoiado, apoiador, apoiamento, apoiante, apoiar.
Neologia. As 4 expressões apoio tarístico, apoio tarístico de curto prazo, apoio tarístico
de médio prazo e apoio tarístico de longo prazo são neologismos técnicos da Amparologia.
Antonimologia: 01. Apoio consolador. 02. Apoio amaurótico. 03. Apoio antitarístico.
04. Apoio heterodependente. 05. Desapoio. 06. Abandono. 07. Ajuda manipuladora. 08. Superproteção. 09. Apoio anticosmoético. 10. Heterassédio.
Estrangeirismologia: o breakthrough assistencial; o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
assistencial evolutivo.
Coloquiologia. Eis 14 expressões populares relacionadas ao tema: o abre portas; a âncora; a base de sustentação; a boia salva vidas; a tábua de salvação; a colher de chá; o eixo de
referência; a escora de crescimento; o ato de estender a mão; o ato de cuidar sem passar
a mão na cabeça; o finca-pé; a mão na roda; o ato de segurar a barra; o suporte firme.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o apoio à desambiguação pensênica; o apoio mentalsomático à holopensenização sadia;
o apoio à pensenização prospectiva do assistido; o argumento perspectivológico no apoio à pensenização evolutiva.
Fatologia: o apoio tarístico; o megatrafor do altruísmo cosmoético aplicado à tarefa do
esclarecimento; a assistencialidade madura; o auxílio ao assistido na superação do contrafluxo perante à mudança; a paciência; a sensibilidade quanto ao momento evolutivo do assistido; o apoio
na passagem do gargalo evolutivo; a tranquilidade necessária nos momentos de retrocesso; a lucidez quanto à eficácia de estar ausente ou presente junto ao assistido; a análise do autexemplo;
a postura firme; a força presencial; a assertividade na assistência; a autanálise da linguagem utilizada; o estudo do padrão consciencial do assistido; o acolhimento generoso, amplo, irrestrito no
momento certo; a maternidade planejada; o apoio polivalente à dupla evolutiva; o sustentáculo tarístico do duplista; o atilamento para fazer a tares aqui e agora; a reconciliação; a autoridade moral; a omissão superavitária; o anonimato; a discrição; a expertise assistencial qualificando
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o apoio; a fraternidade; a serenidade; a liderança cosmoética; o auxílio à saída da zona de conforto; a antiamaurose; o heterossoerguimento pelo fortalecimento dos trafores; o uso do discernimento assistencial máximo; o apoio às realizações proexológicas; o favorecimento ao acesso dos
recursos assistenciais intrafísicos; o apoio à dispensa das muletas extrafísicas; a oportunidade de
apresentar ideias novas ao assistido; o planejamento do trabalho de apoio; a preexistência de mérito pessoal do apoiador e do apoiado; o passo a passo no trabalho interassistencial; a suspensão
profilática do apoio no momento correto; o estudo dos autotrafares impedidores da eficiência assistencial; o revezamento interassistencial no intrafísico; a disciplina; a constância; a perseverança; o apoio aos doentes e deficientes; a docência conscienciológica em todos os níveis; o mitridatismo; a tares enquanto substrato para as autopesquisas do assistente; as bases argumentativas
apoiadoras das verpons; o endosso ao heteroparapsiquismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a condição de apoiamento em retrovidas; a iscagem extrafísica lúcida na virada existencial dos assistidos; a doação
generosa das energias na tenepes; o apoio incondicional dos amparadores extrafísicos às recins
cosmoéticas; o emprego do parapsiquismo na qualificação tarística; o auxílio ao equilíbrio holossomático do assistido; o favorecimento do acesso aos recursos de apoio extrafísico; a contrapartida energética sadia da assistência; a abordagem extrafísica; o resgate extrafísico; a Pré-intermissiologia; o revezamento interassistencial seriexológico; a paraterapêutica; o apoio energético, psicossomático e mentalsomático aos assistidos na tenepes; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal apontando os possíveis excessos no apoio tarístico; a paradocência em todos os níveis;
a conexão com a Central Extrafísica da Energia (CEE); a conexão com a Central Extrafísica da
Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo oportunidade de apoio–ampliação do autoconhecimento; o sinergismo apoio tarístico–autopesquisa avançada–trabalho assistencial em rede.
Principiologia: o princípio de o menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o trafor do apoio.
Teoriologia: a teática conscienciológica.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da ofiex.
Voluntariologia: o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o Apoio aos Voluntários e Alunos (AVA).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito do apoio energético carregado no pen do pensene; o efeito halo do
apoio extrafísico.
Neossinapsologia: as neossinapses assistenciais.
Ciclologia: o ciclo acolhimento-tares; o ciclo amparador intrafísico–amparador extrafísico.
Enumerologia: a presença; o olhar; o gesto; o abraço; a escuta; a palavra; a tares.
O apoio financeiro; o apoio material; o apoio moral; o apoio emocional; o apoio técnico; o apoio
energético; o apoio mental.
Binomiologia: o binômio auto-higienização holossomática rigorosa–prontidão para
o apoio; o binômio suporte à heteroconfiança parapsíquica–suporte à heteroconfiança evolutiva;
o binômio autopesquisa-heteropesquisa; o binômio isenção-antiemocionalidade; o binômio acolhimento energético–percepção pensênica.
Interaciologia: a interação respeito ao nível evolutivo do assistido–evitação da impulsividade assistencial.
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Crescendologia: o crescendo instintividade–racionalidade–discernimento parapsíquico
na qualificação do trabalho de apoio; a capacitação do amparador intrafísico no crescendo despreparo jejuno–discernimento evolutivo; o crescendo apoio ao mudancismo–apoio ao egocídio.
Trinomiologia: o trinômio proteção-confiança-segurança; o trinômio abnegação cosmoética–antimanipulação–antiviolência; o trinômio (antiapoio) autovitimização-egoísmo-arrogância; o trinômio respeito–antiansiosismo–sucesso na assistência; a interação sincrônica apoio
tarístico–cosmovisão–reurbex.
Polinomiologia: o polinômio profissionalismo-sinceridade-teática-verbação; o polinômio da escuta pedagógica sensibilidade-atenção-participação-Cosmoética; a atenção ao polinômio conteúdo-forma-momento-local-modo.
Antagonismologia: o antagonismo assistido inconsciente / assistido consciente; o antagonismo autodesmazelo / proficiência assistencial; o antagonismo ouvido de aluguel / olho clínico; o antagonismo assistência tarística / maternagem ao assistido.
Paradoxologia: o paradoxo de o apoio tarístico sem retorno implicar em assistência para o apoiador.
Politicologia: a assistenciocracia; o exercício prático da Cosmoética vivenciada; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a amparofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a recinofobia; a recexofobia; a projeciofobia; a neofobia; a autevoluciofobia;
a conviviofobia; a xenofobia.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a proexoteca; a voluntarioteca; a socioteca; a recexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Amparologia; a Assistenciologia; a Reeducaciologia; a Maxiproexologia; a Conscienciometria; a Mudanciologia; a Autodeterminologia; a Holomaturologia;
a Tenepessologia; a Autoproexologia.
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 autodecisor; 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 evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o infiltrado cosmoético; 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 autodecisora; 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 infiltrada cosmoética; 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 fraternus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: apoio tarístico de curto prazo = o auxílio esclarecedor casual a pessoa
desconhecida; apoio tarístico de médio prazo = o auxílio esclarecedor a colegas de escola ou trabalho; apoio tarístico de longo prazo = o auxílio esclarecedor ao grupocarma familiar.
Culturologia: a cultura do antipreconceito; a cultura da assistencialidade multidimensional.
Atributos. Conforme a Amparologia, eis, em ordem alfabética, 15 atributos necessários
à conscin lúcida interessada em qualificar o apoio tarístico:
01. Assertividade: evitar o vacilo, a pusilanimidade.
02. Autavaliação permanente: fazer a manutenção da autocriticidade no trabalho assistencial.
03. Autoconfiança: equilibrar autoimagem e autocapacidade energética.
04. Autorganização parapsíquica: priorizar a paraperceptibilidade diante das urgências intrafísicas.
05. Autossegurança assistencial: enfrentar desafios.
06. Compreensão: entender as diferentes fases do processo específico da assistência.
07. Conectividade: acessar amparadores e Centrais Extrafísicas.
08. Cosmovisão: perceber a conexão entre o apoio específico, a evolução do grupocarma e a reurbex.
09. Homeostase holossomática: fazer a correta profilaxia autopensênica.
10. Percepção: ter informações relevantes sobre o processo evolutivo específico do assistido.
11. Racionalidade: evitar interferência do emocionalismo no processo assistencial.
12. Resiliência consciencial: ter fôlego para concluir o processo de apoio tarístico.
13. Retilinearidade pensênica: manter a pensenização dentro do foco da assistência.
14. Senso da autoproéxis: compreender, o melhor possível, o autodesenvolvimento assistencial.
15. Senso de equipe: superar a ilusão do autoisolamento no trabalho de interassistência.
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 apoio tarístico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Apoiante: Conviviologia; Neutro.
03. Assim: Energossomatologia; Neutro.
04. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
06. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
07. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
08. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
09. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
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12.
13.
14.
15.

Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
Ranque assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.

A SOLIDARIEDADE LÚCIDA CONSTITUI ATRIBUTO FUNDAMENTAL, DE ALTO NÍVEL, PARA O EXERCÍCIO DO APOIO
TARÍSTICO AVANÇADO, REALIZADO EM CONJUNTO COM
OS AMPARADORES E SEM EXPECTATIVAS DE RETORNO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem realizado apoio tarístico às consciências?
Qual o nível de qualificação assistencial desse amparo?
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 238
a 242.
2. 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 386 a 389.
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 403 a 423.

L. J.
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APORTE AUTORAL
(CONSCIENCIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aporte autoral é o recurso, achega, subsídio, incentivo de natureza diversificada, auferido pela conscin, homem ou mulher, facilitador da produção gesconológica qualificada, notadamente o verbetorado e o autorado conscienciológicos tarísticos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo aporte vem do idioma Francês, apport, derivação regressiva de
apporter “trazer” e este do idioma Latim, apportare. Surgiu no Século XII. O termo autoral vem
do idioma Latim, auctor, “produtor; gerador; fundador; inventor; escritor; preceptor”. Apareceu
no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Aporte gesconológico. 2. Achega conscienciográfica. 3. Incentivo
autoral. 4. Recebimento grafopensênico.
Neologia. As 3 expressões compostas aporte autoral, miniaporte autoral e maxiaporte
autoral são neologismos técnicos da Conscienciografologia.
Antonimologia: 1. Aporte artístico. 2. Travão antiautoral. 3. Escassez de recursos gesconográficos. 4. Retribuição autoral.
Estrangeirismologia: o Gesconarium; o Verbetarium; o Grafopensenarium; o Pesquisarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao aproveitamento dos aportes evolutivos.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Somos todos escritores, só que alguns
escrevem e outros não (José Saramago, 1922–2010).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Grafopensenologia; os proexopensenes; a proexopensenidade; os autografopensenes; a autografopensenidade; a fôrma holopensênica, favorecedora do autorado, enquanto achega existencial; o materpensene autoral atraindo aportes.
Fatologia: o aporte autoral; a benesse autoral da preceptoria na infância; a família
estimulando a criança para a leitura, desde tenra idade; o incentivo à escrita dado pelos primeiros
professores; as bibliotecas particulares acessíveis ao futuro autor; a oportunidade e o interesse em
aprender vários idiomas; o colecionismo intelectivo; o legado autoral; o aporte evolutivo para
o próprio autor, da edição gratuita; o feedback positivo dos familiares, educadores e colegas ao
jovem escritor; a biblioteca familiar farta; as bibliotecas das universidades abertas ao público; os
livros gratuitos disponibilizados na Internet; a convivência e a amizade com intelectuais; o desenvolvimento tecnológico facilitando pesquisas, registros e armazenamento da produção escrita;
a proliferação de editoras de livros nos últimos 50 anos; a interatividade entre autores e leitores,
qualificando o aproveitamento das ideias publicadas; as equipes de revisores especializados; o livro recebido pelo autopesquisador, na condição de presente, com tema convergente ao próprio
momento autoral; os pareceristas temáticos qualificando o pré-livro; a busca pelo teto da autocompetência autoral por meio do aproveitamento dos aportes; os milhares de dicionários temáticos e temas do cosmograma disponíveis no Holociclo (CEAEC); o Dicionário de Argumentos da
Conscienciologia (DAC); o Dicionário de Neologismos da Conscienciologia; o livro Qualificação Autoral: Aprofundamentos na Escrita Conscienciológica; a Revista Scriptor (UNIESCON);
o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); a abertura da Enciclopédia da
Conscienciologia aos neoenciclopedistas, democratizando o verbetorado tarístico; a chapa verbetográfica maceteada; a meta factível de 500 neoverbetógrafos; a meta ousada, também exequível,
de 500 autores conscienciológicos; a proéxis grafocêntrica; o teatro conscienciográfico facilitador
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da autexposição tarística; o movimento antimarasmo autoral instaurado na Cognópolis Foz (Ano-base: 2014); o resgate do patrimônio intelectual da consciência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a doação do patrimônio paracerebral dos autores conscienciológicos; os autoaportes autorais paragenéticos; o amparo extrafísico de função aos autores conscienciológicos; os aportes extrafísicos avançados traduzidos em insights e ideias de ponta; o acesso às próprias obras escritas em outras ressomas;
a identificação de personalidade consecutiva na área do autorado; o autorrevezamento multiexistencial autoral.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos aportes existenciais pró-autorado; o sinergismo valorização dos recebimentos–interação dos recebimentos; o sinergismo autocompetência autoral–
–auto-herança conscienciográfica; o sinergismo acumulabilidade de achegas–aproveitamento inteligente de aportes.
Principiologia: o princípio da retribuição; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio do posicionamento pessoal (PEP); o princípio da atração dos afins; o princípio da
evolução conjunta.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula sobre aproveitamento dos aportes recebidos.
Teoriologia: a teoria da identidade interassistencial; a teoria da Retribuiciologia; a teoria da sincronicidade; a teoria do materpensene atrator.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica dos 50 dicionários; a técnica da enumeração; a técnica da associação de ideias; a técnica do autoinventariograma.
Voluntariologia: o voluntariado cosmoético nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs)
enquanto megaaporte existencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da autorganização;
o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo
e Holoteca) na condição de aportes autorais magnos.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo do aproveitamento máximo das achegas conscienciográficas; o efeito nefasto do desperdício dos incentivos gesconológicos; o efeito cascata dos hábitos
autorais saudáveis; o efeito da inteligência evolutiva (IE) na priorização da tares gráfica; o efeito
acumulativo de registrar as autexperiências na condição de autaportes autorais; o efeito da autocoerência ao aplicar o trafor da escrita; o efeito exemplificador da assunção da identidade
interassistencial conscienciográfica.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas dos aportes autorais reconhecidos e assumidos.
Ciclologia: o ciclo dar-receber; o ciclo nosográfico das omissões deficitárias no desaproveitamento dos incentivos pró-gescons; o ciclo autorado gesconológico–autorrevezamento seriexológico.
Enumerologia: o livro-aporte; a ideia-aporte; a conscin-aporte; o dicionário-aporte;
a biblioteca-aporte; a enciclopédia-aporte; o amparo-aporte.
Binomiologia: o binômio aquisição-retribuição; o binômio leitor-escritor; o binômio
fartura de fontes pesquisísticas–acumulação de registros.
Interaciologia: a interação autorganização–continuísmo autoral.
Crescendologia: o compromisso proexológico derivado do crescendo de aportes conscienciográficos; o crescendo letra-palavra-frase-parágrafo-capítulo-seção-livro-tratado-enciclopédia.
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Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer aplicado ao autorado; o trinômio manual-dicionário-enciclopédia; o trinômio monografia-dissertação-tese.
Polinomiologia: o polinômio autoria-revisão-edição-publicação-divulgação; o polinômio artigo-verbete-livro-megagescon.
Antagonismologia: o antagonismo aporte / desperdício; o antagonismo proatividade
/ inércia; o antagonismo fartura de achegas gesconográficas / marasmo autoral.
Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista contemporâneo da Era da Fartura de
aportes autorais poder apresentar escassez de produção escrita.
Politicologia: as políticas editoriais das instituições publicadoras; a política editorial da
EDITARES; a política editorial da Enciclopédia da Conscienciologia.
Legislogia: as leis de proteção aos direitos autorais; a lei do maior esforço autoral.
Filiologia: a evoluciofilia; a gesconofilia; a grafofilia; a proexofilia; a cogniciofilia.
Sindromologia: a síndrome da inércia grafopensênica sobrepujada pelos aportes.
Maniologia: a mania de desperdiçar aportes; a mania de banalizar as conquistas autorais.
Mitologia: o mito do “dom” para a escrita.
Holotecologia: a grafoteca; a proexoteca; a traforoteca; a recexoteca; a evolucioteca;
a autopesquisoteca; a hemeroteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Grafopensenologia; a Autoradologia;
a Autoinventariologia; a Enciclopediologia; a Autodistribuiciologia; a Verbetologia; a Mentalsomatologia; a Retribuiciologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin verbetógafa; a conscin revisora; a conscin lexicógrafa.
Masculinologia: o autor; 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 autora; 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 scriptor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens
communicologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens
creativus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaporte autoral = a biblioteca familiar; maxiaporte autoral = a Holoteca.
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Culturologia: a cultura enciclopédica; a cultura das megalivrarias; a cultura da inclusão intelectual; a cultura do mecenato cosmoético; a cultura da Gesconografia Conscienciológica.
Tipologia. Eis 2 tipos de achegas facilitadoras da produção textual, seguidas de exemplos:
1. Aporte autoral explícito: a herança recebida pelos laços de parentesco, a exemplo da
empresa jornalística de monta ou a editora de livros conceituada; os pais intelectuais; o fato de
a progenitora ser bibliotecária.
2. Aporte autoral implícito: a auto-herança grafopensênica do retroescriba; o trafor da
escrita desenvolvido em sucessivas ressomas na condição de escritor; o impulso para a autorreflexão e autopesquisa do pensador introspectivo da Antiguidade Clássica.
Autoinventariologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 12
questionamentos passíveis de serem autaplicados pelas conscins motivadas no mapeamento dos
incentivos gesconográficos recebidos na atual ressoma:
01. Amizade. Os amigos mais próximos, desde tenra idade, privilegiavam a leitura
e o debate de ideias, em detrimento da vivência do porão consciencial?
02. Amparo. As inspirações de natureza extrafísica são recorrentes durante a prática
pessoal da escrita?
03. Autodidatismo. Os currículos acadêmicos convencionais, experimentados na condição de estudante, eram rotineiramente suplantados pela autodidaxia espontânea, caracterizando
autaporte autoral?
04. Biblioteca. A cidade natal dispunha de biblioteca pública bem constituída e com
acervo atualizado?
05. Convivência. A casa paterna propiciava diálogos e debates enriquecedores por meio
de rodas de conversas com adultos intelectualizados?
06. Educação. Os educandários frequentados incentivaram e valorizaram a autexpressão
escrita, de qualidade, desde as séries escolares iniciais?
07. Grupocarma. A família nuclear incentivou a leitura e a erudição, colocando à disposição, desde a infância, acervo considerável de livros?
08. Mecenato. A oportunidade de ter os estudos franqueados por bolsas e créditos, públicos ou privados, foi constante no próprio currículo acadêmico?
09. Paragenética. O gosto pela leitura, estudo e escrita manifestou-se precocemente,
imediatamente após a alfabetização, indicando hábito e / ou trafor paragenético?
10. Preceptoria. Os cuidadores facultaram o acompanhamento de preceptor capacitado
durante a infância e / ou adolescência?
11. Profissão. A escolha profissional pessoal facilitou o aporte de recursos pró-erudição
e escrita?
12. Sincronicidade. Os artefatos do saber, pertinentes ao tema da gescon em andamento, caem nas próprias mãos?
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 aporte autoral, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aporte existencial: Proexologia; Homeostático.
02. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
03. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Brilhareco intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
05. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
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14.
15.
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Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
Edição conscienciográfica: Comunicologia; Neutro.
Fartura: Intrafisicologia; Neutro.
Gescon: Proexologia; Homeostático.
Latência grafopensênica: Mentalsomatologia; Neutro.
Ortografopensenidade: Grafopensenologia; Homeostático.
Política do autorado conscienciológico: Mentalsomatologia; Neutro.
Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
Técnica do autoinventariograma: Autoconscienciometrologia; Neutro.
Trafor da escrita: Traforologia; Homeostático.

O APORTE AUTORAL CONSTITUI INDICATIVO SEGURO
DA AUTORRESPONSABILIDADE PERANTE A PRODUÇÃO
GESCONOGRÁFICA TARÍSTICA NA ATUAL ERA DA FARTURA. A FERRAMENTA INDICA O OFÍCIO PROÉXICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já inventariou os aportes autorais recebidos na
atual ressoma? Vem aproveitando as oportunidades de exercer o autorado conscienciológico tarístico?
E. M. M.
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APORTE DE AUTOCONFIANÇA
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aporte de autoconfiança é todo e qualquer subsídio recebido pela intercessão de consciência amparadora em prol de conscin, homem ou mulher, objetivando a emersão
de atributos conscienciais traforistas fortalecedores da autossegurança e basilares na efetivação da
programação existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra aporte provém do idioma Francês, apport, regressivo de
apporter, “trazer”. Apareceu no Século XII. O elemento de composição auto procede do idioma
Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo confiar provém do idioma Latim,
confidare, através de confidere, “confiar”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Subsídio de autoconfiança. 2. Reforço de autossegurança. 3. Aditamento de autoconfiança. 4. Ampliação de coragem consciencial.
Neologia. As duas expressões compostas miniaporte de autoconfiança e megaaporte de
autoconfiança são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Perda da autoconfiança. 2. Declínio da coragem. 3. Retribuição policármica. 4. Doação espontânea. 5. Dedicação fraternal.
Estrangeirismologia: o strong profile; o rapport holopensênico; o empowerment; o upgrade interconsciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Amparologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodeterminação evolutiva; os nexopensenes;
a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a flexibilidade autopensênica na obtenção dos meios para alcançar o fim almejado.
Fatologia: o aporte de autoconfiança; a banalização dos aportes recebidos dificultando
a aquisição da autoconfiança; o aporte de autoconfiança favorecendo ações evolutivas; a ampliação da lucidez propiciando a viragem evolutiva; o aporte financeiro auxiliando na manutenção da
autossegurança; as sincronicidades favorecedoras de encontros com profissionais (networking);
a liderança melhor exercida pelo patrocínio da hiperacuidade; a sensação de bem-estar confirmadora, com antecedência, da conquista pessoal iminente; a oportunidade de convívio com pessoa
exemplarista.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autovivência do
arco voltaico craniochacral; a leitura energética precisa; a gratidão extrafísica; a projeção esclarecedora; a sinalética confirmadora da presença de amparo extrafísico na prática da tenepes; a intuição esclarecedora favorecendo a abordagem assistencial ao aluno em sala de aula; o banho de
energia confirmador de ideias ou ações a serem implementadas; a formação de campo energético
ratificador de assistência a ser realizada; a projeção corroboradora da atividade profissional a ser
exercida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interdimensional; o sinergismo autoconfiança-heteroconfiança na equipe extrafísica de amparadores.
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Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio do maximecanismo multidimensional interassistencial; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da responsabilidade advinda do conhecimento; o princípio da primazia do mérito evolutivo; o princípio
evolutivo do devagar e sempre; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da melhoria contínua; o princípio da reciclagem como favorecedor de novas oportunidades; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: a elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da existência humana
atual valer 15 vidas intrafísicas pregressas; a teoria da verdade relativa de ponta; a teoria da
atração dos afins; a teoria e a prática do duplismo evolutivo.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica da priorização do mais relevante; a técnica do estado vibracional; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo; as técnicas conscienciométricas; a técnica do tenepessismo; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); as técnicas consciencioterápicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciologico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras.
Efeitologia: o efeito da autoconfiança na capacidade pessoal de resolução de problemas; os efeitos evolutivos da companhia de amparadores qualificados; o efeito salutar do voluntariado conscienciológico; os efeitos da concentração e aplicação de recursos evolutivos disponibilizados na Cognópolis na intensificação existencial dos cognopolitas.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à reformulação de hábitos; as neossinapses reestruturantes das matrizes mentais; as neossinapses sobre si próprio; as neossinapses
desencadeadas pelo reconhecimento das autopersonalidades pretéritas.
Ciclologia: o ciclo aportes assistenciais recebidos–benesses assistenciais distribuídas;
o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; o ciclo problema-solução; o ciclo equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio; o ciclo meta-conquista; o ciclo visão de conjunto–aporte de autoconfiança–ação firme–resultado assistencial.
Enumerologia: o subsídio para posicionamentos firmes; o subsídio para a coragem consciencial; o subsídio para a pesquisa prioritária; o subsídio para a manutenção da glasnost; o subsídio para a teática interdimensional; o subsídio para as decisões acertadas; o subsídio para a autonomia pensênica.
Binomiologia: o binômio monovisão-cosmovisão; o binômio percepção-parapercepção;
o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio trafor-trafar; o binômio potencialidades-fragilidades; o binômio intimidador-intimidado; o binômio posicionamento assertivo–autestima revigorada; o binômio aporte-gratidão.
Interaciologia: a interação microcosmo individual–macrocosmo coletivo; a interação
minipeça autoconsciente–maximecanismo interassistencial multidimensional.
Crescendologia: o crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização;
o crescendo de estresses sadios impulsionando a autevolução; o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o crescendo pacificação íntima–ataraxia.
Trinomiologia: o trinômio aportes-responsabilidades-retribuição; o trinômio autocontrole-autoconfiança-autossuficiência.
Polinomiologia: o polinômio autestima-autoconfiança-autodeterminação-autonomia.
Antagonismologia: o antagonismo responsabilidade / irresponsabilidade; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo parapercepção / pensamento mágico; o antagonismo liderança pessoal ativa / liderança pessoal adormecida; o antagonismo coragem / covardia.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin franzina de consciência vigorosa.
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Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da afinidade evolutiva.
Filiologia: a evoluciofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a proexofobia.
Sindromologia: a síndrome da pré-derrota; a síndrome da mediocrização; a síndrome
da subestimação; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da apriorismose; a síndrome
de burnout; a síndrome da bússola consciencial danificada.
Maniologia: a mania da dúvida.
Mitologia: o descarte dos mitos pessoais; o mito do dom recebido sem autesforço; o mito de terceirizar o destino para os amparadores.
Holotecologia: a pesquisoteca; a criticoteca; a analiticoteca; a argumentoteca; a curiosoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Questionologia; a Parapedagogiologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia;
a Antidemagogiologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autêntica; a conscin sincera; a conscin longeva; a Consciex
Livre (CL).
Masculinologia: os amparadores extrafísicos; os amparadores intrafísicos; os assediadores extrafísicos; os assediadores intrafísicos; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; 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 retomador de tarefa; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o autopesquisador cobaia; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o homem de ação; o professor; o pensador;
o neopensenedor; o argumentador; o líder; o mentor; o condutor; o avalista.
Femininologia: as amparadoras extrafísicas; as amparadoras intrafísicas; as assediadoras
extrafísicas; as assediadoras intrafísicas; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; 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 retomadora de tarefa; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a autopesquisadora cobaia; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a mulher de ação; a professora; a pensadora;
a neopensenedora; a argumentadora; a líder; a mentora; a condutora; a avalista.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
attentus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens epicentricus;
o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaporte de autoconfiança = o recebido pela conscin na escrita do primeiro verbete; megaaporte de autoconfiança = o recebido pela conscin na escrita da obra-prima.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Multidimensional; a cultura da Parapercepciologia.
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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 aporte de autoconfiança, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
02. Animador consciencial: Conviviologia; Homeostático.
03. Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
04. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
06. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Autovivência hiperagudizada: Maximologia; Neutro.
08. Contraponto heterassediador: Parapatologia; Nosográfico.
09. Liderologia: Politicologia; Neutro.
10. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.

O APORTE DE AUTOCONFIANÇA É FUNDAMENTAL PARA
O ÊXITO NAS AUTOPESQUISAS E RECINS AINDA NECESSÁRIAS EM PROL DO AUTODESENVOLVIMENTO DO EPICENTRISMO CONSCIENCIAL PELA CONSCIN PROEXISTA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, os aportes de autoconfiança recebidos até o momento? Quais proveitos evolutivos vem obtendo?
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
8, 9, 81 e 88.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner;
et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 142.
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 191 e 818.
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; páginas 523, 524,
580, 583, 604 e 631.
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APORTE EXISTENCIAL
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aporte existencial é todo e qualquer recurso recebido pela conscin, homem ou mulher, durante a vida, decorrente do investimento do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial, sobretudo na fase preparatória da autoproéxis, constituído por ferramentas úteis,
aprendizados e condições favoráveis ao bom desempenho das tarefas interassistenciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo aporte vem do idioma francês apport derivação regressiva de
apporter „trazer‟ e este do idioma Latim apportáre. Surgiu no Século XII. 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”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Aporte proexológico. 2. Aporte intrafísico. 3. Dotação evolutiva.
4. Recebimento existencial. 5. Subsídio evolutivo. 6. Investimento amparológico. 7. Dádiva.
Neologia. As 3 expressões compostas aporte existencial, aporte existencial individual
e aporte existencial grupal são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Pedágio existencial. 2. Armadilha antiproéxis. 3. Demanda da existência intrafísica; exigência da vida humana. 4. Acidente de percurso.
Estrangeirismologia: o elevado ROI (return on investiment) evolutivo da conscin maximorexista.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às diretrizes proexológicas.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Aportes
geram obrigações. Aportes aumentam responsabilidades. Aporte: indicador proexológico. Aporte: ferramenta proexológica.
Coloquiologia: a colher de chá; a abertura de caminhos; o ato de pedir esmolas sentado
no saco de ouro; a condição paradoxal do há males que vem para bem; o princípio fraterno do
é dando que se recebe; o adágio popular de aquilo que é seu vem para você.
Filosofia: a Holofilosofia; o Existencialismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento proexológico; os exopensenes sadios; a exopensenidade sadia; os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade.
Fatologia: o aporte existencial; o senso de responsabilidade perante os outros (duplista,
pai, mãe, irmãos, Sociedade, Humanidade); a noção de aplicabilidade dos aportes recebidos;
o compromisso das retribuições interassistenciais; a Era da Fartura; a melhoria íntima a partir da
contribuição na melhoria externa; o aporte como indicador da proéxis pessoal; os aportes relativos
à condição de minipeça dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a recepção
de aporte; o repasse de aporte; a distribuição de aportes; o reconhecimento de aportes recebidos;
a gratidão para com os provedores de aportes; a reconciliação; a retratabilidade; o nível dos aportes proporcional ao nível da proéxis; os acertos e reparações grupocármicas; o aporte intrafísico
dispensável; o padrão dos aportes existenciais recebidos; a interpretação madura do aporte enquanto responsabilidade e não prêmio; a assistência de destino; as armadilhas antiproéxis interpretadas erroneamente enquanto aportes; os aportes como setas de destino; o guia das oportunidades evolutivas; as salvaguardas da proéxis na condição de aportes; a doença antidesviacionista na
condição de aporte camuflado; as tertúlias conscienciológicas diárias como aporte notório; a confiança no amparo; a melin pelo não aproveitamento dos aportes no momento certo; as atipicidades
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favoráveis ocorridas ao longo da vida; o uso racional dos aportes a partir da inteligência evolutiva
(IE); o aproveitamento dos aportes no timing proexológico correto; os insumos da megagescon
pessoal; a função de minipeça dentro do maximecanismo enquanto canal de distribuição de aportes existenciais; a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); o Serviço de
Apoio Existencial (SEAPEX); o curso Identificação das Diretrizes da Proéxis (APEX); o curso
Balanço Existencial (APEX / CEAEC).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parapreceptoria
auxiliando na evitação de desvios proexológicos; o exopensene de amparador em momento oportuno como aporte sutil; a conexão com as Centrais Extrafísicas de Energia (CEE), da Verdade
(CEV), da Fraternidade (CEF), como aporte de função; o autoaporte existencial através da cápsula do tempo gesconológica dentro das diretrizes do autorrevezamento multiexistencial; as extrapolações parapsíquicas; o paramicrochip; a alternância interassistencial amparador-amparando; a melex devido aos desperdícios de aportes recebidos ao longo da vida; o Curso Intermissivo
(CI) como aporte; a paramaternagem; os aportes existenciais planejados ainda na intermissão;
a projeção consciente assistida; a revelação promovida pela consciência mais lúcida sobre
a identidade extra pessoal; a visita interplanetária; o presságio de destino; os aportes energéticos;
os cursos de campo das diversas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); as viagens retrocognitivas em grupo realizadas pela International Academy of Consciousness (IAC).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo aporte existencial–megatrafor pessoal; o sinergismo
aporte existencial–esforço pessoal; o sinergismo aporte existencial–materpensene; o sinergismo
taquirritmia–profusão de aportes.
Principiologia: o princípio de quanto maior o aporte maior a retribuição; o princípio
da evolução grupal; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da reciprocidade; o princípio da maior recompensa para trabalho bem feito
é trabalho ainda maior; o princípio do “se algo pertence à pessoa vem para ela”; o princípio do
assistente ser o primeiro a ser assistido; o princípio da prioridade compulsória.
Codigologia: as cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC) referente à retribuição dos aportes existenciais.
Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria do maximecanismo evolutivo; a teoria dos
aportes existenciais; a teoria do macrossoma.
Tecnologia: a técnica da retribuição pessoal; a técnica da identificação da proéxis pelos
aportes existenciais; o inventário de aportes através da técnica do balanço existencial; a técnica
do proexograma; a técnica de mais 1 ano de vida.
Voluntariologia: a predisposição ao recebimento de aportes a partir do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: os efeitos dos aportes sobre o autodomínio; os efeitos dos aportes sobre
o autodesempenho proexológico; as reciclagens existenciais enquanto efeitos dos aportes recebidos; as catálises proexológicas enquanto efeitos dos aportes recebidos.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo recebimento de aportes existenciais; as
próprias neossinapses como aportes existenciais.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo aportes-aplicação-neoaportes.
Enumerologia: o cognoaporte (o aporte intelectual); o energoaporte (o aporte energético); o paraaporte (a visita à comunex Interlúdio); o pseudoaporte (o bambúrrio); o reaporte
(o aporte recebido novamente); o retroaporte (o aporte recebido em vida passada); o socioaporte
(a amizade raríssima).
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Binomiologia: o binômio aportes existenciais–oportunidades evolutivas; o binômio
aporte existencial–presságio; o binômio aporte existencial–responsabilidade; o binômio aporte
existencial–assistência de destino; o binômio aportes existenciais–conquistas evolutivas; o binômio aporte existencial–diretriz proexológica; o binômio aporte existencial–obrigações.
Interaciologia: a interação positiva domínio pessoal–aporte proexológico; a interação
aporte existencial–momento de destino; a interação aportes existenciais–conquistas pessoais;
a interação Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)–nível dos aportes recebidos; a interação cronologia–
–aportes existenciais; a interação locus de controle interno–aporte existencial; a interação locus
de controle externo–aporte existencial; a interação dos recebimentos.
Crescendologia: o crescendo aportes esporádicos–aportes contínuos; o crescendo receptor de aportes–provedor de aportes; o crescendo aportes isolados–aportes conjugados.
Trinomiologia: o trinômio maximecanismo evolutivo–minipeça consciencial–aporte
proexológico; o trinômio aquisição-consecução-distribuição.
Polinomiologia: o polinômio talentos pessoais–ideias inatas–aportes existenciais–motivação–prioridades evolutivas.
Antagonismologia: o antagonismo aporte existencial / pedágio existencial; o antagonismo aporte existencial / infortúnio; o antagonismo aporte existencial / bambúrrio.
Paradoxologia: o paradoxo da distribuição acumulativa; o paradoxo da adversidade
enquanto aporte existencial.
Politicologia: a meritocracia; a proexocracia; a oportunidade de participar da democracia
pura através do Conselho dos 500 cognopolitano.
Legislogia: a lei da atração; a lei da ação e reação; a lei proexológica da exiquibilidade; a lei do maior esforço.
Filiologia: a proexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a proexofobia.
Sindromologia: a síndrome do derrotismo; a síndrome da dispersão consciencial promovendo os desperdícios dos aportes recebidos.
Mitologia: o mito do dom recebido de divindade.
Holotecologia: a proexoteca; a interassistencioteca; a parafenomenoteca; a inventarioteca; a administroteca; a convivioteca; a filosofoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Retribuiciologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Autodiscernimentologia; a Parafenomenologia; a Conviviologia;
a Lucidologia; a Holomaturologia; a Psicologia Existencial.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o receptor de aportes existenciais; o cognopolita; o completista; o moratorista existencial; o proexista; o proexólogo; o tertuliano; o amparador de função; o parapsiquista; o tenepessista; o ofiexista.
Femininologia: a receptora de aportes existenciais; a cognopolita; a completista; a moratorista existencial; a proexista; a proexóloga; a tertuliana; a amparadora de função; a parapsiquista; a tenepessista; a ofiexista.
Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens
maxiproexologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens autolucidus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: o aporte existencial individual = o recebido individualmente direcionado
à autoproéxis; o aporte existencial grupal = o recebido grupalmente direcionado à maxiproéxis.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da maxiproéxis; a cultura
do aproveitamento dos aportes proexológicos; a cultura da evitação dos desperdícios.
Casuística 1. O psicólogo Osmar Ramos Filho (1939–2011) trouxe relevante contribuição no descortínio e na comprovação da realidade multidimensional ao confeccionar a obra
O Avesso de um Balzac Contemporâneo, fruto da dedicação exaustiva na dissecção analítica do livro Cristo Espera por Ti, texto psicografado a partir da consciex Honoré de Balzac (1799–1850).
Evidência. A assunção dessa tarefa se deu pela sucessão de 3 aportes principais no intervalo entre 1969 e 1983 como podem ser interpretados os fragmentos a seguir, presentes no relato do próprio Osmar na introdução da referida obra:
1. Primeiro aporte (bolsa de estudos): “Em 1969, recebíamos do governo belga uma
bolsa de estudos para a Universidade de Louvain, onde deveríamos permanecer durante quatro
anos para a obtenção de uma especialização em psicologia clínica”.
2. Segundo aporte (encontro de destino): “Em nossa permanência, travamos conhecimento com uma universitária lisboeta que, igualmente, completava seus estudos de língua e literatura francesas. Sua tese de doutorado versava sobre um dos romances inacabados de Balzac,
O Deputado de Arcis, e essa convivência permitiu-nos familiarizarmo-nos com seu trabalho, despertando em nós o gosto pela obra do romancista que por todos esses anos vimos examinando.
Lembramo-nos de que uma das partes mais interessantes era um estudo sobre um pasticho, a tentativa de Charles Rabou, mancomunado com a viúva do escritor, de completar, decuplicando-o,
o citado romance”.
3. Terceiro aporte (livro): “Em maio de 1983, inesperada coincidência colocava-nos
em mãos uma outra contrafação do genial romancista, agora sob o invólucro de uma psicografia.
Conduzíamos uma amiga a um centro espírita, em nossa cidade natal, quando fomos agraciados
com o volume de um romance, trazendo o título bastante piegas de Cristo Espera por Ti, psicografado pelo médium Waldo Vieira, que logo nos pareceu um outro Rabou, a serviço de suas próprias convicções”.
Aportes conjugados. Pelo caso analisado, conclui-se a possibilidade de ajustes na trajetória da vida rumo à proéxis promovidos pelo tangimento gradual através de aportes conjugados
oriundos do maximecanismo evolutivo.
Casuística 2. O escritor venezuelano Fernando Baéz (1970–), reconhecido internacionalmente entre os maiores especialistas na história das bibliotecas, consultor da UNESCO, dedica
a vida a debelar, denunciar e prevenir o arruinamento cultural, o memoricídio e, sobretudo, a destruição de livros.
Biblioclastia. Autor de várias obras publicadas sobre o tema, ganhou maior projeção
mundial ao publicar a obra História Universal da Destruição dos Livros, best-seller internacional,
fruto de 12 anos de pesquisa. No dia 19 de maio de 2007 proferiu conferência no auditório do
Discernimentum, na Cognópolis de Foz do Iguaçu.
Proéxis. Sob a ótica do paradigma consciencial, a análise da trajetória profissional, acadêmica e de vida de Baéz permite a suposição de possível proéxis voltada à antibiblioclastia.
Aporte. Vários acontecimentos contribuíram para o envolvimento de Baéz com o trabalho, dentre eles, aporte proexológico evidente, constatado no relato do próprio autor, na introdução da referida obra, proveniente do avô paterno, o qual não conheceu pessoalmente:
Sinal. “Em 2001, não sem a habitual surpresa, recebi uma pesada caixa que veio a ser
a pedra fundamental de minha pesquisa. ...Na caixa, manchada de óleo e cinzas, contei uns quarenta volumes. Passei adiante alguns que não me atraíam, mas fiquei com Os inimigos dos livros
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(1888), de William Blades (1824–1890), que continha exposição amena sobre as causas da destruição de textos. ...Ainda comovido, e convencido de que era um sinal, fui visitar meu pai.”
Aportes reveladores. O caso em questão permite verificar a possibilidade de certos
aportes apresentarem a função de revelar ou confirmar as diretrizes básicas da proéxis (cláusulas
pétreas proexológicas).
Taxologia. No universo da Proexologia, eis, por exemplo, 100 tipos de aportes existenciais, úteis na realização da proéxis, listados na ordem alfabética:
01. Abrigo. A residência proexogênica familiar; o acolhimento da hospedagem.
02. Adoção. A aceitação espontânea como parte integrante da família.
03. Adversidade. As situações sociais difíceis ao propiciar maior consciência social.
04. Afeto. O acolhimento, a construção de vínculos sadios desde tenra idade na família.
05. Agente retrocognitor. O contato com conscins lúcidas gerando recuperação de cons.
06. Alimentação. A dieta sadia já no ambiente familiar nuclear.
07. Ama de leite. A nutrição adequada na lactância devido ao leite materno escasso.
08. Amizade raríssima. As personalidades pérolas negras no círculo de amizades.
09. Amparo de função. A assistência extrafísica recebida ao realizar a assistência.
10. Antiestigmas. O beneficiamento de antiestigmas sociais promovidos por terceiros.
11. Antropônimo. O nome próprio recebido, insinuante das atividades proexológicas.
12. Apoiante. O auxiliar intrafísico na consecução da gescon pessoal.
13. Assistência de destino. O auxílio recebido em momentos críticos de destino.
14. Assistência médica. O acesso subsidiado à consulta médica em momento oportuno.
15. Atipicidade. As experiências atípicas em geral com grandes benefícios pessoais.
16. Aviso. O recebimento de avisos permitindo ações profiláticas.
17. Biblioteca. A possibilidade de consulta à biblioteca amplificando a cosmovisão.
18. Bicho. O subumano como ferramenta para o desenvolvimento da afetividade.
19. Bolsa de estudos. Os subsídios para estudar em instituição de ensino avançada.
20. Brinquedo. O artefato educativo da infância ao influir nas escolhas futuras.
21. Cápsula. A cápsula do tempo cinemascópica através das tertúlias filmadas.
22. Casuística. O caso pertinente à pesquisa, o famoso “escreveu para mim”.
23. Círculo. O grupo intelectual amplificador da polimatia e da cosmovisão.
24. CL. A extrapolação parassocial de conhecer lucidamente Consciex Livre.
25. Companhias. As amizades evolutivas intra e extrafísicas.
26. Condições. As condições diversas favoráveis para realizar projetos pessoais.
27. Consciencioterapia. A oportunidade de ser evoluciente.
28. Cursos. As atividades da Conscienciologia promotoras da recuperação de cons.
29. Defrontação. Os encontros de destino com impacto positivo em decisões críticas.
30. Denúncia. A revelação evolutiva como alerta para evitar a interprisão grupocármica.
31. Desafios. Os reptos evolutivos impostos pela vida desenvolvendo a autodisciplina.
32. Despertos. A extrapolação social de conhecer conscin desperta.
33. Dificuldades. A condição paradoxal de dificuldades forjarem o strong profile.
34. Doações. Os donativos diversos recebidos e aplicáveis à execução da proéxis.
35. Dupla evolutiva. O parceiro ou parceira afim na priorização da evolução pessoal.
36. Educação. O acesso a boas escolas e bons professores ao longo da fase preparatória.
37. Educação familiar. No seio familiar, a educação de valores, dos hábitos sadios.
38. Empregos. Os convites, as requisições para trabalhar em momentos oportunos.
39. Enciclopédia. A oportunidade de ser verbetógrafo conscienciológico.
40. Energia. Os aportes energéticos no exercício de funções interassistenciais.
41. Estímulos. Os incentivos familiares desde cedo para realizar os interesses pessoais.
42. Eventos. A participação em eventos históricos, marcantes, redefinindo o rumo vital.
43. Evoluciólogos. A extrapolação social de conhecer evoluciólogo.
44. Exemplologia. O convívio com personalidade exemplar moldando o caráter pessoal.
45. Exposição. A visita à exposição cultural amplificadora da amplitude pensênica.
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Extrapolacionismo. As extrapolações parapsíquicas patrocinadas por amparadores.
Família conscienciológica. O pertencimento à família nuclear de conscienciólogos.
Família intelectual. O nascimento em linhagem erudita promovendo a polimatia.
Família mediúnica. A parentela de médiuns ao desencadear o parapsiquismo.
Fatuística. As matérias de cosmograma contendo pérolas negras para a pesquisa.
Financiamentos. O empréstimo para montagem de negócios, construção de casa.
Fôrma. O holopensene local desencadeador de retrocognições esclarecedoras.
Genética. A hereditariedade favorável ao parapsíquismo e à longevidade.
Herança. O patrimônio herdado possibilitando a independência financeira.
Heterocríticas. O recebimento de heterocríticas promotoras do autorrevisionismo.
High-tech. O desfrute de tecnologia de ponta útil para a realização da proéxis.
Holoteca. O acervo inigualável da Holoteca, na Cognópolis em Foz do Iguaçu.
Ideias. O aporte de ideias e sugestões de outras pessoas na confecção da gescon.
Impacto. A impactoterapia retificadora de posturas automiméticas cronicificadas.
Inclusão. O acesso digital permitindo o proveito da Era da Informação.
Informações. A obtenção de informações decisivas nas bifurcações de destino.
Insight. A inspiração extrafísica na compreensão dos fenômenos durante a pesquisa.
Intelectualidade. A vivência em ambiente estimulador da intelectualidade.
Intercâmbios. Os estudos no exterior; o estágio no exterior.
Laboratórios. As instalações de autopesquisa em diversos campi de ICs.
Lazer. Os passatempos construtivos engendrando ganhos culturais e assistenciais.
Liberdade. Viver em país com liberdade de expressão.
Livro. O ganho de livro catalisador da identificação e assunção proexológica.
Macrossoma. O supercorpo recebido catalisador do autodesempenho proexológico.
Madrasta. O suporte sadio à perda materna, provido pela madrasta.
Maternagem. Além da mãe biológica, contar com outras pessoas com papel similar.
Mesologia pró-proéxis. A mesologia favorável à preparação da proéxis.
Mesologia solidária. A mesologia favorável ao desenvolvimento da fraternidade.
Moradia. O recebimento de imóvel proveniente de familiar ou ente querido.
Moréxis. A extensão do tempo de vida em função da proéxis.
Multiculturalismo. A crescimento em diferentes países e culturas.
Natureza. Contato mais profundo com a natureza (fitoenergias e zooenergias).
Network. O círculo social ao propiciar oportunidades profissionais e assistenciais.
Omissuper. As omissões superavitárias em favor de outra pessoa.
ONG. A assistência recebida por ONGs atendendo às necessidades humanas.
Paramicrochip. A ampliação dos atributos parapsíquicos através do paramicrochip.
Patrocínio. O patrocínio para cursar a faculdade, proveniente de pessoa próxima.
Poliglotismo. A educação bilíngue, a vivência em países diferentes.
Preceptoria. A recepção de orientações de preceptores já na infância.
Projeções assistidas. As projeções extracorpóreas promovidas pelos amparadores.
Rede de apoio. Em situações de crise dispor de suporte social.
Renúncias. As renúncias evolutivas em favor de outra pessoa.
Retrocognição. As lembranças retrobiográficas promovidas por amparadores.
Retrogescon. A leitura de obra produzida pela própria pessoa em vida anterior.
Segurança. A proteção e os cuidados recebidos em diferentes épocas da vida.
Semiconsciex. A extrapolação de conhecer conscin semiconsciex.
Serenão. A extrapolação social de conhecer conscin Serenona.
Tares. A obtenção de ideias da extrafisicalidade ainda jovem (recuperação de cons).
Teleguiado. A extrapolação social de conhecer teleguiado autocrítico.
Tertuliarium. As tertúlias conscienciológicas diárias recheadas de neoverpons.
Transplantes. O contar com o transplante de órgãos em momento oportuno.
Tratamentos. O acesso gratuito ao tratamento de ponta e de alto custo.
Vacina. A vacinação em época certa, durante a infância, garantida pelos cuidadores.
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99. Verpons. O acesso às verpons amplificadoras do autodiscernimento sobre a vida.
100. Viagens. O ganho de passagens e hospedagem para viajar a outros países.
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 aporte existencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ádito ideativo cosmovisiológico: Paradidaticologia; Homeostático.
02. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
03. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
04. Domínio pessoal: Autoconscienciometrologia; Neutro.
05. Exigência da vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
06. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
07. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
08. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
09. Paramicrochip: Paratecnologia; Homeostático.
10. Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Proexometria pré-executiva: Autoproexogramologia; Homeostático.
13. Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.
14. Suprimento vital: Intrafisicologia; Neutro.
15. Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica: Autexperimentologia; Neutro.

SEGUNDO A PROEXOLOGIA, OS APORTES EXISTENCIAIS
FUNCIONAM AO MODO DE INDICADORES PARA A IDENTIFICAÇÃO PROEXOLÓGICA, ALICERÇADOS NO ARGUMENTO ANALÓGICO: A FERRAMENTA INDICA O OFÍCIO.
Questionologia. Quais recursos atípicos você, leitor ou leitora, recebeu na vida? Qual
o saldo no cotejo entre os aportes recebidos e as retribuições realizadas?
Bibliografia Específica:
1. Baéz, Fernando; História Universal da Destruição dos Livros: Das Tábuas Sumérias à Guerra do Iraque
(História Universal de la Destricción de los Livros); revisoras Gratia Domingues; & Raquel Correa; trad. Léo Schlafman;
438 p.; 11 caps.; 1 enu.; 972 refs.; 1 apênd.; ono.; 23 x 15,5 cm.; br.; 1ª reimp.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas
20 e 21.
2. Ramos Filho, Osmar; O Avesso de um Balzac Contemporâneo: Arqueologia de um Pasticho; 594 p.; 16
caps.; 101 abrevs.; 1 cronologia; 90 refs.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; enc.; Publicações Lachâtre; Niterói, RJ; 1995; página 17.
3. Vieira, Waldo; Cristo Espera por ti (Romance do espírito de Honoré de Balzac); 328 p.; 76 caps.; 1 ilus.;
18,5 x 13,5 cm; br.; 9ª Ed.; Instituto de Difusão Espírita (IDE); Araras, SP; Maio, 1995; páginas 9 a 325.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane Ferraro;
164 p.; 40 caps.; 11 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 31 e 32.
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PROEXOLÓGICO MENTALSOMÁTICO
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O aporte proexológico mentalsomático é todo recurso, subsídio, achega
ou bem científico, filosófico, literário, intelectual, social, intra ou extrafísico, paragenético, notadamente do paracorpo do discernimento, recebido e passível de ser empregado de modo racional
pela conscin intermissivista, homem ou mulher, para a completude da autoproéxis e da proéxis
grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo aportar origina-se do Francês, apport, regressivo de apporter
“trazer”, oriundo do Latim apportáre. Surgiu no sec. XII. O vocábulo programação procede do
mesmo idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma
Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, de prográphó, “escrever anteriormente; escrever
na cabeça de”. Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém igualmente do idioma Latim,
existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. 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. Subsídio mentalsomático proexológico. 2. Recurso proexológico do
mentalsoma. 3. Bem mentalsomático pró-proéxis. 4. Achega proexista do paracorpo do discernimento.
Neologia. As 3 expressões compostas aporte proexológico mentalsomático, aporte proexológico mentalsomático aproveitado e aporte proexológico mentalsomático desperdiçado são
neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Aporte proexológico psicossomático. 2. Recurso antiproexológico
do mentalsoma. 3. Achega mentalsomática antiproéxis.
Estrangeirismologia: o prêt-à-porter de saberes intermissivos; o avoir plusiers cordes
à son arc mentalsomático; o savoir-faire proexológico; a utilização racional urbi et orbe do intelecto; o Mentalsomarium; o romperse la cabeza pro-proéxis; o sudar la gota gorda para a completude da proéxis; a tutti i costi manter a estudiosidade conscienciológica; a intelligentsia da Proexologia; o afinco ao hard work autopesquisístico consciencial; a high performance mentalsomática.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à programação intermissiva e à utilização prioritária dos recursos evolutivos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Há aportes indispensáveis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; o holopensene pessoal da
Proexologia; a autopensenização proexológica; a autopensenização carregada no pen; o abertismo
autopensênico científico; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade pessoal; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade pessoal e grupal; o holopensene da
valorização do aporte mentalsomático; o ato de pensenizar com inteligência evolutiva (IE); a superação da pressão holopensênica sociosa; o aproveitamento da fôrma holopensênica mentalsomática existente em ambientes intra e extrafísicos específicos, a exemplo do Holociclo.
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Fatologia: o aporte proexológico mentalsomático; a percuciência no uso das achegas
mentaissomáticas propulsionadoras da proéxis; a inteligência de eleger as autoprioridades mais
rentáveis evolutivamente; a condição homeostática da autossatisfação benévola promovida pela
sensatez mentalsomática; o mentalsoma sendo o veículo de manifestação consciencial de eleição;
o exercício constante da tridotalidade consciencial; o emprego permanente do autodidatismo com
vistas ao compléxis; o cultivo à bibliofilia na ampliação do dicionário cerebral analógico; a busca
do conhecimento interdisciplinar pró-proéxis; as faculdades cognitivas capazes de criar e fecundar ideias facilitadoras da execução da autoproéxis e da proéxis grupal; a inventiva e a engenhosidade na superação dos entraves à realização do programado no intermissivo; o megaaporte proexológico recebido e empregado diligentemente; a hiperacuidade; a racionalidade privilegiada;
a autoconcentração mental; a atenção fixa nos parâmetros evolutivos; o autojuízo crítico quanto
ao desenvolvimento da polimatia; a cadeia silogística de raciocínios aplicada no desempenho
existencial; o autodiscernimento, a cogitação discriminativa, no alcance da holomaturidade com
priorizações inteligentes; o reconhecimento da relatividade da verdade; a valorização das verpons;
a primazia do pensamento científico aplicado à programação existencial; o desenvolvimento de
diferentes módulos de inteligência; a produção e publicação grafopensênica habitual fruto da autopesquisa; o reconhecimento e emprego dos talentos magnos; o empenho à intelectualidade,
erudição e cultura geral visando ao completismo da proéxis; a vivência diária da rotina intelectual
direcionada à tarefa do esclarecimento; o aporte científico prioritário para a proéxis; o aporte do
mentalsoma com precedência na meta evolutiva; a valorização das companhias evolutivas estratégicas os recursos mentaissomáticos alavancadores da proéxis; o aporte proexológico convergente
e eficaz plenamente empregado; a administração da vida intelectual sob o primado da inteligência
evolutiva e da Cosmoeticologia.
Parafatologia: o emprego habitual do estado vibracional (EV) profilático; o contato projetivo com os subsídios proexológicos intermissivos; o emprego cosmoético da bagagem multiexistencial de saberes; a verificação dos compromissos intermissivos honrados com o uso pleno de
aporte proexológico mentalsomático; a retrocognição dos talentos magnos cosmoéticos; o subsídio multidimensional essencial para o compléxis; os paraaportes recebidos por insights advindos
dos amparadores técnicos; a associação de ideias estabelecendo a sincronicidade entre fatos e parafatos; a extrapolação parapsíquica propiciando a recuperação do megaparaaporte; o realinhamento da programação existencial pela aplicação inteligente dos recursos mentaissomáticos; o cotejo entre os recebimentos proexológicos e as retribuições pessoais na dinâmica do curso Autopesquisa Multidimensional Interassistencial (AMI) do Instituto Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia (IIPC); a busca constante de acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo biblioteca pessoal seletiva–curiosidade intelectiva produtiva; o sinergismo companhias intelectuais conscienciológicas–estímulo mentalsomático proexista; o sinergismo erudição humana–erudição parapsíquica; o sinergismo intelecto sadio–emocionalidade
sadia; o sinergismo Curso Intermissivo (CI)–Holomemoriologia–Proexologia; o sinergismo autorganização existencial–realização satisfatória da proéxis; o sinergismo produtivo das tarefas
proexológicas condizentes com a hiperacuidade do executor; o sinergismo mentalsomaticidadeparaperceptibilidade na superação dos gargalos evolutivos.
Principiologia: o princípio da indestrutibilidade do patrimônio mentalsomático seriexológico; o princípio da descrença aplicado à Mentalsomatologia; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP) na busca da utilização diuturna do paracorpo do discernimento; o princípio da supremacia evolutiva do mentalsoma; o princípio diretor da consciência; o princípio evoluído de
quem aprende deve ensinar; o princípio organizador dos saberes; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio das verpons; o princípio da auteducação infinita; o princípio do detalhismo nos esforços mentaissomáticos; o princípio da acumulação cognitiva seriexológica.
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Codigologia: o emprego dos aportes do mentalsoma no aprimoramento do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de conduta proexogênica; o código grupal de Cosmoética (CGC) qualificado pela aplicação conjunta da intelectualidade.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da holomemória; a teoria do extrapolacionismo; a teoria da evolução consciencial mentalsomática.
Tecnologia: a técnica da opção inteligente pelo subsídio pró-evolutivo; as múltiplas técnicas dos autesforços mentaissomáticos; a técnica da megassociação de temas evolutivos; as paratecnologias intelectivas disponíveis nos cursos de imersão.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico do docente itinerante; os vínculos
interconscienciais proexológicos no voluntariado da Conscienciologia; o voluntariado mentalsomático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da proéxis (Proexarium); o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Verbetografia; o Colégio Invisível da Heuristicologia; o Colégio Invisível dos Escritores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito da aplicação intensiva dos aportes mentaissomáticos na alavancagem da proéxis; os efeitos do autoconhecimento no aproveitamento máximo da bagagem intelectiva pessoal; o efeito halo das ideias recuperadas do CI para os trabalhos maxiproexológicos;
o efeito cosmovisiológico da autocognição continuada; os efeitos da mesologia da infância
e adolescência pessoal na formação de hábitos intelectuais proexogênicos; o efeito do aproveitamento máximo dos aparatos tecnológicos para acesso a dados e informações com foco pró-proéxis; o efeito das associações de ideias; o efeito do dicionário cerebral na cultura parapsíquica;
o efeito da autodesassedialidade mentalsomática pelo uso dos aportes proexológicos.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo neoparadigma científico redirecionando a proéxis; as retrossinapses eruditas atuantes na conscin lúcida frente aos aportes beneficiadores da execução da obra evolutiva.
Ciclologia: o ciclo ensino fundamental–ensino médio–ensino superior–pós-graduação
facultando a realização do programado na fase pré-ressomática; o ciclo das neoideias na comparação planejado-executado; o ciclo produtivo das produções grafopensênicas proexológicas;
o ciclo virtuoso sucesso na gescon–automotivação para nova gescon.
Enumerologia: a utilização preferencial do córtex cerebral; a utilização habitual da associação de ideias; a utilização rotineira do mentalsoma; a utilização constante do microcosmo
intelectual pessoal; a utilização contínua do autojuízo crítico; a utilização incessante da racionalidade cosmoética; a utilização prioritária do autodiscernimento evolutivo.
Binomiologia: o binômio polimatia-poliglotismo; o binômio recebimento (aportes)-retribuição (completismo da autoproéxis); o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio autossuficiência intelectual–autoconfiança cognitiva.
Interaciologia: a interação aportes existenciais mentaissomáticos–diretrizes da autoproéxis e da proéxis grupal; a interação faculdades mentais–percepções parapsíquicas; a interação complexa cérebro-paracérebro-mentalsoma; a interação dos subsídios paragenéticos proexogênicos e os estímulos mentaissomáticos da vida intrafísica; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo pré-ressomático.
Crescendologia: o crescendo voluntariado–docência–autopesquisa–compléxis; o crescendo subsídios comuns da escolaridade formal–subsídios invulgares recuperados da holomemória; o crescendo da cosmovisão autoproexológica no emprego cotidiano dos subsídios mentaissomáticos disponíveis.
Trinomiologia: o trinômio inteligência intelectiva–inteligência anímico parapsíquica–
–inteligência comunicativa; o trinômio crises existenciais–gargalos proexológicos–neopatamares
evolutivos obtidos através da teática dos subsídios do mentalsoma; o trinômio Curso Intermissivo–recin–compléxis.
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Polinomiologia: o polinômio artigo–verbete–livro–obra-prima publicados na obtenção
da completude autoproexológica; a qualificação da docência conscienciológica pelo polinômio
domínio erudito da língua–poliglotismo–universalismo–tares cosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos os aportes proexológicos mentaissomáticos empregados por poucos.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a discernimentocracia; a meritocracia evolutiva; a democracia do saber; a democracia do pensar.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual consciente; a lei do autodiscernimento maior da conscin na recuperação dos cons intelectivos.
Filiologia: a proexofilia; a neofilia; a pesquisofilia; a grafofilia; a cogniciofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a enciclopediofilia.
Fobiologia: a neofobia impedindo o acesso aos subsídios pró-evolutivos no desempenho
das tarefas planejadas adrede.
Sindromologia: a prevenção das síndromes demenciais pela utilização habitual dos recursos do encéfalo na aplicação dos subsídios intelectivos, facilitando a mnemônica.
Holotecologia: a proexoteca; a mentalsomatoteca; a biblioteca; a lexicoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a cosmogramateca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Mentalsomatologia; a Cogniciologia; a Culturologia; a Educaciologia; a Gnosiologia; a Autopesquisologia; a Gesconologia; a Heuristicologia;
a Polimatia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin proexista; a conscin mentalsomática; a conscin usuária dos aportes mentaissomáticos; a conscin intelectualmente neofílica; a conscin com direcionamento racional pró-proéxis.
Masculinologia: o intermissivista; o completista; o proexista; o proexólogo; o catalisador proexológico; o mentalsomatólogo; o conscienciólogo; o cognopolita; o exemplarista; o intelectual; o pesquisador; o verbetógrafo; o gestor de empreendimento libertário.
Femininologia: a intermissivista; a completista; a proexista; a proexóloga; a catalisadora
proexológica; a mentalsomatóloga; a consciencióloga; a cognopolita; a exemplarista; a intelectual; a pesquisadora; a verbetógrafa; a gestora de empreendimento libertário.
Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo
sapiens intellectualis; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens perquisitor;
o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens scientificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aporte proexológico mentalsomático aproveitado = o subsídio bem empregado diuturnamente pela conscin lúcida na consecução da proéxis; aporte proexológico mentalsomático desperdiçado = o subsídio esbanjado e empregado de forma espúria e perdulária, pela
conscin intermissivista fascinada pela eletronótica.
Culturologia: a cultura proexológica; a cultura da intelectualidade ampliando o discernimento; o multiculturalismo facilitando a recuperação de cons; a cultura dos intercâmbios para
estudos contribuindo no desenvolvimento da cosmovisão.
Taxologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis 20 exemplos de recursos, subsídios,
achegas ou bens, apresentados segundo a principal característica, em ordem alfabética, disponíveis para a conscin interessada na realização e qualificação do trinômio mentalsoma-autoproéxismaxiproéxis:
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A. Científicos:
01. Eventos acadêmicos: fóruns; jornadas; seminários; conferências.
02. Eventos conscienciológicos: cursos; debates; congressos.
03. Publicações: gescons; artigos; ensaios; teses; livros; tratados.
B. Extrafísicos:
04. Extrapolacionismos parapsíquicos.
05. Macrossoma intelectual.
06. Parapreceptoria: recebida de consciexes evoluídas.
07. Projeções lúcidas assistidas.
C. Intelectuais: campo holopensênico para a expansão do mentalsoma.
08. Campi conscienciológicos.
09. Circulo mentalsomático: debate útil e sementeira de ideias.
10. Holociclo.
11. Holoteca.
12. Pesquisarium.
13. Redação verbetográfica: formatação na escrita de verbetes.
14. Tertuliarium.
D. Paragenéticos:
15. Aulas do Curso Intermissivo: dedicadas à autoproéxis e à proéxis grupal.
16. Cons proexológicos.
17. Paramicrochip: facilidade para a conscin enciclopedista.
E. Socioculturais:
18. Amizades raríssimas: conscin-chave; atrator ressomático.
19. Grupocarma intelectivo: compassageiros evolutivos.
20. Voluntariado conscienciológico: oportunidade 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 os aportes proexológicos mentaissomáticos, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aporte existencial: Proexologia; Homeostático.
02. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Autossuficiência intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
06. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
07. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
09. Inventário proexológico: Autoproexologia; Homeostático.
10. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Prioridade proexológica: Autoproexologia; Homeostático.
13. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Thesaurus cerebral: Polineurolexicologia; Homeostático.
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A REALIZAÇÃO PLENA, A MAIOR, DA PROGRAMAÇÃO
EXISTENCIAL PESSOAL E GRUPAL RESULTA DO USO
LÚCIDO, PRIORITÁRIO E DISCERNIDOR DOS APORTES
MENTAISSOMÁTICOS PRÓ-EVOLUTIVOS HAURIDOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza os aportes mentaissomáticos pessoais disponíveis na agilização da autoproéxis e da proéxis grupal? Você está satisfeito com o desempenho pessoal, hoje?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 52, 75, 114, 139 e 173.
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; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 105 a 109,
121, 138, 220, 332, 352, 513 a 517, 848 a 852 e 1.017.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner & Cristiane Ferraro;
164 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 38 a 48 e 87 a 94.
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;
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 312 a 317, 324 e 338.
5. Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 1 E-mail;
1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 53.
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 140, 374
a 379, 382, 384 a 386 e 673.

N. L.
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APORTE TENEPESSOLÓGICO
(TENEPESSOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aporte tenepessológico é o subsídio obtido e usufruído pelo assistente, ao
longo das práticas tenepessistas, produto da interação pessoal com os holopensenes dos assistidos
e do amparo de função, resultando em esclarecimento contumaz quanto aos relacionamentos interconscienciais, abrindo caminho à compreensão da Megafraternologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo aporte vem do idioma Francês, apport, derivação regressiva de
apporter, “trazer”, e este do idioma Latim, apportare. Surgiu no Século XII. A palavra tarefa
provém 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 vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal procede do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no
Século XIII. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Subsídio tenepessológico. 2. Auxílio ao tenepessista. 3. Achega tenepessológica. 4. Recurso tenepessológico. 5. Colheita da Tenepessologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo aporte: aportada; aportado; aportalecer; aportamento; aportar; maxiaportes; megaaportes; miniaportes; neoaportes.
Neologia. As 3 expressões compostas aporte tenepessológico, aporte tenepessológico
primário e aporte tenepessológico avançado são neologismos técnicos da Tenepessologia.
Antonimologia: 1. Aporte ofiexista. 2. Recurso antievolutivo. 3. Subsídio ofiexista.
Estrangeirismologia: o Tenepessarium enquanto labcon multidimensional; o Cosmocognitarium sob a ótica da assistência sem fronteiras; o Autoconfrontarium enquanto laboratório
da autopesquisa; o Autopesquisarium enquanto laboratório de Pensenologia; o Paracognitarium
no acesso à Parapedagogiologia; a tenepes enquanto Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Interassistenciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal tenepessológico; o holopensene da interassistencialidade; o holopensene da Megafraternologia; a Holopensenologia Planetária; os holopensenes
atravancadores da evolução no planeta; as assertividades ortopensênicas; a higidez autopensênica
depurando o materpensene pessoal; o holopensene acolhedor do amparador; o holopensene agressivo do assediador; a responsabilidade de não deixar pensenes antifraternos por onde se passa;
a aglutinação ou agrupamento de consciências a partir de holopensenes afins; a recompilação da
História Pessoal do assistente a partir das características pensênicas dos assistidos; a estilística holopensênica delineando a forma de abordagem nas interações.
Fatologia: a tenepes ajudando na superação das antipodias conscienciais; a Higiene
Consciencial; a qualidade da intencionalidade favorecendo os aportes; a passagem de consciência
assistida para consciência assistente; a descoberta de trafares e trafais do assistente indicando
a autopesquisa; os reposicionamentos do tenepessista; as verpons geradoras de impactoterapias
prenunciando as reciclagens íntimas; as empatias evolutivas; as uniões interconscienciais a partir
dos objetivos existenciais magnos; os aportes proexistas; os reencontros de consciências pró-evolutivos e as neoverpons esclarecedoras das tarefas a serem trabalhadas em conjunto; os acertos
grupocármicos; o objetivo do compléxis; o planejamento da maxiproéxis.
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Parafatologia: o aporte tenepessológico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a telepatia; as inspirações do amparo de
função favorecendo a interpretação dos fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos na didaxia
interassistencial; os autesclarecimentos oportunos sobre a problemática dos assistidos com parafatos exemplificadores; as parapatologias vitimizadoras de milhares de consciências; as confrontações das verpons propiciando a assedialidade em função da imaturidade consciencial; a paracompreensão do porquê ninguém perder ninguém; os traumas e preconceitos das consciências produzindo o ataque ou assedialidade pertinaz; as paraparcepções relativas à adversidade ideológica da
consciência estimulando a satisfação malévola; os insights extrafísicos favorecendo o autorreconhecimento quantitativo e qualitativo das demandas aos assistentes megafraternos; os pensenes do
dia a dia relacionados à tenepes; a falta de silêncio mental na hora da tenepes sinalizando as urgências do trabalho egocármico; o motivo da dificuldade do desassédio; a autodesassedialidade
a partir do acesso à estrutura funcional do assédio; a profilaxia dos autassédios produzindo os heterodesassédios; a eliminação das semipossessões interconscienciais a partir da depuração holopensênica; a soltura energossomática; o parapsiquismo impressivo; a clariaudiência a partir da assim córtico-paracortical; os encontros, reencontros e as despedidas durante a tenepes; a tenepes
ajudando nas reurbanizações holopensênicas; o estágio evolutivo das consciências observável na
prática tenepessológica; os aportes paratécnicos das Centrais Extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo aprendizado da interassistencialidade−eliminação de
autopertúrbios; o sinergismo autodiscernimento-autocompreensão; o sinergismo do trabalho das
equipes assistenciais; o sinergismo holopensene interassistencial–amparabilidade.
Principiologia: o princípio básico da Megafraternidade; o princípio cosmoético de não
pensar mal de ninguém; o princípio de nada acontecer por acaso; o princípio da autorreconciliação universal; o princípio de buscar o melhor para todos, sempre; o princípio de buscar o bem
maior para o maior número de consciências; o princípio da descrença favorecido pelo desenvolvimento paraperceptivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução grupal; a teoria das reurbexes.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas reeducativas; a técnica da assim-desassim; as técnicas interassistenciais de resgate da respeitabilidade evolutiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia;
o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível
da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Grupalidade.
Efeitologia: o efeito da assistência na hora certa; os efeitos do labor das equipes interassistenciais; os efeitos dos aportes tenepessológicos visando o melhor para todos; o efeito halo
do aprendizado da Paradireitologia.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas práticas tenepessistas; as neossinapses geradas pelo extrapolacionismo; as neossinapses específicas para as tarefas interassistenciais.
Ciclologia: o ciclo autorrespeito consciencial–heterorrespeito consciencial; o ciclo autocompreensão-heterocompreensão-intercompreensão; os ciclos de primeneres instalados a partir das práticas tenepessistas.
Enumerologia: a essência dos aportes tenepessológicos; a causa dos aportes tenepessológicos; a consequência dos aportes tenepessológicos; a concatenação dos aportes tenepessológi-
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cos; a reperspectivação dos aportes tenepessológicos; a prospectiva dos aportes tenepessológicos; a transcendência dos aportes tenepessológicos.
Binomiologia: o binômio discrição intrafísica–superexposição extrafísica; o binômio
autexposição-autoincorruptibilidade; o binômio depuração holopensênica–dicionários paracerebrais.
Interaciologia: a interação tenepessista–amparador de função; a interação fatos-parafatos; a interação Socin-Sociex; a interação realidade-pararrealidade; a interação Tenepes-Holopensenologia.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio recuperação de cons–depuração holopensênica–autodiscernimento; o trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento; o trinômio Tenepessologia-Ofiexologia-Despertologia; o trinômio Autodiscernimentologia-Paradireitologia-Tenepessologia; o trinômio Paradireitologia-Interassistenciologia-Despertologia; o trinômio deslavagem subcerebrais-cerebrais-paracerebrais.
Polinomiologia: o polinômio perceber-refletir-interpretar-compreender; o polinômio
autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio Autopesquisologia-Autexperimentologia-Autodiscernimentologia-Interassistenciologia; o polinômio Intencionologia-Parapercepciologia-Autolucidologia-Tenepessologia.
Antagonismologia: o antagonismo universalismo / sectarismo; o antagonismo interassistencialidade / antifraternidade; o antagonismo tarefa cosmoética / tarefa anticosmoética;
o antagonismo aportes monovisiológicos / aportes cosmovisiológicos; o antagonismo paraaculturação / xenofobia; o antagonismo saúde / patologia; o antagonismo aportes potencializadores
/ aportes atravancadores.
Paradoxologia: o paradoxo desassediador.
Politicologia: a democracia planetária; a paradireitocracia; a interassistenciocracia;
a discernimentocracia; a mentalsomatocracia; a lucidocracia; a paracienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à priorização da intercompreensão consciencial; a lei da interassistencialidade bioenergética.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a cosmofilia; a lucidofilia; a interassistenciofilia;
a cienciofilia; a paracienciofilia.
Fobiologia: a tenepes trazendo a profilaxia das fobias.
Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica.
Holotecologia: a evolucioteca; a potencioteca; a interassistencioteca; a tenepessoteca;
a cosmoconsciencioteca; a parapsicoteca; a parapercepcioteca.
Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Megafraternologia;
a Autoconsciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Parapercepciologia; a Profilaxiologia;
a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a Consciex Livre (CL).
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 infiltrado cosmoético;
o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão; 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 infiltrada cosmoética; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona; 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 interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens pacificus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens conscientiotherapeuta; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aporte tenepessológico primário = o esclarecimento acessado pelo tenepessista calouro quanto aos trabalhos ego e grupocármicos; aporte tenepessológico avançado
= o esclarecimento acessado pelo tenepessista veterano quanto aos trabalhos policármicos.
Culturologia: a Paraculturologia Multidimensional; a cultura da Interassistenciologia.
Taxologia. Segundo a Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11
tipos de possíveis aportes tenepessológicos a serem usufruídos pelo(a) tenepessista:
01. Aporte cosmoético: o aprimoramento do código pessoal de Cosmoética.
02. Aporte cosmovisiológico: o crescendo do autodiscernimento aguçando a autocrítica
e a heterocrítica na compreensão dos fatos e parafatos.
03. Aporte multicultural: o respeito às diferenças culturais eliminando barreiras antifraternas.
04. Aporte ortopensênico: a condição da Higiene Consciencial manifestando a intencionalidade sadia.
05. Aporte paracientífico: a autorreeducação evolutiva a partir da paracientificidade.
06. Aporte paracognitivo: a autocognoscência pelo acesso às realidades multidimensionais a partir da inteligência evolutiva (IE).
07. Aporte parapedagógico: a paraprendizagem a partir do amparo de função nas
transmissões telepáticas em bases intelectuais interassistenciais.
08. Aporte paraperceptivo: o desenvolvimento das parapercepções registrando os bastidores do parapsiquismo.
09. Aporte paratecnológico: a expansão da potencialização das energias conscienciais
do assistente; os desbloqueios energéticos dos hemisférios cerebrais; o acesso às Centrais Extrafísicas.
10. Aporte pesquisístico: as autexperimentações (autocobaiagem) aperfeiçoando a melhor abordagem nas heteropesquisas.
11. Aporte tarístico: a aquisição de neoconstructos esclarecedores ao longo das práticas
assistenciais.
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 aporte tenepessológico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
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Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
Constrangimento cosmoético: Autocriticologia; Homeostático.
Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
Extra da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.
Registro tenepessista: Tenepessologia; Neutro.
Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.

OS APORTES TENEPESSOLÓGICOS CHANCELAM A AUTOCOGNIÇÃO DO PRATICANTE PROMOVENDO AUTESCLARECIMENTOS SOBRE OS HOLOPENSENES ASSISTENCIAIS,
SENDO EFICAZES ALAVANCAS PARA A DESPERTICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu quanto ao usufruto dos aportes tenepessológicos? Quais têm sido os resultados mais importantes para você?
M. C. N.
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APREÇO PELA AUTOLUCIDEZ
(AUTOLUCIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O apreço pela autolucidez é a estima, a consideração e o reconhecimento
do valor evolutivo da aquisição, preservação e ampliação da clareza autopensênica, fundamentando o posicionamento resoluto de evitação e oposição a quaisquer condições passíveis de obscurecer a acuidade dos próprios atributos conscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo apreçar provém do idioma Latim, appretiare, “apreciar; estimar; prezar; avaliar”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição auto vem do idioma
Grego, autos, “eu mesmo, por si próprio”. Apareceu, na Terminologia Científica Internacional,
no Século XIX. O termo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, “luminoso; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Apreço pela autoconsciência. 02. Zelo pela autolucidez. 03. Valorização da autagudez intelectiva. 04. Apreciação da autossagacidade intelectual. 05. Senso de
valoração da autolucidez. 06. Investimento na hiperacuidade pessoal. 07. Dedicação à autoperspicácia. 08. Empenho pelo autatilamento. 09. Opção pela automaturidade. 10. Elogio à sanidade
consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas apreço pela autolucidez, apreço pela autolucidez
antecipada e apreço pela autolucidez tardia são neologismos técnicos da Autolucidologia.
Antonimologia: 01. Desapreço pela autolucidez. 02. Negligência com a autolucidez.
03. Desvalorização da hiperacuidade pessoal. 04. Escolha pelo embotamento consciencial.
05. Sucumbência à preguiça mental. 06. Preferência pela apatia intelectual. 07. Opção pela
alienação social. 08. Elogio à insanidade. 09. Dileção pelo autengano. 10. Leviandade existencial.
Estrangeirismologia: o strong profile evolutivo; a autodeterminação no upgrade intelectivo; a intensificação da mental acuity; a elevação da awareness evolutiva; a solicitação de
feedbacks cosmoéticos; a realização do make room mental para se pensar diferente; o interesse
pelo aumento do próprio evolutionary understanding.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da hiperacuidade evolutiva.
Coloquiologia. O ato de não cair na lábia de assediadores; o ato de não agir com o sangue quente; o ato de não entrar na onda de modismos baratrosféricos; o ato de não ser engolido
pelos comocionalismos das multidões; o ato de não perder o rumo do evolutivamente prioritário.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a autopensenização atilada; a predileção por holopensenes desassediados; a atenção e reação profilática às pressões holopensênicas obnubilantes; a criação e conservação de holopensene existencial harmonizado favorável à autolucidez; a admissão do inestimável valor evolutivo da autoconsciencialidade refratária
às intrusões patopensênicas conquistada na autodesperticidade.
Fatologia: o apreço pela autolucidez; o apreço pelo bom funcionamento das faculdades
intelectivas; a constatação do ônus dos rebaixamentos da autolucidez na autevolução; a recusa
convicta a condições e situações encolhedoras da autoconsciência; os resguardos profiláticos;
a rejeição de hábitos intoxicantes; o ato de não banalizar as displicências cotidianas relativas à au-
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tolucidez; o ato de não minorar os riscos das aparentes pequenas loucuras nos momentos de lazer;
a mensuração dos prejuízos para a proéxis dos danos orgânicos recuperáveis ou não, das contaminações somáticas curáveis ou não, das ilicitudes penalizáveis ou não e dos acidentes de percurso
fatais ou não; a prevenção dos minutos de insanidade causadores de anos de recomposições holocármicas; a antivitimização na opção de anular as interferências espúrias de objetos, substâncias,
energias, emocionalismos e consciências; a opção de não permitir ao externo dominar a autovolição; a admissão do inestimável valor evolutivo do cultivo e apuro dos atributos conscienciais.
Parafatologia: a conscientização dos proveitos da autevolutividade lúcida no primeiro
Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático
favorecendo a fixação do foco mental no aqui-agora existencial; a função do arco voltaico nos
desbloqueios corticais favorecedores da autolucidez; a assunção da relevância autevolutiva da hiperacuidade interdimensional; a dedicação ao levantamento das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; a noção clara da estagnação evolutiva causada pelo encolhimento da lucidez nas
parapsicoses e paracomatoses pós-dessomáticas; a busca por méritos cosmoéticos predisponentes
aos extrapolacionismos parapsíquicos; a hiperlucidez propiciada pelos fenômenos de expansão da
consciência; a amplificação da autolucidez contextual no descortino dos bastidores extrafísicos;
a projetabilidade lúcida otimizando o tempo ressomático; o incremento da cosmovisão seriexológica nos vislumbres da holomemória pessoal; os progressos na Escala de Consciência Contínua;
a admissão do inestimável valor evolutivo das aprendizagens parapsíquicas e extrafísicas para
a autolucidez consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo agudez dos sentidos somáticos–agudez dos atributos
mentais–agudez das percepções extrassensoriais; o sinergismo autolucidez intrafísica–paralucidez; o sinergismo lucidez intraconsciencial–lucidez interconsciencial–lucidez extraconsciencial;
o sinergismo assistencial lucidez da conscin sensitiva–lucidez da consciex amparadora.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio de se manter os pés na rocha
e o mentalsoma no Cosmos; o princípio dos fatos e parafatos corroborarem os argumentos;
o princípio pessoal de ser preferível a dura realidade à mais doce ilusão; o princípio de se não
é bom, não adianta fazer maquilagem; o princípio cosmoético do “isso não é para mim”.
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica do EV; a técnica do detalhismo; a técnica da
exaustividade; a técnica da madrugada; a técnica do trabalho antelucano; a técnica do aquecimento neuronial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Epicons;
o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos dos aportes paragenéticos e mesológicos na autolucidez precoce;
os efeitos da autolucidez antecipada no compléxis; os efeitos regressivos e interpresidiários dos
surtos de imaturidade; os efeitos da vida intelectual na sustentação, qualificação e ampliação da
autolucidez; os efeitos evolutivos e gesconológicos da máquina cerebral funcionando em nível
ótimo; os efeitos da prática da tenepes na autolucidez multidimensional; os efeitos da autolucidez
multidimensional nas decisões cosmoéticas; os efeitos proexológicos da autolucidez quanto ao
próprio valor.
Neossinapsologia: a motivação pela formação continuada de neossinapses fidedignas às
realidades circundantes; o empenho para a recuperação das neossinapses de cons magnos.
Ciclologia: a procura do atingimento da máxima lucidez em cada estágio do ciclo etário
humano; o ciclo ressomático restringimento-recuperação-expansão da autolucidez.
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Enumerologia: o valor cognitivo da riqueza e percuciência nas apreensões; o valor heurístico da limpidez e inteligência nas ponderações; o valor profilático da presteza e prudência nas
ações; o valor informacional da clareza e coerência nas comunicações; o valor cosmoético da firmeza e transparência nas posições; o valor tarístico da robustez e beneficência nas argumentações; o valor proexológico da ligeireza e eficiência nas soluções.
Binomiologia: o binômio autolucidez multidimensional–aceleração autevolutiva; o binômio autolucidez evolutiva–harmonia; o binômio autolucidez cosmoética–autoprontidão interassistencial; a decisão pró-autolucidez embasada no binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis;
o binômio higiene holossomática–desintoxicação consciencial; o binômio harmonia holossomática–disciplina mentalsomática; o binômio responsabilidade evolutiva–seriedade existencial.
Interaciologia: a interação autolucidez–cabeça fria; a interação autolucidez–bom humor; a interação autolucidez-automemória; a interação autolucidez-autocriticidade; a interação
autolucidez-autorganização; a interação autolucidez-autointencionalidade; a interação autolucidez-sabedoria; a interação apreço pela autolucidez–opção pelo autodesassédio.
Trinomiologia: a autocontenção das tentações obcecantes do trinômio sexo-dinheiro-poder; a autoimunização aos desvarios inebriantes do trinômio poder-prestígio-posição; o refinamento social através do trinômio gratidão-gentileza-heteroperdoamento; a autoqualificação assistencial através do trinômio autodiscernimento evolutivo–autodisponibilidade interconsciencial–autoprontidão assistencial; o aprimoramento tarístico através do trinômio intelectualidade
cosmoética–parapsiquismo assistencial–comunicabilidade assertiva.
Polinomiologia: a autolucidez holossomática na autochecagem periódica do polinômio
soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a autolucidez intelectual no desvelo pelo polinômio
atenção-concentração-cognição-memória; a autolucidez consciencial na redução do polinômio
distorções perceptivas–distorções paraperceptivas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas;
a autolucidez evolutiva na evitação do polinômio entorpecedor bibliotismo-radiotismo-videotismo-videogameotismo-internetismo; a autolucidez assistencial no ajuste do timing do polinômio
acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up; a autolucidez convivencial na vivência do
polinômio bom ânimo–bom humor–bom-tom–juízo cosmoético; a autolucidez tarística no polinômio pessoa certa–local correto–momento oportuno–informação providencial.
Antagonismologia: o antagonismo pensamento lúcido / ideação delirante; o antagonismo nitidez pensênica / confusão mental; o antagonismo despertez / sonolência; o antagonismo
racionalidade cosmoética / emocionalismo; o antagonismo autatilamento interassistencial / alienação; o antagonismo autavaliação conscienciométrica / autoficção; o antagonismo autocosmoeticidade vivida / autocorrupção.
Paradoxologia: a condição paradoxal da consciência optar pela própria obnubilação.
Politicologia: as políticas nacionais e internacionais antidrogas; as políticas educacionais de fomento ao diálogo, à criticidade e à solidariedade; as políticas reeducativas da tares.
Legislogia: a implantação da lei do maior esforço evolutivo; o respeito às leis da Fisiologia Humana; o acatamento às leis da Parafisiologia; os autajustes às leis da Evoluciologia;
a precaução perante as leis da Holocarmologia; o atendimento às leis da Paradiplomacia; o cumprimento das leis da Cosmoeticologia.
Filiologia: a neofilia; a cognofilia; a bibliofilia; a parapsicofilia; a raciocinofilia; a decidofilia; a priorofilia; a coerenciofilia; a teaticofilia; a verbaciofilia.
Maniologia: a aversão à toxicomania; a recusa à alcoolomania; a repulsão à tabacomania; a esquivez à riscomania; a dispensa da hedonomania; o desinteresse pela gamemania; a esnobação da misticomania.
Mitologia: o desmonte do mito da loucura genial; a desconstrução do mito do maluco
beleza; a desconfiança perante o mito da pílula da felicidade.
Holotecologia: a imersão nas tecas em geral.
Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; Autovoliciologia;
a Priorologia; a Profilaxiologia; a Perdologia; a Parapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Ortopensenologia; a Cosmovisiologia; a Despertologia; a Holomaturologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência cética, otimista e cosmoética (COC).
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; 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 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 homem lúcido; o antenado; o superatento.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageiro 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 mulher lúcida; a antenada; a superatenta.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens lucidologus; o Homo sapiens atilator; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: apreço pela autolucidez antecipada = o afinco pela aquisição, preservação e ampliação da clareza autopensênica desde a juventude; apreço pela autolucidez tardia
= o afinco pela aquisição, preservação e ampliação da clareza autopensênica na maturidade, buscando driblar as possíveis sequelas dos desatinos juvenis.
Culturologia: a cultura da hiperacuidade multidimensional; a cultura da despertez;
o descarte da cultura inútil; a refratariedade aos idiotismos culturais; a autexclusão da cultura do
lazer alcoólico; o sobrepairamento das ilusões vendidas pela cultura capitalista; a cultura da superinformação paradoxalmente capaz de iluminar ou ofuscar a autolucidez.
Posicionamentos. Concernente à Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem
alfabética, 11 posicionamentos explicitadores do apreço pela autolucidez, antípodas a condições
passíveis de afetar, temporária ou permanentemente, a eficácia intelectual e a automanifestação:
01. Antiassedialidade: o reconhecimento dos benefícios da ortopensenidade para a imperturbabilidade íntima; o corte das obnubilações irracionais (autassédios); a autovigilância corretiva das confusões mentais, distorções ideativas e ilogicidades; o senso de autorrespeito.
02. Anticascagrossismo: o reconhecimento dos benefícios do autodomínio energossomático para o equilíbrio holossomático; o corte das obnubilações energéticas (chacras encefálicos
bloqueados); a proatividade no saneamento holosférico; o senso de higiene energética.
03. Antidogmatismo: o reconhecimento dos benefícios da autonomia pensênica para
a autossegurança intelectual; o corte das obnubilações ideativas (apriorismoses); a desconfiança
perante as auto e heteroconvicções absolutas; o senso crítico cosmoético.
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04. Antidrogadição: o reconhecimento dos benefícios da hiperacuidade multidimensional para a pacificação consciencial; o corte das obnubilações químicas (tóxicos); a rejeição às
drogas lícitas e ilícitas, excetuando as essenciais ao organismo; o senso de integridade somática.
05. Antiemocionalismo: o reconhecimento dos benefícios da racionalidade cosmoética
para o bem-estar afetivo; o corte das obnubilações emocionais (conflitos interpessoais); o autocontrole das reatividades, excitações, depressões e dramatizações; o senso de fraternidade.
06. Antienvelhecimento: o reconhecimento dos benefícios da longevidade produtiva
para a aceleração evolutiva; o corte das obnubilações degenerativas (falências orgânicas); a atuação profilática para anular ou postergar o declínio somático; o senso de aproveitamento evolutivo.
07. Antiexaustão: o reconhecimento dos benefícios da homeostasia holossomática para
a potencialização laboral; o corte das obnubilações por fadiga (estafas físicas e psíquicas); a presteza revigorativa nas tensões crônicas e estresses negativos; o senso de relaxação consciencial.
08. Antificcionismo: o reconhecimento dos benefícios do enfrentamento das realidades
para a renovação existencial; o corte das obnubilações imagísticas (anomias ficcionais); o comedimento perante fantasias, ilusões, onirismos, devaneios e elucubrações vãs; o senso prático.
09. Antimaterialismo: o reconhecimento dos benefícios da autexperimentação parapsíquica para o autodiscernimento cosmovisiológico; o corte das obnubilações eletronóticas (monovisões materialistas); o investimento no parapsiquismo; o senso de multidimensionalidade.
10. Antirrobéxis: o reconhecimento dos benefícios da reflexão etológica para a autoincorruptibilidade cosmoética; o corte das obnubilações automatistas (ações impensadas); a restrição de atos condicionados, mecânicos e patomiméticos; o senso de prioridade evolutiva.
11. Antissubcerebralidade: o reconhecimento dos benefícios da domesticação das instintividades para a satisfação consciencial; o corte das obnubilações subcerebrais (caprichos egoicos); a insubmissão aos impulsos inassistenciais e anticosmoéticos; o senso de autocontrole.
Drogas. Neste início do Século XXI, persiste em muitas culturas o desprezo crasso pela
autolucidez, expresso em complacências perante o alastramento do uso de drogas lícitas e ilícitas.
Juventude. Jovens frágeis são aliciados, década após década, geração após geração, pelo
discurso de pseudovanguardismo das vivências toxicológicas. Imaturos, inexperientes e ignorando a História recente, sucumbem à ilusão de modernidade, seduzidos pela conduta com cara de
rebeldia, mas muito bem alinhada com interesses econômicos da sociedade capitalista. Paradoxalmente, acabam manipulados, justamente pelo status quo o qual pretendiam ingenuamente se contrapor.
Leviandade. Nas autonegligências quanto à autolucidez, incluídas as referentes às toxicomanias, os danos, mediatos e imediatos, das autointoxicações orgânicas, energéticas e / ou emocionais capazes de obscurecer a autolucidez são levianamente minimizados. Há a recusa em enxergar o acervo de casuísticas sobre os prejuízos cerebrais, reversíveis e irreversíveis, os efeitos
nefastos dos assédios extrafísicos, circunstanciais e cronicificados, e as perdas conscienciais decorrentes de regressismos, efêmeros e duradouros.
Perdologia. Infelizmente, milhares de conscins seguem desperdiçando o próprio tempo
evolutivo, as oportunidades existenciais, as companhias ressomáticas, os somas recebidos e a existência intrafísica. Preferem optar pela esquiva às realidades e às autorresponsabilidades, postergando o enfrentamento de si mesmas. Pensam estar poupando esforços, quando, em verdade, estão multiplicando os esforços futuros, seja nesta ou em próxima vida intrafísica, para a recuperação de competências perdidas e a recomposição de erros, enganos e omissões gerados durante os
anestesiamentos da autolucidez.
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 apreço pela autolucidez, 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.

1519

Antiadicção: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Atilamento: Atilamentologia; Homeostático.
Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
Autoconsciencialidade ascendente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
Despertez: Autopercucienciologia; Neutro.
Evolução da Autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
Lucidologia: Autoconscienciologia; Homeostático.
Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
Redutor do autodiscernimento: Holomaturologia; Nosográfico.
Requinte da autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
Vigília contínua: Autolucidologia; Homeostático.

A ADMISSÃO DO VALOR EVOLUTIVO DA AUTOLUCIDEZ
EMBASA O EMPENHO POR PRESERVÁ-LA E EXPANDI-LA,
INSTAURANDO POSTURA ANTIVITIMIZADORA DE INADMISSÃO DE AUTOBNUBILAÇÕES ENDÓGENAS E EXÓGENAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui apreço pela própria lucidez? Desde quando? Quais ações práticas comprovam este fato?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37
ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15
websites; 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 571 a 676.
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 102, 136, 510, 513, 514, 516,
518, 531, 537, 556 e 737.

A. L.
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APREÇO TEXTUAL
(GRAFOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O apreço textual é a estima, a consideração e o reconhecimento do valor grafopensênico manifesto pela conscin, homem ou mulher, na dedicação, esforço, empenho, esmero,
ocupação e reflexão aplicada à revisão cosmoética tarística de obras alheias ou próprias.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo preço deriva do idioma Latim, pretium, “preço; valor; merecimento;
mérito; utilidade; prêmio; recompensa; castigo”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo apreço apareceu também no Século XIII. A palavra textual provém do mesmo idioma Latim, textus, “narrativa;
exposição”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Apreço grafopensênico. 2. Estima textual. 3. Consideração textual.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 55 cognatos derivados do vocábulo apreço: apreçada; apreçado; apreçador; apreçadora; apreçadura; apreçamento; apreçante; apreçar; apreçável; apreciabilidade; apreciação; apreciada; apreciado; apreciador; apreciadora; apreciamento;
apreciar; apreciativa; apreciativo; apreciável; apreçoado; autapreço; depreciação; depreciada;
depreciado; depreciador; depreciadora; depreciar; depreciativa; depreciativo; depreciável; dessapreçada; desapreçado; desapreçador; desapreçadora; desapreçamento; dessapreçante; desapreçar; desapreçável; desapreciada; desapreciado; desapreciador; desapreciadora; desapreciamento;
desapreciante; desapreciar; desapreciável; desapreço; despreciar; despreço; heterapreço; inapreçável; inapreciada; inapreciado; inapreciável.
Neologia. As duas expressões compostas autapreço textual e heterapreço textual são neologismos técnicos da Grafopensenologia.
Antonimologia: 1. Desleixo textual. 2. Descuido grafopensênico. 3. Desmazelo pelo
texto. 4. Desinteresse na revisão da escrita.
Estrangeirismologia: o Scriptorium favorecendo a concentração mental; o Librarium
a serviço do texto elegante; a Glasnost aplicada à produção gráfica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade tarística grafopensênica.
Megapensenologia. Eis 11 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – As palavras voam. A grafopensenidade fica. Dicionários aproximam palavras. Etimologias revelam origens. Analisemos nossas revisões. Potencializemos nossas revisões. Leituras enriquecem vocabulários. Revisões reformulam grafopensenes. Inexiste texto pronto. Grafotares: gratidão gruporrevezamental. Grafopensenidade: apresentação autoral.
Proverbiologia. Eis 4 provérbios referentes à temática: – É preciso conhecer os erros
para evitar os erros. Todo texto pode ser melhorado. É necessário evitar o texto igual riacho de
águas claras e extenso, porém sem profundidade. Sem crítica não há discernimento.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Equilíbrio. Quem escreve não deve esquecer que sempre se pode enriquecer o equilíbrio e a exatidão entre a forma e o conteúdo do texto, ininterruptamente”.
2. “Garimpagem. Existe o garimpo revisional quanto aos originais grafados: você
checa algum constructo no texto já escrito e, ao mesmo tempo, revisa os tópicos analisados”.
3. “Grafopensene. Pelo texto se verifica a paciência do autor ou autora”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Revisiologia; o fato de as leituras interdisciplinares favorecerem a confluência dos grafopensenes; a grafopensenidade; a assepsia da autopensenização com a teática da comunicação escrita; os autopensenes; a autopensenidade; a clareza
quanto ao holopensene do autorrevezamento multiexistencial grupal; os grupopensenes; a grupo-
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pensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os
harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; a retilinearidade pensênica transparecendo na coesão e coerência textuais; a autopensenização cosmolínea na revisão evolutiva prioritária do revisor-autor-leitor; a revisão da grafopensenidade levando a conscin a sair da apologia dos trafares
para o predomínio dos trafores.
Fatologia: o apreço textual; o ato de verificar a formatação do arquivo antes de iniciar
a revisão do texto; o apreço pela apresentação textual; a padronização do texto; o ato de conferir
o título comparando o sumário com os capítulos da obra; o ato de examinar as citações em conformidade com a referência bibliográfica; a avaliação crítica do texto; os diferentes estilos de escrita; a personalidade do autor expressa na redação; o exercício do abertismo consciencial perante
a crítica do confor; o ato de atribuir valor à escrita coerente, objetiva e consistente; o compromisso em qualificar o conteúdo de qualquer tipo de expressão gráfica; o exercício e habilidade
com diferentes tipos de textos (artigo, dissertação, tese, verbete, livro) predicando a publicação;
as leituras favorecendo a análise e associação de ideias ampliando a compreensão do assunto; os
termos aproximados enriquecendo o vocabulário comunicativo; o dicionário analógico diversificando a redação de ideias afins; a harmonia da escrita; o diálogo intratextual; a comunicação intertextual; a identificação consciencial com as palavras; a escolha do vocábulo mais assertivo para
contexto temático; o zelo em privilegiar expressões não belicistas; a inteligência gramatical; a supressão dos cacófatos; a inevitabilidade das reciclagens intraconscienciais a partir da leitura, revisão e autoria da grafotares; a valorização da informação extrafísica; a crescente autestima intelectual; a autoconfiança comunicativa; a qualificação pessoal acelerando a revisão do texto; o fato de
colocar à disposição da conscin leitora o melhor da produção intelectual; a fruição cognitiva
frente ao texto bem escrito; a perfectibilidade da revisão e escrita textual; o fato de o Século XXI
ser o da autocrítica e heterocrítica repercutindo na revisão exaustiva da grafopensenidade; o fato
de a tarefa atual preparar para a seguinte.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parafato de a revisão textual alcançar repercussões multidimensionais; o paradever de o intermissivista compartilhar a gesconografia do labcon pessoal; a atuação do amparo extrafísico de função; o investimento da consciex amparadora sobre a conscin autora de obra tarística.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo repassar o texto–clarear as ideias; o sinergismo valorização da cognição–disponibilidade para o estudo; o sinergismo paciência intelectiva–paciência
revisional; o sinergismo calma-apreço-produtividade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da vivência da tares; o princípio da primazia do conteúdo sobre a forma; o princípio cosmoético primum, non nocere (primeiro, não prejudique); o princípio do respeito interconsciencial; o princípio da não remuneração inerente ao voluntariado tarístico.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da verdade relativa de ponta; a teoria da interprisão grupocármica abrangendo o bin mio malentendido-desinformação nas situações sociocomunicativas; a teoria da autoconsistência entrosada.
Tecnologia: a técnica da autorganização consciencial; a técnica da síntese; a técnica do
checklist básico; a técnica do edit-find; a técnica da revisão de texto; a técnica da revisão gráfica
parapsíquica; a técnica da autodisciplina sistemática; a técnica da autocognição.
Voluntariologia: os voluntários-revisores da Conscienciologia; os voluntários-autores
da Conscienciologia; os voluntários-diagramadores da Conscienciologia; os voluntários-verbe-
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tógrafos da Conscienciologia; os voluntários-enciclopedistas da Conscienciologia; os voluntários-dicionaristas da Conscienciologia; os voluntários-editores da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; os laboratório conscienciológicos do desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório conscienciológico
da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cogniciologia; o Colégio Invisível da Parametodologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito oco no texto; o efeito eco no texto; o efeito da ausência de teática;
o efeito da falta de verbação; o efeito da tarefa do esclarecimento; o efeito do exemplarismo pessoal; os efeitos do conjunto de ações do apreço textual no Curso Intermissivo (CI).
Neossinapsologia: a revisão tarística predispondo a neossinapses evolutivas no autor;
a publicação tarística promovendo neossinapses evolutivas no leitor.
Ciclologia: o ciclo escrever-revisar; o ciclo das revisões textuais; o ciclo da assunção
do Curso Intermissivo.
Enumerologia: o poder do conteúdo da página escrita; a turbulência do conteúdo da página escrita; a qualificação do conteúdo da página escrita; o solilóquio gerado do conteúdo da página
escrita; o valor do conteúdo da página escrita; a reciclagem consciencial gerada do conteúdo da
página escrita; o legado autorrevezamental multiexistencial no conteúdo da página escrita.
Binomiologia: o autor exemplarista do binômio primeiro leitor–primeiro revisor; o binômio coerência textual–verbação; o binômio coesão textual–sequência ideativa; o binômio espontaneidade-criatividade; o binômio atividade-criatividade; o binômio melhor qualidade–maior
assistência.
Interaciologia: a interação introspeção-registro-revisão-publicação.
Crescendologia: o crescendo ouvinte–leitor–revisor–escritor publicado.
Trinomiologia: o trin mio solilóquio não registrado–publicação desperdiçada–autorrevezamento multiexistencial comprometido; o trin mio grafotécnico detalhismo-exaustividade-circularidade; o trinômio apreço textual–cápsula do tempo–autorrevezamento multiexistencial;
o trinômio (aliteração) coesão-coerência-consistência.
Polinomiologia: o polinômio discernimento comunicativo–público alvo–confor adequado–assistência em atacado; o polinômio autopesquisa–procedimento de escrita–revisão detalhista exaustiva–credibilidade tarística; o polinômio revisão-concepção-acréscimo-aprofundamento.
Antagonismologia: o antagonismo desservir / predicar; o antagonismo dispersão / priorização; o antagonismo disperso / desperto; o antagonismo pressa / revisão.
Paradoxologia: o paradoxo de o leitor autorretrocognitor poder ser o revisor autocrítico final da obra histórica lida; o paradoxo de o autor se tornar renitente às revisões na própria
obra; o paradoxo de o revisor bem-intencionado poder assediar o revisando; o paradoxo de
a heterorrevisão poder ser mais assistencial ao leitor-revisor em relação ao autor criticado;
o paradoxo de o revisando veterano errático poder esnobar o revisor empenhado resolutivo;
o paradoxo de o autor ser o principal revisor da própria obra; o paradoxo de o revisor veterano
aprimorar-se com o autor estreante; o paradoxo de o texto publicado nunca estar concluído.
Politicologia: a lucidocracia; a autocriticocracia; a culturocracia; a cientificocracia;
a historiocracia; a mnemocracia; a refutaciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço facilitando a comunicação entre revisor e autor; a lei
do maior esforço aplicada ao autaprimoramento da revisão em cima do lance; a lei do maior esforço interassistencial na pararrevisão textual; a lei da responsabilidade evolutiva aplicada à revisão da tares grafada; a lei da interdependência consciencial; a lei da empatia; a Cosmoética enquanto Ciência das leis diretoras das ações conscienciais.
Filiologia: a conscienciofilia; a revisiofilia; a bibliofilia; a criticofilia; a leiturofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a inexistência da disciplinofobia; a ausência da lexicofobia; a superação da
heterocriticofobia; a desaparição da reciclofobia; o absentismo da bibliofobia; a alforria da pesquisofobia; a escassez da leiturofobia.
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Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a vacina perante a síndrome da
inércia grafopensênica a fim de enfrentar a revisão crítica.
Maniologia: a mania de ler corrigindo; a mania de excluir os cacófatos; a mania da perfectibilidade.
Mitologia: o mito do texto irrefutável; a eliminação do mito da inspiração sem transpiração pelo revisor-autor.
Holotecologia: a biblioteca; a lexoteca; a encicloteca; a grafopensenoteca; a intermissioteca; a traforoteca; a analiticoteca; a arquivoteca; a parapsicoteca; a metodoteca; a tecnoteca;
a argumentoteca; a intelectoteca; a tenepessoteca.
Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Revisiologia; a Interassistenciologia; a Leiturologia; a Autodiscernimentologia; a Lexicologia; a Comunicologia; a Conscienciometrologia;
a Cogniciologia; a Proexologia; a Autopesquisologia; a Holocarmologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Gramaticologia; a Conformaticologia; a Estilologia; a Parametodologia; a Cosmovisiologia; a Recexologia; a Revezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin leitora; a conscin revisora; a conscin enciclopedista; a conscin intermissivista;
o público leitor; as consciências assistíveis; a conscin amparadora de função; a conscin revisora
semperaprendente; a consciex amparadora de função.
Masculinologia: o escritor; o detalhista; 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 verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a escritora; a detalhista; 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 verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens revisor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens lector; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens gratus; o Homo sapiens donator.
V. Argumentologia
Exemplologia: autapreço textual = o da revisão enriquecedora do conteúdo grafopensênico tarístico autoral; heterapreço textual = o da revisão enriquecedora do conteúdo grafopensênico tarístico de outrem.
Culturologia: a cultura da Conscienciografologia; a cultura da Revisiologia; a cultura
da Mentalsomatologia; a cultura da intelectualidade; a cultura da Leiturologia; a cultura da escrita; a cultura da produtividade consciencial; a cultura do aproveitamento do momento evolutivo; a Paraculturologia da Autopriorologia.
Profissionalização. Concernente à Autorganizaciologia, eis, na ordem alfabética, por
exemplo, 11 procedimentos capazes de otimizar a revisão de textos pessoais e / ou alheios:
01. Acolhimento. Acolher o conteúdo assistindo conscins e consciexes relacionadas ao
tema. A revisão profilática promove o desassédio mentalsomático.
02. Cosmoética. Contribuir cosmoeticamente com o lateropensene positivo, discernindo
entre a neoideia vinda para o texto em revisão, daquela destinada à pesquisa pessoal.
03. Detalhismo. Revisar, analisar e observar palavra a palavra, frase a frase, parágrafo
a parágrafo, ideia a ideia verificando a coerência conteudística.
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04. Estabilidade. Trabalhar com profissionalismo, seriedade, compromisso e constância
beneficiando conscins e consciexes envolvidas com o teor da publicação.
05. Internet. Empregar os recursos da web a favor da revisão, sem dispersão.
06. Intervalo. Proceder ao intervalo revisional a fim de descansar o intelecto para não
prejudicar o conteúdo do texto e nem prejulgar as ideias autorais devido ao excesso de trabalho.
07. Léxico. Dispor, na bancada de trabalho ou na estante próxima, diferentes dicionários
atendendo demanda específica.
08. Rapport. Mobilizar as energias conscienciais promovendo a assimilação e a desassimilação simpáticas com as ideias grafadas.
09. Recados. Limpar os “recados” anticosmoéticos não verbalizados buscando evitar
a interprisão grupocármica, prevalecendo a grafotares.
10. Retorno. Primar pela devolutiva revisional à conscin autora, sempre com assistência
grafopensênica e lucidez quanto ao legado evolutivo autorrevezamental de ambas as partes (revisor-autor).
11. Word. Aplicar, com desembaraço, a ferramenta de revisão do Word.
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 apreço textual, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Coesão textual: Grafopensenologia; Homeostático.
04. Conformática: Comunicologia; Neutro.
05. Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.
06. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
07. Heterorrevisão autocrítica: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
09. Palavra: Comunicologia; Neutro.
10. Retificação: Recexologia; Homeostático.
11. Revisão conscienciológica: Conscienciografologia; Neutro.
12. Revisão gráfica parapsíquica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
13. Sinonimologia: Comunicologia; Neutro.
14. Técnica da segunda redação: Conformática; Neutro.
15. Variante gramatical: Gramaticologia; Neutro.

A CONSCIN REVISORA QUANDO DESENVOLVE O APREÇO TEXTUAL EVITA O APRESSO SOBRE A GRAFOPENSENIDADE. PARADOXALMENTE, BENEFICIA A OBRA, POIS
O ATO DA RELEITURA FAZ PREDICAMENTAR A ESCRITA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, dedica o tempo pessoal na revisão da grafopensenidade? Consegue ler o mesmo texto, com imperturbabilidade, paciência e persistência por várias vezes, promovendo melhorias e clareza no conteúdo das ideias?
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APREENSÃO ESTÉTICA
(PERCUCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A apreensão estética é a capacidade cognitiva de perceber, analisar, identificar e contemplar a singularidade e a beleza dos processos relacionados à forma, à comunicação,
às manifestações e ações interconscienciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo apreensão vem do Latim Medieval apprehensio, “ação de segurar”. Surgiu no Século XIV. O termo estética vem do idioma Grego, aisthetikos, “estético; relativo a percepção; perceptível pelos sentidos; que tem a faculdade de sentir ou de compreender; que
pode ser compreendido pelos sentidos; que pode ser percebido pela inteligência; proveniente da
apreensão sensível; sensível”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Discernimento estético. 2. Perspicácia estética. 3. Inteligência estética.
Neologia. As duas expressões compostas apreensão estética básica e apreensão estética
avançada são neologismos técnicos da Percucienciologia.
Antonimologia: 1. Apreensão da fealdade. 2. Banalização estética. 3. Embotamento
estético. 4. Ignorância estética.
Estrangeirismologia: a identificação do appeal; o trio art-beauty-taste; o personal
stylist; o self coaching; a life in harmony; a joie de vivre; o rapport interconscins.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
aplicado à Percepciologia Estética.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Dominemos
a forma. Confor: princípio, estilo.
Citaciologia. Eis citação pertinente do arquiteto Ludwig Mies van der Rohe, (1886–
–1969): – O menos é mais.
Filosofia: o Racionalismo; o Esteticismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da esteticidade; o holopensene da acuidade estética; o holopensene subjetivo da percepção formal, traduzido no design; os pensenes relacionados
à criatividade formal; o holopensene harmônico; o holopensene da força presencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pensenes relacionados ao confor estético alavancando a essência dos
processos assistenciais; os criticopensenes; a criticopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene da agradabilidade consciencial.
Fatologia: a apreensão estética; a apreensão do belo; a arquitetura intraconsciencial harmônica reverberada nos convívios sociais; a valorização do confor; a construção da esteticidade;
a força presencial acentuada através da homeostasia formal; a autarticulação comportamental homeostática; a compreensão dos gostos pessoais; o fato de a beleza ocupar lugar importante nas autorreflexões; o fato de a experiência estética ocorrer através da conexão subjetiva entre o objeto
e o admirador; o estudo das Artes; o detalhe irretocável; as orquestrações formais; a acalmia minuciosa na apreensão dos detalhes; a beleza da borboleta, o charme da flor, os detalhes da Natureza expressando a homeostasia vital; o confor estético dos recônditos intraconscienciais; o sistema
Modulor, desenvolvido pelo arquiteto suíço Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret-Gris,
1887–1965); a sequência Fibonacci (Leonardo Fibonacci, 1170–1250); a razão áurea; o número
de ouro; a estereotipia do belo; a estética do choque; a estética narcisista; a beleza ilusória produzida pela Sociedade; o apego à forma; a apreensão estética avançada deflagrada na escolha do
léxico ideal; o confor da Enciclopédia da Conscienciologia; o olho clínico aplicado na apreensão
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da essência pessoal; o ideal estético qualificado a partir do ideal evolutivo; o melhor conteúdo expresso da melhor forma.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias mobilizadas na contemplação estética; a energosfera do júbilo cosmoético; a psicosfera de bem-estar;
a psicosfera da harmonia; os mutantes extrafísicos, incapazes de manter o paravisual do psicossoma; a apreensão estética promovendo a versatilidade parapsíquica imprescindível ao pesquisador
quando projetado fora do corpo físico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo harmonia estética–harmonia intraconsciencial.
Principiologia: o princípio de a conscin viver imersa na forma; o princípio da universalização da beleza; os princípios subjetivos da análise do belo.
Codigologia: a apreensão estética da essência intraconsciencial evidenciada no código
pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias da beleza.
Tecnologia: a técnica do confor; as técnicas de qualificação intraconsciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Efeitologia: os efeitos do refinamento formal; os efeitos estéticos da residência bem
projetada.
Neossinapsologia: as neossinapses relativas à percuciência estética auxiliando o pesquisador a identificar a necessidade assistencial do momento.
Ciclologia: a adaptabilidade somática ao ciclo infância-juventude-maturidade; a adaptabilidade paragenética ao ciclo CI-ressoma-dessoma; o ciclo diário de cuidados somáticos; o ciclo
de cirurgias plásticas podendo gerar desgaste e sofrimento à conscin.
Enumerologia: a apreensão da beleza; a apreensão da harmonia; a apreensão da elegância; a apreensão da sofisticação; a apreensão da singularidade; a apreensão da delicadeza;
a apreensão da lisura. A identificação do detalhe; a identificação do segmento; a identificação da
minudência; a identificação do elemento; a identificação da peça; a identificação da parte; a identificação da partícula.
Binomiologia: o binômio percepção da beleza–percepção da esteticidade; o binômio
apreensão externa–apreensão interna.
Interaciologia: a interação forma-função; a interação estética-energia; a interação serenidade-beleza; a interação essência-consciência.
Crescendologia: o crescendo apreensão da aparência–apreensão da essência; o crescendo apreensão emocional–apreensão racional; o crescendo apreensão egoica–apreensão assistencial; o crescendo apreensão formal–apreensão conteudística.
Trinomiologia: o trinômio pen-sen-ene; o trinômio forma-fortuna-fama, gerando desvios proexológicos.
Polinomiologia: o polinômio apreensão do símbolo–apreensão do arquétipo–apreensão
da senha–apreensão da retrossenha; o polinômio ver a cor–perceber a dimensão–entender a função–compreender o contexto.
Antagonismologia: o antagonismo caráter subjetivo / caráter objetivo; o antagonismo
racionalismo / emociogenismo; o antagonismo sensibilidade / lógica; o antagonismo forma externa / forma interna; o antagonismo monotonizar / contrastar; o antagonismo feiura / beleza; o antagonismo apreensão da harmonia intraconsciencial / doação da harmonia intraconsciencial;
o antagonismo ser / estar.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo aplicada à autexpressão comunicativa.
Filiologia: a esteticofilia; a tecnofilia; a cienciofilia.
Fobiologia: a sociofobia.
Maniologia: a egomania; a megalomania; a fracassomania.
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Holotecologia: a esteticoteca; a estiloteca; a somatoteca; a conformaticoteca; a simboloteca; a convivioteca; a criativoteca; a arquiteturoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Percucienciologia; a Esteticologia; a Intrafisicologia; a Morfologia; a Comunicologia; a Harmoniologia; a Cogniciologia; a Mentalsomatologia; a Reeducaciologia; a Priorologia; a Psicossomatologia; a Dispersologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência siderada pela forma; a conscin intermissivista lúcida; o ser
desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o artista; o arquiteto; o designer; o esteticista; o visagista; o exemplarista; o compassageiro evolutivo; o amparador; o evoluciente; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o escritor; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário;
o tocador de obra.
Femininologia: a artista; a arquiteta; a designer; a esteticista; a visagista; a exemplarista;
a compassageira evolutiva; a amparadora; a evoluciente; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a escritora; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
socialis; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens narcissus; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: apreensão estética básica = a percepção da beleza externa; apreensão estética avançada = a percepção da beleza intraconsciencial.
Culturologia: a apreensão da estética nos valores multiculturais; a identificação da cultura da beleza; a cultura das aparências; a cultura da compra compulsória estimulada pelas
constantes demandas da moda; a cultura emociogênica.
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 apreensão estética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Autarticulação comportamental homeostática: Autocoerenciologia; Homeostático.
04. Beleza: Psicossomatologia; Neutro.
05. Conformática: Comunicologia; Neutro.
06. Conteúdo da consciência: Intraconscienciologia; Homeostático.
07. Detalhe irretocável: Autodiscernimentologia; Neutro.
08. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
09. Dismorfofobia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Dispersão intelectual: Dispersologia; Nosográfico.
11. Estética numérica: Matematicologia; Neutro.
12. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
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13. Irresistibilidade: Cosmoeticologia; Neutro.
14. Moldura: Evoluciologia; Neutro.
15. Simetria: Percucienciologia; Neutro.

A APREENSÃO ESTÉTICA, EM BASES COSMOÉTICAS,
FACILITA AO PESQUISADOR O DESENVOLVIMENTO
DE PERCEPÇÃO QUALIFICADA QUANTO À FORMA
IDEAL CONJUGADA COM O CONTEÚDO ESSENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância da apreensão estética
nas interações conscienciais? Valoriza a forma em detrimento do conteúdo ou já reconhece o valor do confor?
Filmografia Específica:
1. A Vida de Leonardo da Vinci. Título Original: La Vita di Leonardo da Vinci. País: Itália. Data: 2012.
Duração: 300 min. Gênero: Documentário Biográfico. Idade (censura): Livre. Idioma: Italiano. Cor: Colorido. Elenco:
Philippe Leroy; Mario Molli; Glauco Onorato; Ann Odessa; Renzo Rossi; James Werner; & Filippo Scelzo. Produção:
Canal de TV Italiana RAI. Roteiro: Renato Castellani. Fotografia: Antonio Secchi. Música: Roman Vlad. Companhia:
Radiotelevisione Italiana (RAI) & Televisión Española (TVE). Sinopse: Considerado o melhor e mais completo filme sobre a vida de Leonardo da Vinci, originalmente série televisiva em 5 episódios, esta superprodução da RAI foi filmada nas
locações reais onde Leonardo viveu, segundo meticulosa pesquisa histórica. Apresenta a história de Leonardo da Vinci
desde a infância em Florença até a dessoma na França, passando pela longa estada em Milão. Mostra o processo de criação das principais obras-primas do artista, como Mona Lisa e A Última Ceia, além dos desenhos de Anatomia Humana
e inúmeras invenções.
Bibliografia Específica:
1. Durozoi, Gérard; & Roussel, André; Dicionário de Filosofia (Dictionnaire de Philosophie); trad. Marina
Appenzeller; 512 p.; 1 enu; 42 esquemas; glos. 1.123 termos; 1.123 ilus.; 17 tabs.; 92 refs.; 20,5 x 13,5 x 4,5 cm; br.;
4ª Ed.; Câmera Brasileira do Livro; São Paulo, SP; 2010; páginas 32, 41 a 43, 148, 167 e 168.
2. Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou;
revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araujo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichários; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu; 2012; página 198.
3. Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Redação e Estilística Conscienciológica; pref. Conselho Internacional de Neologística (CINEO); revisores Karina Thomas; & Márcia Abrantes; 188 p.; 2 seções; 6 caps.; 10 abrevs.; 18
E-mails; 38 enus.; 17 perguntas; 17 respostas; 2 vocabulários de novos termos de acordo ortográfico e neologismos da
Conscienciologia discordantes do Português corrente; 16 websites; glos. 2.157 termos; 11 infográficos; 14 refs.; 2 anexos;
21,5 x 14,5 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 108 a 112.
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
212 a 231.
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 140.
6. 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; páginas 201 a 208.
7. Weil, Pierre; & Roland, Tompakow; O Corpo fala: A Linguagem Silenciosa da Comunicação não Verbal; 288 p.; 17 caps.; 350 ilus.; 2 microbiografias; 1 website; 21 x 14 cm; br.; 71ª Ed.; Editora Vozes; Petrópolis, RJ;
2013; páginas 136 a 166.
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APREENSIBILIDADE
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A apreensibilidade é a propriedade, qualidade, condição, estado, atributo
ou capacidade mentalsomática da consciência, homem ou mulher, de apreender, captar e assimilar, de imediato, alguma coisa, fato, ideia, conceito ou neoverpon pela cognição, intuição, autorretrocognição ou autoconhecimento.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo apreensibilidade vem do idioma Latim, apprehensibilis, “que se
pode compreender”, de apprehendere. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Perceptibilidade. 2. Inteligência. 3. Eumatia. 4. Macrossomaticidade. 5. Aquisitividade cognitiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo apreensão:
apreendedor; apreender; apreendida; apreendido; apreensibilidade; apreensível; apreensivo;
apreenso; apreensor; apreensório; autoapreensibilidade; inapreensão; inapreensibilidade.
Neologia. As 3 expressões compostas apreensibilidade mínima, apreensibilidade média
e apreensibilidade máxima são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Inapreensibilidade. 2. Inépcia. 3. Antieumatia. 4. Subcerebralidade.
Estrangeirismologia: a penetralia mentis; o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Apreensão:
digestão intelectual. Lateropensene: conceito satélite.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cogniciologia; o abertismo autopensênico;
a autoconscientização carregada no pen; a autopensenização polifásica; a extrapolação pensênica;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade.
Fatologia: a apreensibilidade; a apreensão do neoconhecimento evolutivo; a pluriorientação seletiva das autopercepções; as faculdades mentais conectadas; a multidivisão da atenção;
o nível pessoal de percuciência; a agudez consciencial; o atributo mentalsomático da associação
de ideias; a superdotação consciencial; as ideias inatas; a autoproficiência intelectiva; as abordagens polimórficas; o multiescrutínio simultâneo; as nuanças da hiperlucidez; a consciência como
lupa multifocal; a intelecção calidoscópica; o multiespectro de ideogramas; o raciocínio polifásico.
Parafatologia: o paracérebro prismático; o autoparadiscernimento; a autoparaperceptibilidade; a polivalência parapsíquica; a versatilidade multidimensional; a autoconscientização multidimensional (AM).
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Enumerologia: a autossubjetividade; o atilamento; a hiperacuidade; a logicidade; a assertividade; o autotaquipsiquismo; a autocosmovisão.
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Binomiologia: o binômio apreensibilidade-compreensibilidade; o binômio autoconcentração mental–autoatenção dividida.
Trinomiologia: as sutilezas do trinômio eumatia-apreensibilidade-compreensibilidade.
Antagonismologia: o antagonismo neofilia / neofobia.
Politicologia: a conscienciocracia; a parapsicocracia.
Filiologia: a neofilia expandida; a intelectofilia; a bibliofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a ausência da neofobia; a ausência da bibliofobia.
Mitologia: a Antimitologia Conscienciológica; a desmitificação dos mitos modernos;
a derrocada dos mitos eletronóticos.
Holotecologia: a cognoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca;
a fenomenoteca; a cosmoconsciencioteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autocriteriologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Intraconscienciologia; a Parageneticologia; a Multidisciplinologia; a Cosmovisiologia; a Omnipercepciologia; a Clarividenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência poliédrica; a pessoa versátil; a conscin polivalente; a conscin
eletronótica; a conscin hiperlúcida; a pessoa eumática; a pessoa ambiatenta; a pessoa taquipsíquica; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex.
Masculinologia: o homem dos 7 instrumentos; 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 mulher dos 7 instrumentos; 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 autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens cosmoconscientialis; o Homo sapiens eruditus; o Homo
sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens pangraphicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: apreensibilidade mínima = a compreensão imediata de 1 fato; apreensibilidade média = a compreensão imediata, simultânea, de 2 fatos intrafísicos; apreensibilidade máxima = a compreensão imediata, simultânea, de 3 parafatos, ou mais, pela conscin projetada.
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Parafatuística. Segundo a Parapercepciologia, a antiga lei da unidade da apreensão,
eletronótica, estabelecendo a assertiva de cada pessoa só pensar com clareza 1 pensamento de cada vez, inclusive aclamada pelo pensador pessimista alemão, Arthur Schopenhauer (1788–
–1860), é contrariada, ultrapassada ou anulada por vários fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos, ao modo destas 7 ocorrências dispostas na ordem funcional ascendente:
1. Polipensenização: a autopensenidade múltipla.
2. Atenção dividida: a multifixação da mente.
3. Clarividência: o Acoplamentarium.
4. Pangrafologia: as paraconexões fenomênicas.
5. Holomnemônica: Holomemoriologia Pessoal.
6. Cosmovisiologia: a Cosmovisiometria.
7. Cosmoconsciência: o mentalsoma no Cosmos.
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 apreensibilidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
03. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
05. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
08. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
10. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

A CONSCIN INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER,
QUANDO LÚCIDA, NÃO SUBESTIMA, PORÉM SABE APLICAR A PRÓPRIA CAPACIDADE DA AUTOAPREENSIBILIDADE MAIOR DAS NEOVERPONS MAIS TRANSCENDENTES.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto à autoapreensibilidade? Qual o tema ainda exigindo a apreensibilidade
mais acurada por você?
Bibliografia Específica:
1. Schopenhauer, Arthur; A Arte de Escrever (Uber Gelehrsamkeit und Gelehrte); trad. e pref. Pedro Sussekind; revisores Clóvis Victória; & Jó Saldanha; 170 p.; 5 caps.; 1 biografia; 79 enus.; 1 ilus.; 20 refs.; br.; pocket; L & PM
Pocket; Porto Alegre, RS; 2007; páginas 115 e 116.
2. 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 299 e 476.
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 74, 488 e 829.
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PARAPSÍQUICA RETROBIOGRÁFICA
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica é a qualidade, propriedade ou capacidade de identificação da consciência lúcida com o contexto multidimensional e multiexistencial, a partir da cultura pessoal, de sinais parapsíquicos revérberos advindos dos processos pesquisísticos seriexológicos de auto ou heterorretrovidas, facultando a compreensão e elucidação dos elementos relacionais entre a informação captada e o próprio pesquisador, a fim de otimizar ações lúcidas e convergentes ao autorrevezamento pró-evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo apreensibilidade vem do idioma Latim, apprehensibilis, “que se
pode compreender”, de apprehendere. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição para
vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico procede
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.
O primeiro elemento de composição retro deriva do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás”. Surgiu no Século XV. O segundo elemento de composição bio provém do idioma Grego, bios, “vida”. O terceiro elemento de composição grafia vem igualmente do idioma Grego, graphé, “escrita; convenção; documento; descrição”. A palavra biografia surgiu em 1825.
Sinonimologia: 1. Compreensibilidade parapsíquica seriexológica. 2. Perspicácia parapsíquica retrobiográfica. 3. Agudeza parapsíquica retrobiográfica. 4. Cachimônia parapsíquica
retrocognitiva. 5. Capacidade perceptiva de retrovidas. 6. Acuidade parapsíquica retrobiográfica.
Neologia. As 3 expressões compostas apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica,
apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica simples e apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica complexa são neologismos técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 1. Inépcia parapsíquica retrobiográfica. 2. Néscia multiexistencial.
3. Incapacidade de decodificação retrobiográfica. 4. Indiscernimento parapsíquico multiexistencial. 5. Imaturidade cognitiva retrobiográfica. 6. Conhecimento precognitivo.
Estrangeirismologia: o puzzle retrobiográfico; o filedrawer effect; o flash paraperceptivo; o gap mnemônico; a tríade déjà vu–déjà senti–déjà vécu; o Retrocognitarium; o insight;
o know-how parapsíquico; o upgrade mnemônico; o after-effect phenomena.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais notadamente do autodiscernimento quanto à lucidez parapsíquica retrobiográfica.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Livros
proporcionam conhecimento. Parapercepções evidenciam retrossinapses. Conhecimentos facultam autorretroconhecimentos.
Citaciologia: – Conhecer não é demonstrar nem explicar, é aceder à visão (Antoine de
Saint-Exupéry, 1900–1944). A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se
deixa fixar como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é reconhecido
(Walter Benjamin, 1892–1940). O passado e o porvir estão, ambos, recobertos pelo pó e pelos
amorfos escombros da deslembrança (William Shakespeare, 1564–1616).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorretropesquisa; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; o holopensene do autorrevezamento multiexistencial; os retrografopensenes; a retrografopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
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Fatologia: os retrofatos; o fato pertencente à holobiografia podendo chegar até a consciência; o nível de qualificação polímata da consciência receptora da informação; o reconhecimento
das sincronicidades; a pesquisa de biografias; a escrita de livro; a viagem internacional; os estudos sobre personalidades; a análise grupocármica; os reencontros conscienciais com os grupos do
passado; as decorrências recicladoras quanto ao autoconhecimento retrobiográfico; a rememoração dos fatos arquivados na memória física; as informações parciais das conscins; o racha-cuca
para tentar interligar fatos e parafatos; a exaltação autorretrobiográfica dificultadora das autanálises científicas; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a conta-corrente cármica pessoal atual; o autespelhamento intertemporal dos 100 cotejos; o impacto da informação recebida; a passagem por cidades-chaves no processo holobiográfico; a pesquisa conscienciológica lúcida; o autorresgate de
informações importantes; o reconhecimento do já vivenciado; a assunção da autorretrobiografia;
a amplitude e complexidade das informações percebidas; a recuperação de cons; o realinhamento
proéxico; os princípios pessoais multiexistenciais confirmatórios; o senso de pertencimento a grupos evolutivos do passado; o senso de evolutividade; a tendência consciencial; a colheita intermissiva; o autorretrorrevezamento; as equipins; a parceria gesconográfica; o espírito pesquisístico; a importância de assumir particularidades da proéxis; a cláusula pétrea proexológica da consciência apreensora; a associação de ideias; as repercussões psicossomáticas; as assistências interconscienciais; o esforço consciencial em lembrar; a força dos liames grupocármicos desvendando
o passado conjunto; as novas hipóteses de pesquisa; as correções da rota pesquisística; as indagações ainda sem respostas; a realidade nunca anteriormente percebida; a negação do intermissivista quanto aos traços a serem reciclados; a responsabilidade intermissivista em integrar equipin-equipex; a busca da cientificidade nas análises dos resultados pesquisísticos.
Parafatologia: a apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica; os pararretrofatos; a influência da paragenética; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parapercepções
energéticas; a amparabilidade; os parafatos ainda não conhecidos compondo a cosmovisão holobiográfica; o fio da meada da paraidentificação grupocármica; a naturalidade ao lidar com a multidimensionalidade; a parapercepção de tempo dilatado; a paragenética ostensiva e presente no
aqui-agora; o esforço das consciexes de serem reconhecidas e lembradas; as equipexes; a paraparceria gesconográfica; a atenção detalhista às parapercepções; o contentamento das consciexes; os
sinais e senhas relembrados pelas consciexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pesquisa conscienciológica–reverberação assistencial;
o sinergismo foco-detalhismo; o sinergismo perquirição-parapsiquismo; o sinergismo atenção-parafato; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo dinâmica parapsíquica–reencontros de
amizades raríssimas; o sinergismo Retrobiografologia-Grupocarmologia.
Principiologia: o princípio de a maturidade favorecer o acesso às informações das retrovidas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) nas abordagens seriexológicas e na
programação do autorrevezamento.
Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria da apreensibilidade retrocognitiva; a teoria
da personalidade consecutiva; a teoria da Paragenética; a teoria do auto e heterorrevezamento
consciencial; a teoria da espiral evolutiva; a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica do cotejo dos 100 itens do temperamento; a técnica do parassociograma; a técnica do genograma; a técnica do estado vibracional; a técnica da tenepes; as técnicas projetivas; a técnica da assim; a técnica da desassim; a técnica da tábula rasa; a técnica da
reciclagem existencial.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS), propulsor de auto e heteropesquisas retrobiográficas
para o grupo evolutivo.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética parapsíquica; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Retrocogniciologia; o Colégio Invisível da Autorrevezamentologia; o Colégio Invisível da Holobiografologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito das retrossinapses nas neossinapses; os efeitos defensivos holobiográficos; os efeitos nocivos do deslumbramento retrobiográfico; os efeitos impactantes das reciclagens pós-retrocognitivas; os efeitos psicossomáticos; os efeitos sinérgicos do trabalho conjunto equipin-equipex; os efeitos dos reencontros com as amizades raríssimas do passado; os efeitos
positivos na correção da rota do eixo proéxico.
Neossinapsologia: as autoneossinapses; as neossinapses geradas pelas experiências parapsíquicas; as neossinapses geradas pelos extrapolacionismos paraperceptivos retrobiográficos; as neossinapses relativas à Autorrevezamentologia; as neossinapses recuperadoras de fragmentos mnemônicos do passado; as neossinapses acerca das pararrealidades; as neossinapses
sobre as gescons prioritárias.
Ciclologia: o ciclo seriexológico ressoma-dessoma; o ciclo da gesconografia anterior–
–gesconografia atual; o ciclo escrita taconista–escrita tarística; o ciclo do autorrevezamento
consciencial; o ciclo pré-intermissão–pós-intermissão.
Enumerologia: a apreensão assistencial; a apreensão autorrevezamentológica; a apreensão energética; a apreensão interprisiológica; a apreensão mnemônica; a apreensão proéxica;
a apreensão retrobiográfica.
Binomiologia: o binômio parapolimatia-parapercuciência; o binômio memória biográfica–memória retrobiográfica; o binômio autorado intrafísico–autorado extrafísico; o binômio
erudição maior–recepção melhor.
Interaciologia: a interação grupo consciencial–autorresponsabilidade assistencial;
a interação escrita da gescon–reverberação parapsíquica; a interação sinalética energética parapsíquica–apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica.
Trinomiologia: o trinômio autevocação–lucidez parapsíquica–sagacidade pesquisística.
Polinomiologia: o polinômio erudição-parapercepção-pesquisa-escrita.
Paradoxologia: o paradoxo passado vivido–presente vivo.
Politicologia: a parapsicocracia; a seriexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à recuperação mnemônica.
Filiologia: a assistenciofilia; a autorreciclofilia; a evoluciofilia; a historiofilia; a neofilia;
a parapercepciofilia; a pesquisofilia; a retrobiografofilia.
Fobiologia: a neofobia; a reciclofobia; a evoluciofobia; a historiofobia; a parapercepciofobia; a autopesquisofobia; a retrobiografobia; a autocogniciofobia.
Sindromologia: a síndrome do ostracismo.
Maniologia: a bibliomania; a egomania; a grafomania; a idolomania; a megalomania;
a misticomania; a questionomania; a retromania.
Holotecologia: a assistencioteca; a autocognoteca; a biografoteca; a evolucioteca; a nosoteca; a parapsicoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Parapercepciologia; a Autopesquisologia; a ParaHistoriografologia; a Retrografologia; a Retrocogniciologia; a Holobiografologia; a Recexologia;
a Proexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin pesquisadora; a conscin enciclopedista; a consciência semperaprendente; a consciência autorrevezadora.
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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 conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; 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 verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o para-historiador; o holobiógrafo; o seriexólogo.
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 convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; 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 verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a para-historiadora; a holobiógrafa; a seriexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens seriexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica simples = a capacidade de
paraperceber informação elementar, tal qual fato, local ou datação específica; apreensibilidade
parapsíquica retrobiográfica complexa = a capacidade de paraperceber informações encadeadas
incluindo 2 ou mais tipos de experiências, tal qual fato e local, consciência e datação específica,
dentre outras.
Culturologia: a cultura multidimensional; a cultura parapsíquica; a cultura da Evoluciologia; a cultura da pesquisa seriexológica.
Fenomenologia. No universo fenomenológico eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10
tipos de estímulos parapsíquicos parapercebidos a serem pesquisados:
01. Banhos energéticos.
02. Clarividências.
03. Dejaísmos.
04. Parassincronicidades.
05. Precognições.
06. Projeções extrafísicas.
07. Psicometrias.
08. Retrocognições.
09. Simulcognições.
10. Telepatias.
Tabelologia. Considerando o universo da parapercepção da holobiografia pessoal, pode-se listar, em ordem alfabética, 10 tipos de elementos (recurso, subsídio e / ou informação) passíveis de apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica, cotejados a partir de abordagens autorrevezamentológicas ampliadas e recontextualizadas para o presente-futuro:
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Tabela – Cotejo Elementos Parapercepciológicos / Ampliação Autorrevezamentológica
Nos

Elementos parapercepciológicos

01.

Amizades (Conviviologia)

02.

Amparo extrafísico (Amparologia)

03.

Antagonismos (Antagonismologia)

Ampliação autorrevezamentológica
Reconhecimento das amizades raríssimas
(Transafetivologia)
Equipexes integradas (Equipexologia)
Recomposições lucidamente planejadas
(Conciliaciologia)

05.

Autoconscienciometria
(Conscienciometrologia)
Datações (Cronologia)

06.

Genograma (Genealogia)

Parassociograma (Parassociogramologia)

07.

Parapercepções energéticas
(Parapercepciologia)

Isca lúcida (Assistenciologia)

08.

Princípios pessoais (Eticologia)

04.

09.
10.

Retrossenha pessoal
(Holomemoriologia)
Retrovida (Retrobiografologia)

Seriexometria (Seriexologia)
Holomnemônica (Holomnemonicologia)

Princípios perenes multiexistenciais
(Cosmoeticologia)
Cápsula do tempo proéxica
(Autorrevezamentologia)
Personalidade consecutiva (Seriexologia)

Analiticidade. Considerando a atuação mentalsomática perante o contexto o qual se
apresenta ao pesquisador seriexológico e o decorrente conhecimento de fatos e parafatos, destaca-se a importância de se ampliar a capacidade de automanifestação com, pelo menos, 15 trafores,
listados em ordem alfabética:
01. Análise crítica.
02. Assistencialidade.
03. Associação de ideias.
04. Atenção.
05. Autopesquisa.
06. Cientificidade.
07. Detalhismo.
08. Lucidez.
09. Memória.
10. Neofilia.
11. Parapercuciência.
12. Parapsiquismo.
13. Polimatia.
14. Responsabilidade.
15. Visão de conjunto.
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 apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
02. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
03. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
Efeito da autosseriexialidade: Seriexologia; Neutro.
Estigma paragenético: Parageneticologia; Nosográfico.
Excerto retrobiográfico: Retrobiografologia; Neutro.
Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
Hábito retrocognitivo: Seriexologia; Neutro.
Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
Nosografia seriexológica: Parageneticologia; Neutro.
Paragenética retrossomática: Holobiografologia; Neutro.
Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.

A APREENSIBILIDADE PARAPSÍQUICA RETROBIOGRÁFICA
PODE OTIMIZAR O AUTORREVEZAMENTO CONSCIENCIAL,
AO EVIDENCIAR PARA O PESQUISADOR SERIEXOLÓGICO
NEORRESPONSABILIDADES PERSPÍCUAS DE RETROVIDAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, procura ampliar o conhecimento acerca do passado consciencial, qualificando-se e ampliando a cultura pessoal, para a identificação dos sinais
parapsíquicos retrobiográficos? Qual a aplicação pró-evolutiva das informações parapercebidas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 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 121 a 201.
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 569, 573,
584 e 587 a 589.

J. N.
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APRENDENTE DE LÍNGUAS
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aprendente de línguas é a conscin, homem ou mulher, em processo de
aquisição de 1 ou mais idiomas diferenciados da própria língua materna.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra aprender provém do idioma Latim, apprendere, “aprender”.
Apareceu no Século XIII. O termo língua procede do mesmo idioma Latim, lingua, “membro ou
órgão animal; órgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; idioma de 1 povo”. Surgiu no
Século XII.
Sinonimologia: 1. Aprendiz de línguas. 2. Adquirente de novas línguas. 3. Semperaprendente de neoidioma.
Antonimologia: 1. Ensinante de línguas. 2. Professor de idiomas. 3. Falante nativo.
Estrangeirismologia: o language learner; o aprendiente de lenguas; o exemplarismo
do good language learner; a learner authonomy; a acquisição da língua mediante meaningful
interaction; o input significativo; o strategic investment; os estudos em Second Language Acquisition; o Language Acquisition Device (LAD); o Communicative Language Teaching (CLT);
o Task Based Learning (TBL).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade intercultural universalista.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Falemos
sem intérprete. Linguagem é comunicação.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade ampliada; o holopensene pessoal do bilinguismo; os poliglotopensenes; a poliglotopensenidade; a retrofôrma holopensênica
evocada pelos idiomas; o holopensene universalista.
Fatologia: a inteligência linguística; a competência comunicativa; o interesse e a vontade em falar a língua de outro país; a curiosidade sadia pelos costumes e formas de pensar dos povos; as viagens internacionais; os intercâmbios culturais; o fato de observar a própria cultura com
atitude crítica; a troca de ideias entre especialistas de diferentes países; o avanço do conhecimento
sobre aquisição de idiomas; os cursos de língua estrangeira; o aprendizado de idiomas online; os
exames internacionais de proficiência idiomática; a facilidade de aprender novos idiomas quando
já se domina alguns; os filmes estrangeiros sem legendas; a fluência idiomática; o sotaque de origem; a ampliação da cultura pessoal; o ensino de línguas centrado no aprendente; as aulas personalizadas considerando as variáveis individuais; o ato de o professor não nativo compreender as
dificuldades do aprendente; a interdisciplinariedade e a polimatia das aulas de idiomas; a seleção
de assuntos para despertar a curiosidade do aprendente; os temas polêmicos geradores de debate
instigando os aprendentes; o feedback positivo aumentando a autoconfiança do aprendente;
o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas: Aprendizagem, ensino, avaliação
(QECR), do Conselho da Europa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aula de língua,
interassistencial multidimensional; os Cursos Intermissivos (CI); a xenoglossia; as retrocognições; o acesso à holomemória; a recuperação de cons; as conversas extrafísicas em outros idiomas; as aulas de língua nas projeções; a captação de ideias extrafísicas na forma de palavras
estrangeiras; o acoplamento energético a partir da interação idiomática; o rapport interassistencial
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com habitantes dos países da língua alvo em aprendizagem; a qualificação para resgates extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo bilinguismo-interassistencialidade.
Principiologia: o princípio do Universalismo.
Codigologia: o código internacional de símbolos universais; o código internacional de
símbolos fonéticos (International Phonetic Alphabet); o código pessoal de Cosmoética (CPC)
aplicado nos contatos interculturais.
Teoriologia: a teoria do ensino e aprendizagem de idiomas; a teoria da aquisição de segundas línguas.
Tecnologia: a técnica do autodidatismo; as técnicas de apresentação e prática de estruturas e vocabulário; as técnicas de tratamento do erro; as técnicas de classroom management; as
técnicas de interação grupal; a técnica do selfassessment.
Laboratoriologia: o laboratório de idiomas; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Efeitologia: o efeito da ampliação do maxifraternismo e universalismo do aprendente de
línguas; os efeitos do parapsiquismo na otimização do aprendizado e ensino de idiomas; os efeitos pacificadores do multiculturalismo; os efeitos benéficos na convivialidade do aprendente de
línguas.
Neossinapsologia: as neosinapses necessárias ao aprendizado de línguas e à recuperação de cons idiomáticos.
Ciclologia: o ciclo de aprendizagem do idioma; o ciclo de capacitação docente; os ciclos semestrais e anuais do estudo de línguas.
Enumerologia: o autodidatismo; a autonomia discente; a autogestão da aprendizagem;
a autavaliação; a autocorreção; a automotivação; o autopoliglotismo.
Binomiologia: o binômio aquisição-aprendizagem; o binômio aprendizagem autônoma–
–aprendizagem cooperativa; o binômio atenção à forma–atenção ao significado; o binômio conhecimento procedimental–conhecimento linguístico; o binômio itinerância internacional–estudos idiomáticos.
Interaciologia: a interação língua nativa–idioma estrangeiro; a interação boa memória–facilidade para aprender idiomas; a interação poliglotismo–recepção telepática; a interação
linguagem verbal–linguagem não verbal; a interação visitante estrangeiro–interlocutor cooperativo; a interação vocabulário passivo–vocabulário ativo; a interação linguagem-pensamento;
a interação competência linguística–competência intercultural–competência comunicativa.
Crescendologia: o crescendo da aprendizagem iniciante-intermediária-avançada;
o crescendo domínio de língua materna–domínio de outras línguas; o crescendo monolíngue-bilíngue-poliglota; o crescendo consciência nacional–consciência internacional–consciência planetária.
Trinomiologia: o trinômio trabalho individual–trabalho em duplas–trabalho em grupos; o trinômio abordagem-método-técnica; o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo.
Antagonismologia: o antagonismo tempo de fala do professor / tempo de fala do aprendente; o antagonismo ensino comunicativo de idiomas / ensino focado na gramática.
Politicologia: as políticas linguísticas da União Europeia (UE); a política linguística da
Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Legislogia: as leis sobre revalidação de diploma estrangeiro; as leis sobre a admissão
de professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades e pelas instituições de pesquisa científica e tecnológica; as leis de reconhecimento internacional dos diplomas de proficiência em língua estrangeira.
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Filiologia: a comunicofilia; a interaciofilia; a xenofilia; a neofilia; a conscienciofilia;
a idiomatofilia; a poliglotofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a idiomatofobia.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Linguisticologia; a Sociolinguística; a Psicologia da Linguagem; a Didaticologia; a Pedagogiologia; a Parapedagogiologia; a Interaciologia;
a Conscienciografologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin erudita; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin bilíngue; a conscin poliglota; a personalidade polivalente.
Masculinologia: o aprendente de línguas; o aluno de escola de idiomas; o candidato
a exame internacional de proficiência; o aluno Erasmus; o bolsista; o universitário estrangeiro;
o turista idiomático; o intercambista; o autodidata; o imigrante; o professor de línguas; o projetor
consciente; o aluno extrafísico.
Femininologia: a aprendente de línguas; a aluna de escola de idiomas; a candidata
a exame internacional de proficiência; a aluna Erasmus; a bolsista; a universitária estrangeira;
a turista idiomática; a intercambista; a autodidata; a imigrante; a professora de línguas; a projetora
consciente; a aluna extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo
sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens lateropensenor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: aprendente iniciante de línguas = o falante básico de idioma estrangeiro;
aprendente intermediário de línguas = o falante independente de neoidioma; aprendente avançado
de línguas = o falante proficiente de língua estrangeira.
Culturologia: a diversidade cultural; a cultura da aprendizagem de línguas; a multiculturalidade universalista.
Variáveis. As variáveis pessoais específicas de cada indivíduo são responsáveis pela maneira concreta de como novos idiomas são aprendidos. Eis, por exemplo, 3 grupos de fatores individuais, dispostos na ordem alfabética:
1. Estilos cognitivos: reflexivo; analítico; pragmático; teórico; independente e / ou dependente de campo; visual; auditivo; experimental; concreto; comunicativo.
2. Inteligências múltiplas: lógico-matemática; espacial; corporal cinestésica; linguística; intrapessoal; interpessoal; musical; naturalista; evolutiva; parapsíquica; emocional.
3. Perfil: idade; aptidão ou habilidade linguística; motivação para aprender; memória;
organização; estudiosidade; interesses multiculturais; características paragenéticas; emprego do
parapsiquismo.
Estratégias. Atinente aos métodos empregados pela conscin aprendente de línguas, eis,
na ordem alfabética, 6 tipos de estratégias de aprendizagem:
1. Cognitivas: a análise; o raciocínio lógico; a generalização; a comparação entre línguas; as anotações pessoais; a elaboração de esquemas e mapas mentais.
2. Compensatórias: a circunlocução; o hábito de tentar adivinhar enquanto ouve ou lê;
o emprego de informação não linguística na compreensão da mensagem.
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3. Comunicativas: a paráfrase; a evitação; a redução; a reestruturação; o cambio de código; a estrangeirização; a tradução literal; a substituição; a repetição; a reformulação.
4. Emocionais: a diminuição da ansiedade; o ato de falar sem medo de errar na frente
dos colegas; a administração do nervosismo nas provas; a disposição para assumir riscos; a desinibição.
5. Metacognitivas: a importância de aprender a aprender; o planejamento e a avaliação
da própria aprendizagem; a busca de oportunidades de prática.
6. Sociais: o hábito de estabelecer empatia e pedir ajuda a colegas; o costume de perguntar e cooperar para esclarecer, conferir ou corrigir.
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 aprendente de línguas, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
03. Aptidão a conhecer: Autexperimentologia; Neutro.
04. Autoportfolio linguístico: Inventariologia; Neutro.
05. Bilinguismo: Poliglotismologia; Neutro.
06. Conscienciês: Paracomunicologia; Homeostático.
07. Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
08. Interlíngua: Linguisticologia; Neutro.
09. Língua materna: Comunicologia; Neutro.
10. Linguagem mentalsomática: Comunicologia; Homeostático.
11. Monoglotismo: Neurolexicologia; Neutro.
12. Poliglotismo: Comunicologia; Neutro.
13. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Política linguística da CCCI: Comunicologia; Homeostático.
15. Viagens internacionais: Autorrecexologia; Neutro.

O ATO DE APRENDER LÍNGUAS É REQUISITO BÁSICO
PARA TODA CONSCIN NA PRÁTICA DA INTERASSISTENCIALIDADE MULTICULTURAL, CONTRIBUINDO NO DESENVOLVIMENTO DO UNIVERSALISMO E DA COSMOVISÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o próprio estilo de aprendizagem
e a automotivação para aprender outros idiomas? Quais os resultados na interação multicultural?
Bibliografia Específica:
1. Lobato, Jesús Sánches; & Gargallo, Isabel Santos; Orgs.; Vademécum para la Formación de Profesores:
Enseñar Español como Segunda Lengua (L2)/lengua extranjera (LE); Antologia; epíl. Guillermo Rojo; pról. Humberto
López Morales; 1.308 p.; 9 partes; 61 caps.; 6 citações; 11 esquemas; 67 ilus.; 1 mapa; 99 tabs.; 726 notas; 3.411 refs; 110
webgrafias; 1 anexo; 1 apênd.; 24,5 x 18,5 x 6,5 cm; enc.; sob.; 1ª reimp.; Sociedad General Española de Librería; Madrid; España; 2004; páginas 261 a 445.
2. Martín Peris, Ernesto Peris; Org.; Diccionario de Términos Clave de Español como Lengua Extranjera;
apres. Marta Higueras García; pról. Carmen Caffarel; 652 p.; 1 diagrama; glos. 681 termos; 949 refs.; 48 webgrafias; 26,5
x 19,5 x 3,5 cm; enc.; Sociedad General Española de Librería; Madrid; España; 2008; páginas 44 e 45.
3. 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;
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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 188 e 232.
Webgrafia Específica:
1. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment);
apres. José Luis Cádiz Deleito; trad. Instituto Cervantes; XV + 264 p.; 9 caps.; 271 enus.; 2 escalas; 5 esquemas; 3 fluxogramas; 14 tabs.; 2 notas; 212 refs.; 4 anexos; alf.; Grupo Anaya; Madrid; España; Junio, 2002; páginas 99 a 153; disponível em: <http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/mar co/cvc_mer.pdf>; acesso em: 17.05.15; 18h17.

M. B. C.
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APRENDIZADO CONVIVENCIAL
(INTERACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aprendizado convivencial é o ato, processo ou efeito de aprender com
outra consciência, intra ou extrafísica, a partir do convívio próximo, ao longo de determinado período de tempo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo aprendiz vem do idioma Francês Antigo, aprentis, “aprendiz”,
e também do idioma Latim, apprenditicius. Surgiu no Século XIX. O termo conviver deriva do
idioma Latim, convivere, “viver com; ser contemporâneo; viver em companhia de alguém; comer
juntamente; ser companheiro de mesa”, constituído pelo prefixo, cum, “com”, e vivere, “viver; estar em vida; estar vivo; existir”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Aprendizado do convívio. 2. Aprendizado interpessoal. 3. Aprendizado pelo heterexemplarismo.
Antonimologia: 1. Aprendizado teórico. 2. Aprendizado isolado. 3. Autodidatismo.
Estrangeirismologia: o Acoplamentarium; o Tertuliarium; o Tenepessarium; o Conviviarium; os pets; o way of living.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Convívio:
escola comportamental. Convivialidade gera neoaprendizados.
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Convívio. É sempre mais inteligente convivermos com as pessoas dominadas pelo
discernimento e não aquelas dominadas pelos interesses”.
2. “Conviviologia. Cada pessoa que encontramos nessa vida é um arquivo vivo ou banco de dados evolutivos que se abre para nós. Por isso, devemos dar especial atenção ao convívio
social”. “A conscin mais completa quanto à Conviviologia é aquela que cultiva 3 categorias de
amizades básicas: com o animal doméstico, com a pessoa amiga e com o amparador extrafísico.
Somente assim alcançará a autotransafetividade”. “Apenas o contato ou relacionamento com
consciências mais evoluídas não garante a evolução do ego, são necessários os autesforços empenhados na autoprogressão da interassistencialidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal interativo; a assimilação holopensênica; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a experimentação do holopensene alheio; a fôrma
holopensênica; o holopensene saturado; o contágio holopensênico.
Fatologia: o aprendizado convivencial; a relação interconsciencial; o convívio produtivo; as trocas evolutivas; os intercâmbios cognitivos; o acompanhamento das manifestações alheias; o compartilhamento de experiências; a cotidianidade conjunta; a proxêmica facilitadora; o trabalho lado a lado; o duplismo evolutivo; a amizade funcional; o coleguismo instrutivo; o exemplo
vivo; a modelagem; a extração do heterotrafor manifesto; a vivência pessoal (VP) do outro, assimilável.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os acoplamentos
áuricos; as assins simpáticas; a interação com amparador extrafísico de função; a prática da tene-
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pes; as projeções assistidas; o aprendizado energético; a influenciação parapsíquica; os parafenômenos educativos; a retrocognição do aprendizado convivencial em vidas passadas conjuntas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo traforístico interconsciencial; o sinergismo das afinidades conscienciais; o sinergismo parapsíquico; o sinergismo duplista; o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo conscin-consciex; o sinergismo das diversificações holobiográficas.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PPP); o princípio da interdependência; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio do Universalismo; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando as interações; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: as teorias da aprendizagem; as teorias da Psicologia Social; as teorias da
Sociologia; a teoria da Conviviologia Cosmoética.
Tecnologia: a técnica do convívio sadio; a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica da
observação detalhista; a técnica da Conscienciometria.
Voluntariologia: o aprendizado convivencial no voluntariado tarístico; o aprendizado
convivencial no voluntariado humanitário internacional; o aprendizado convivencial no paravoluntariado.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos possibilitando o desenvolvimento
das autoparapercepções, das parainterações e das autorreflexões.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito da convivialidade nas realizações de vida; o efeito do aprendizado
convivencial nas reciclagens conscienciais; o efeito das vivências conjuntas na assimilação de
neocomportamentos; o efeito da diversidade na flexibilização consciencial; o efeito do aproveitamento das companhias em determinado momento evolutivo; o efeito dos trafores alheios na conquista dos trafais pessoais.
Neossinapsologia: as neossinapses desenvolvidas mediante novos aprendizados; a superação das retrossinapses por meio do aprendizado convivencial com consciências mais evoluídas; a rememoração das paraneossinapses do Curso Intermissivo através do convívio com os colegas intermissivistas.
Ciclologia: o ciclo da aprendizagem; o ciclo das interações; o ciclo das reciclagens.
Enumerologia: o aprendizado profissional; o aprendizado técnico; o aprendizado familiar; o aprendizado cultural; o aprendizado social; o aprendizado interassistencial; o aprendizado
comportamental.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autonomia-interdependência; o binômio amizade-debate; o binômio duplismo-evolutividade; o binômio trafor-compartilhamento; o binômio proximidade-intimidade; o binômio cotidianidade-repetição.
Interaciologia: a interação jejuno-experiente; a interação reciclante-inversor; a interação pré-humano–humano; a interação amador-profissional; a interação androssoma-ginossoma;
a interação geronte-jovem; a interação princípio consciencial–consciência.
Crescendologia: o crescendo convivencial de minutos-horas-dias-semanas-meses-anos-décadas-séculos-milênios.
Trinomiologia: o trinômio autenticidade-coerência-confiabilidade; o trinômio contato-afinização-assimilação; o trinômio observação-identificação-imitação.
Polinomiologia: o polinômio egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade-holocarmalidade.
Antagonismologia: o antagonismo perfis simétricos / perfis assimétricos; o antagonismo relação harmônica / interprisão grupocármica; o antagonismo relação horizontal / relação
vertical; o antagonismo disponibilidade convivencial / interesses egoicos; o antagonismo exemplo / antiexemplo; o antagonismo elevar-se / degradar-se; o antagonismo convívio com amparador / convívio com assediador.
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Paradoxologia: o paradoxo de as conscins, teoricamente mais evoluídas, aprenderem
muito com os pré-humanos e os princípios conscienciais.
Politicologia: a conviviocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: o aprendizado das leis paradireitológicas pela convivialidade.
Filiologia: a conviviofilia; a conscienciofilia; a neofilia.
Fobiologia: a superação da fobia social; a evitação da xenofobia; o enfrentamento da
neofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da apriorismose; a superação da síndrome da
interiorose; a cura da síndrome do fechadismo consciencial.
Maniologia: a eliminação da mania do criticismo; o corte da mania de controle; a cura
da mania da autexaltação patológica.
Mitologia: o combate ao mito onipotente do Dr. Sabe Tudo.
Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a consciencioteca; a biografoteca.
Interdisciplinologia: a Interaciologia; a Conviviologia; a Duplologia; a Grupocarmologia; a Holopensenologia; a Etologia; a Psicologia; a Antropologia; a Exemplologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência lúcida; a personalidade exemplarista; o ser interativo; o perfil
observador; a família acolhedora; a conscin-cobaia presente.
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 convivens; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens
lucidus; o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens semperaprendens.
V. Argumentologia
Exemplologia: aprendizado convivencial intercultural = a aquisição do pragmatismo
e da objetividade ao realizar intercâmbio em cultura anglo-saxônica; aprendizado convivencial
interdimensional = o desenvolvimento da atuação nos bastidores observada no trabalho junto aos
amparadores extrafísicos.
Culturologia: a cultura da Conviviologia Evolutiva; a cultura da aprendizagem interconsciencial; a cultura do intercâmbio cultural; o multiculturalismo.
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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 aprendizado convivencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
02. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
03. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
04. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
05. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
06. Conscin semperaprendente: Autorreeducaciologia; Homeostático.
07. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
08. Convívio com amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Dupla contraposta: Duplologia; Neutro.
10. Inteligência conviviológica: Conviviologia; Homeostático.
11. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
12. Relação conscin-consciex: Conviviologia; Neutro.
13. Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.
14. Relação transformadora: Conviviologia; Homeostático.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

NA ESCOLA DA VIDA, OS APRENDIZADOS CONVIVENCIAIS SÃO FONTES RICAS DE CONHECIMENTOS EVOLUTIVOS, QUANDO A CONSCIÊNCIA CONSEGUE OBSERVAR,
ENXERGAR E ASSIMILAR TAIS EXPERIÊNCIAS ALHEIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe o quanto aprende no convívio com as
demais consciências? Como tem aproveitado as oportunidades convivenciais no autodesenvolvimento consciencial?
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
433 e 434.

K. A.
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APRENDIZADO DESSOMATOLÓGICO
(DESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aprendizado dessomatológico é a ação, processo e efeito resultante da
aquisição de conhecimentos teáticos sobre a dessoma, gerando neocompreensão do tema através
da desmistificação de conceitos ultrapassados, superação de comportamentos antievolutivos
e constatação dos benefícios interassistenciais hauridos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo aprendizado deriva do idioma Francês, apprentissage, “ação de
aprender algum ofício ou profissão”. Apareceu em 1899. A palavra descartar é constituída pela
preposição des, do mesmo idioma Latim, de, “de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre;
no alto de; debaixo de; depois de; do meio de; à custa de; feito de; em vez de; em função de; acerca de; contra”, e pelo elemento de composição cart, derivado também do idioma Latim, charta,
e este do idioma Grego, khartes, “folha de papel; folha escrita; livro; registro público; documentos escritos”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo soma provém do idioma Grego, soma, “relativo
ao corpo humano; o corpo humano em oposição a alma”. Apareceu no Século XX. O elemento de
composição logia procede igualmente do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição
cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Experiência dessomatológica. 2. Conhecimento dessomático aplicado. 3. Sabedoria dessomatológica. 4. Maturidade dessomatológica.
Neologia. As 3 expressões compostas aprendizado dessomatológico, aprendizado dessomatológico básico e aprendizado dessomatológico avançado são neologismos técnicos da Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Desinteresse dessomatológico. 2. Desconhecimento do ato de morrer. 3. Analfabetismo dessomatológico. 4. Ignorância dessomatológica.
Estrangeirismologia: a awareness dessomatológica; o Projectarium; o post-mortem
sem lucidez, podendo desencadear a parapsicose na recém-consciex; o hasta la vista nas despedidas entre as consciências ao invés do adeus definitivo; o Zeitgeist; o Trauerarbeit amenizando
o processo do luto.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à compreensão da dessoma e do ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Aprendizado. O aprendizado é o melhor substituto das ilusões pessoais”.
2. “Dessoma. A dessoma é um bem quando sabemos compreendê-la conclusivamente
de acordo com a evolução consciencial”.
3. “Dessomática. Precisamos saber dessomar”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Dessomatologia; o holopensene grupal da Interassistenciologia; o holopensene pessoal da Experimentologia; o holopensene da pesquisa técnico-científica; os criticopensenes; a criticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os pensenes discernidores; a pensenidade evolutiva
e neofílica; a reeducacão autopensênica sobre a dessomática; a criação de holopensene pró-dessomático; o desenvolvimento da pensenidade pacífica em relação às dessomas; os pensenes assistenciais e tarísticos a favor dos dessomantes.
Fatologia: o aprendizado dessomatológico; os aprendizados do cuidador de dessomantes; a oportunidade de reciclagem do portador de doenças ameaçadoras da vida humana; o questionamento sobre os dogmas; as oportunidades de reconciliação na proximidade da dessoma;
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a experiência do luto como reflexão sobre a própria dessoma; o fato de o dessomante ser agente
desmistificador da dessoma; o aproveitamento qualificado do tempo de vida intrafísica; a autavaliação diária; a aceitação da dessoma como evento inevitável; a dessoma prematura podendo interromper a proéxis; o fato de a dessoma não tornar a consciência necessariamente melhor; a união
solidária da família no momento da dessoma; o testamento vital; a autorganização diante da inevitabilidade da dessoma; a certeza da imortalidade da consciência como fator tranquilizador diante
da dessoma; o aprendizado advindo dos acidentes de percurso; a diferenciação entre o importante
e o prioritário; os cuidados com a própria saúde sendo profilaxia da dessoma precoce;
o emtendimento das responsabilidades individuais na redução do tempo de vida intrafísica;
o exercício lúcido e cosmoético do desapego; a oportunidade didática esclarecedora aos infantes;
os contos infantis fantasiando a dessoma; a leitura reflexiva das gescons na proximidade da dessoma; os filmes educativos sobre dessoma; a conversa franca, sincera e esclarecedora com o dessomante; a superação das mágoas e ressentimentos; a desdramatização da morte; a compreensão
teática da dessoma; a dessoma pacífica do completista.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a experiência de
quase-morte; os fenômenos parapsíquicos na transição do psicossoma; o luto da recém-consciex;
a projeção lúcida (PL) como aprendizado para a dessoma; os resgates extrafísicos; a parapsicose
pós-dessomática; a evitação das evocações pós-dessoma; a macro-PK destrutiva; as sinaléticas
energéticas e parapsíquicas pessoais relativas às dessomas; o desenvolvimento do parapsiquismo
e da sinalética energética pessoal; as reuniões extrafísicas do Colégio Invisível da Dessomatologia (CID); o reencontro com dessomados; a cosmovisão multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo destemor–curiosidade sadia–volição tarística; o sinergismo abertismo–aprendizado dessomatológico–tranquilidade íntima; o sinergismo ignorância-comoção; o sinergismo esclarecimento-aplicabilidade; a parapsicose podendo vir do sinergismo
crendice-temor da dessoma.
Principiologia: o princípio da descrença; o ensino e o aprendizado a partir do princípio
do exemplarismo pessoal (PEP); o benefício recíproco do ensino dos princípios evolutivos;
o princípio da impactoterapia cosmoética; os princípios tarísticos; o princípio “ninguém perde
ninguém”; o princípio “quem aprende deve ensinar”; o princípio “aconteça o melhor para todos”.
Codigologia: o aprendizado dessomático teático como cláusula do código pessoal de
Cosmoética (CPC); a aplicação do código pessoal de priorização evolutiva; o código de conduta
pessoal na assistência aos dessomantes; o respeito aos códigos pessoais alheios; as condutas e reações em situações de dessoma ditadas pelos códigos familiares e / ou culturais.
Teoriologia: a teática conscienciológica superando dogmas, crenças e condicionamentos sobre a morte; a teática da Cultura da Dessomatologia; a teoria do antepassado de si mesmo;
a teoria da ressoma; a teoria do Curso Intermissivo (CI).
Tecnologia: as técnicas projetivas contribuindo no aprendizado dessomatológico; as técnicas consciencioterápicas; a técnica diária de reflexão de 5 minutos sobre a dessoma; a técnica
de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da tenepes;
as técnicas de enfrentamento e superação do luto; a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o voluntariado docente conscienciológico expandindo os aprendizados
dessomatológicos; o voluntariado tenepessológico auxiliando as consciexes parapsicóticas; a convivência com a dessoma no voluntariado geriátrico; os voluntários da organização Médicos sem
Fronteiras vivenciando dessomas em diversos contextos e culturas díspares; a atuação dos voluntários dessomaticistas junto aos amparadores extrafísicos; os campos energéticos patrocinados
pelos epicons voluntários propiciando a segunda dessoma.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da projeção lúcida (Projetarium); o laboratório conscienciológico Serenari-
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um; a vivência dessomatológica familiar enquanto laboratório conscienciológico; o laboratório
da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Longevologia.
Efeitologia: o efeito cascata da comoção em dessomas coletivas; o efeito das dessomas
precoces e inesperadas; o efeito perturbador das parapsicoses pós-dessomáticas; os efeitos no
holossoma derivados de dessomas anteriores; o efeito remissivo do aprendizado dessomatológico; o efeito apaziguador das energias saudáveis a favor de conscins e consciexes perturbadas
por dessomas traumáticas; a avaliação permanente dos efeitos mediatos nas escolhas pessoais.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas com o estudo teático da Conscienciologia; a assistência em dessomas proporcionando neossinapses; as neossinapses reforçando a realidade da dessoma e refutando as fantasias sobre a morte; a formação de neossinapses pelas experiências retrocognitivas; as neossinapses pacificadoras derivadas da assimilação do conceito
de dessoma; as neossinapses resultantes da erradicação das crenças religiosas.
Ciclologia: o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo desconhecimento-pesquisa-aprendizado-vivência; o cultivo do hábito saudável do ciclo percepção-anotação-reflexão-elaboração; o entendimento do ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Enumerologia: a dessoma inesperada; a dessoma ignorada; a dessoma precoce; a dessoma trágica; a dessoma planejada; a dessoma lúcida; a dessoma assistida.
Binomiologia: o binômio conceitual morte-dessoma; o binômio projeção lúcida–pré-ensaio dessomatológico; o binômio experiência-aprendizado; o binômio destemor-liberdade;
o binômio oportunidade-tares; o equilíbrio binomial tacon-tares.
Interaciologia: a interação realidade intrafísica–realidade extrafísica; a interação vivência-aprendizado; a interação cumprimento da proéxis–júbilo na dessoma; a interação vida
saudável–dessoma feliz.
Crescendologia: o crescendo educando-educador.
Trinomiologia: o trinômio tanatofobia-assistência-parapsiquismo; a vivência do trinômio aprendizado-ensino-exemplarismo; a superação do trinômio ignorância-medo-negação;
o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio negação-raiva-negociação-depressão-aceitação; o polinômio afeto-atenção-dedicação-assistência-aprendizado.
Antagonismologia: o antagonismo crenças místicas / verpons conscienciológicas; o antagonismo predominância restritiva psicossomática / predominância libertadora mentalsomática;
o antagonismo crianças lúcidas / idosos temerosos perante a dessoma; o polinômio afeto-atenção-dedicação-assistência-aprendizado.
Paradoxologia: o paradoxo de o entendimento e aceitação não suprimirem o luto; o paradoxo conscin doutora–consciex néscia; o paradoxo de a dessoma em inúmeras existências pretéritas não eliminar o medo de morrer.
Politicologia: a dessomatocracia; a meritocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia;
a projeciocracia; a taristicocracia; a tenepessocracia; as parapoliticocracias interassistenciais.
Legislogia: as leis evolutivas.
Filiologia: a abertismofilia; a amparofilia; a assistenciofilia; a autocognofilia; a discernimentofilia; a lucidofilia; a projeciofilia.
Fobiologia: a coimetrofobia; a eleuterofobia; a epistemofobia; a espectrofobia; a hipengiofobia; a necrofobia; a sofofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização dominando a massa impensante; a síndrome de Swedenborg; a síndrome do infantilismo nos ritos fúnebres religiosos.
Maniologia: a mania de evocar consciexes.

Enciclopédia da Conscienciologia

1551

Mitologia: o mito de a dessoma ser sinônimo de dor e sofrimento; o mito da extinção da
consciência; o mito morreu, descansou; o mito da morte como perda irreparável; o mito da incomunicabilidade com consciexes.
Holotecologia: a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a cosmovisioteca; a dessomatoteca;
a mentalssomatoteca; a pedagogoteca; a reeducacioteca.
Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Interassistenciologia; a Parapedagogiologia;
a Pedagogiologia; a Projeciologia; a Psicologia; a Direitologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia; a Tanatologia; a Seriexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin aprendiz; a conscin parapedagoga; a conscin reciclante; a conscin
lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o dessomante; o enlutado; o insciente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; 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 verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a dessomante; a enlutada; a insciente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; 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 verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: aprendizado dessomatológico básico = o ato de pesquisar e analisar as
experiências dessomatológicas de maneira superficial e teática ainda esboçante; aprendizado dessomatológico avançado = o ato de pesquisar e analisar as vivências dessomatológicas de maneira
aprofundada e conscienciológica, extraindo aprendizados teáticos multidimensionais e evolutivos.
Culturologia: a cultura da Dessomatologia.
Ocidentalismo. Sob a ótica da Historiologia, eis, enumerados em ordem cronológica,
4 grandes períodos da Humanidade e as respectivas atitudes predominantes perante a dessoma na
civilização ocidental:
1. Idade Antiga. A morte como fenômeno natural, familiar, transição da terra dos vivos
para o mundo dos mortos, baseada na Mitologia, a qual concebe a ideia de transcendência e renascimento.
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2. Idade Média. A morte como momento de julgamento e avaliação de prováveis penalidades, influenciada pelas concepções da doutrina teológica, representada pelos extremos do bem
ou do mal.
3. Idade Moderna. A morte sendo objeto de interdição, marcada pela emoção e dor, influenciada pelo avanço da Tecnologia e da Ciência, passando da representação religiosa para
a laica.
4. Idade Contemporânea. A morte como tabu, sendo escondida e recusada pela sociedade. Através da evolução da Tecnologia e Medicina passa a significar fracasso médico.
Terapeuticologia. A compreensão dessomatológica pela Conscienciologia, fundamentada no paradigma consciencial, possibilita o preparo holossomático, holopensênico e terapêutico
da consciência para a própria dessoma e do outro, através da vivência da projetabilidade lúcida,
da interassistencialidade e da paraperceptibilidade, promovendo a desdramatização do tema
e o aproveitamento evolutivo útil da existência para o cumprimento da programação existencial.
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 aprendizado dessomatológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
02. Assistência pré-dessoma: Dessomatologia; Homeostático.
03. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Conscin terminal: Dessomatologia; Neutro.
05. Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
06. Dessoma lúcida: Dessomatologia; Homeostático.
07. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
08. Ensaio dessomático projetivo: Projeciologia; Neutro.
09. Luto: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Megaglutinação pela Dessomatologia: Integraciologia; Homeostático.
11. Organização pró-dessoma: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Paraterapêutica do luto: Paraterapeuticologia; Homeostático.
13. Posicionamento pré-dessomático: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Preparo para dessomas: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
15. Qualidade de vida ideal: Homeostaticologia; Homeostático.

O APROFUNDAMENTO NAS PESQUISAS E APRENDIZADOS DESSOMATOLÓGICOS, PRIORITÁRIOS NOS ESTUDOS
DA CONSCIENCIOLOGIA, GERA GANHOS EVOLUTIVOS
MULTIDIMENSIONAIS E MULTIEXISTENCIAIS AVANÇADOS.
Questionologia. Qual relevância você, leitor ou leitora, atribui a esse tema? Já ponderou
sobre a importância do assunto? Ou ainda se sente desconfortável em abordá-lo?
Filmografia Específica:
1. Minha Vida sem mim. Título Original: My Life without me. País: Espanha; & Canadá. Data: 2003. Duração: 106 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em
DVD). Direção: Isabel Coixet. Elenco: Sarah Polley; Amanda Plumier; Scott Speedman; Mark Ruffalo; Leonor Watling;
Deborah Harry; Maria de Medeiros; Julian Hichings; Jessica Amlee; & Esther García. Produção: Esther García. Desenho
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de Produção: Carol Lavallee. Direção de Arte: Shelley Bolton. Roteiro: Isabel Coixet com base no livro de Nanci Kincaid “Pretending the Bed is a Raft”. Fotografia: Jean-Claude Larrieu. Música: Alfonso de Vilallonga. Montagem: Lisa
Robison. Cenografia: Shelley Bolton. Efeitos Especiais: Hill Mills. Companhia: El Deseo S. A.; & Milestone Entertainment. Sinopse. Ann, de 23 anos de idade, leva vida modesta com duas crianças e marido em trailer no jardim da mãe.
A vida de Ann muda dramaticamente quando o médico revela a ela o câncer de útero e apenas 2 meses de vida. Ann prepara então lista de coisas para fazer antes de morrer.
2. Um Olhar do Paraíso. Título Original: The Lovely Bones. País: EUA, Reino Unido, Nova Zelândia. Data:
2009. Duração: 135 min. Gênero: Drama, Fantasia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Peter Jackson. Elenco: Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz Stanley Tucci.
Produção: Peter Jackson, Fran Walsh, Carolynne Cunningham, Aimée Peyronnet. Roteiro: Peter Jackson, Fran Walsh,
Philippa Boyens, baseado no romance de Alice Sebold, The Lovely Bones. Fotografia: Andrew Lesnie. Música: Brian
Eno. Companhia: Film4 Productions WingNut Films. Sinopse. 6 de dezembro de 1973. Norristown, Pensilvania, subúrbio da Filadélfia. Susie Salmon (Saoirse Ronan) está voltando para casa quando é abordada por George Harvey (Stanley
Tucci), vizinho solitário. George a convence a entrar no retiro, por ele construído. Lá dentro, Susie é assassinada. Os pais
de Susie, Jack (Mark Wahlberg) e Abigail (Rachel Weisz), inicialmente se recusam a acreditar na morte da filha, mas
precisam aceitar a situação quando o gorro dela é encontrado em meio a milharal, junto a destroços do retiro repletos de
sangue. Em meio às investigações, a polícia conversa com George porém não o coloca entre os suspeitos. Com o tempo,
Jack e Lindsey (Rose McIver), a irmã de Susie, passam a desconfiar de George. Toda essa situação é observada por Susie,
agora estando em local entre o paraíso e o inferno. Lá ela precisa lidar com o sentimento de vingança nutrida em relação
a George e a vontade de ajudar a família a superar o trauma da própria morte.
Bibliografia Específica:
1. Ariès, Philippe; História da Morte no Ocidente: Da Idade Média aos nossos Dias (History of Death in the
West: From the Middle Ages to our Days);Coleção Clássicos de Ouro; pref. Jacob Pinheiro Goldberg; trad.Priscila Vianna
de Siqueira; 312 p.; 17 caps.; 20 fotos; 80 ilus.; 24 x 17 cm; br.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 21
a 304.
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; páginas
109, 510 e 512.
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APRENDIZAGEM HÍBRIDA CONSCIENCIOLÓGICA
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A aprendizagem híbrida conscienciológica é o ato, processo ou efeito de
a conscin, homem ou mulher, assimilar os conceitos interassistenciais, tarísticos, cosmoéticos
e cosmovisiológicos da Ciência Conscienciologia, através da combinação de recursos instrucionais presenciais e a distância, propiciando maior flexibilidade na alocação de espaço e tempo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo aprendizagem deriva do idioma Francês, apprentissage, “ação de
aprender algum ofício ou profissão”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo híbrido procede do idioma Latim, hybrida, “bastardo, de sangue mesclado”, e do idioma Grego, húbris, “excesso”. Apareceu também no Século XIX. 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 elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento
sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Aprendizagem conscienciológica por múltiplos meios. 2. Autodidaxia multímoda conscienciológica. 3. Autoinstrução híbrida conscienciológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo híbrido: diibridismo; dubridismo; híbrida; hibridação; hibridada; hibridade; hibridado; hibridador; hibridadora; hibridar; hibridez; hibrideza; hibridismo; hibridista; hibridística; hibridístico; hibridização; hibridizada; hibridizado; hibridizar; hibridizável; Hibridologia; hibridológica; hibridológico; hibridoma; monoibridismo; poliibridismo; tribridismo.
Neologia. As 3 expressões compostas aprendizagem híbrida conscienciológica, aprendizagem híbrida conscienciológica básica e aprendizagem híbrida conscienciológica avançada são
neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Heterodidatismo. 2. Heterodidaxia. 3. Apedeutismo.
Estrangeirismologia: o apparatus tecnológico; o mix face to face e e-learning; o selfinitiated permanente; o affordance multidimensional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade mentalsomática evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodidaxia; a autopensenização aberta à aprendizagem; o holopensene pessoal da Reeducaciologia; os rastros pensênicos das comunicações
online; os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopenses; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os assistenciopensenes;
a assistenciopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a aprendizagem híbrida conscienciológica; a inteligência evolutiva (IE); a priorização na escolha dos cursos conscienciológicos; o desafio de levar tudo de eito; o ambiente intrafísico facilitador da apreensão dos temas conscienciológicos; a automotivação intrínseca de
querer sempre aprender; a disciplina intelectual; a autorganização dos estudos; o bom humor favorecendo a aprendizagem; a ampliação do autopolineuroléxico por meio da consulta a fontes de
diferentes idiomas; as convergências das mídias de texto, áudio e vídeo na plataforma de comunicação conscienciológica; os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) Modular Object Oriented
Distance Learning (Moodle) e Blackboard agilizando a aprendizagem conscienciológica multifacetada; a utilização do notebook para anotações e registros; os tablets e smartphones auxiliando
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na busca de informações complementares para as discussões presenciais; os fóruns online para fomentação de discussão e debates; as videoconferências; as webconferências; os chats para comunicações síncronas; as trocas de informação por E-mail; os sistemas de compartilhamento de dados nas redes sociais; os recursos educacionais abertos (REAs); o OpenCourseWare (OCW); os
cursos de Conscienciologia distintos dos massive open online courses (MOOCs); os vídeos conscienciológicos compartilhados no YouTube; a tutoria online; os feedbacks do professor ou professora consolidando a aprendizagem conscienciológica; as tertúlias online; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) agregando a Educação a Distância (EaD) ao ensino presencial; os cursos presenciais e a distância promovidos pelas ICs ampliando a cosmovisão dos intermissivistas; os cursos de campo enriquecendo a aprendizagem conscienciológica a distância; o curso de Projeciologia na modalidade de Educação a Distância; a Prova Geral de Conscienciologia; o currículo conscienciológico pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paraprendizagem; o encapsulamento energético; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o Curso Intermissivo (CI); o campo energético instalado durante o estudo favorecendo a apreensão dos temas
conscienciológicos; os aportes dos amparadores extrafísicos melhorando o funcionamento do cérebro e paracérebro.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo automemória humana–holomemória consciencial; o sinergismo (trio) mídias–tecnologias–estilos de aprendizagem.
Principiologia: o princípio da aprendizagem vitalícia; o princípio da auteducação evolutiva; o princípio de a aprendizagem ser individual e única; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da autocrítica cosmoética;
o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da interassistencialidade
evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código de ética para Educação a Distância.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da aprendizagem ilimitada;
a teoria da cognição distribuída; a teoria da atividade; a Teoria de Estudo Independente.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional profilático; a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica de aproveitamento máximo
do tempo pessoal; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; as técnicas cosmovisiológicas; as paratécnicas didáticas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia;
o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Paraeducação; o Colégio
Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível
da Invexologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia;
o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito do desenho instrucional auxiliando na aprendizagem conscienciológica online; os efeitos automotivacionais crescentes para aprender.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela aprendizagem nos cursos presenciais
e a distância.
Ciclologia: o ciclo da aprendizagem permanente.
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Binomiologia: o binômio comunicação síncrona–comunicação assíncrona; o binômio
tempo-espaço; o binômio autorganização–rotina útil diária; o binômio (dupla) evoluciente-amparador; o binômio autodidaxia–aprendizagem colaborativa; o binômio vontade-motivação;
o binônimo aprender-avaliar; o binômio discussão-reflexão; o binômio tecnologia-paratecnologia; o binômio tecnologia-mídia; o binômio online-offline; o binômio aula presencial–aula virtual.
Interaciologia: a interação tecnologias didáticas–tecnologias paradidáticas; a interação preceptor intrafísico–semperaprendente; a interação vídeo-texto-som; as interações energéticas.
Crescendologia: o crescendo aprender-fazer-reaprender.
Trinomiologia: o trinômio observação-leitura-reflexão; o trinômio conhecer-compreender-aprender; o trinômio parapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade; o trinômio (trio) intermissivista-docente-amparador.
Polinomiologia: o polinômio criação-gerenciamento-comunicação-ensino-aprendizado;
o polinômio aprender-refletir-avaliar-esclarecer.
Antagonismologia: o antagonismo inteligência evolutiva / ignorantismo; o antagonismo
vontade / inércia; o antagonismo rotina produtiva / rotina improdutiva.
Paradoxologia: o paradoxo de a aprendizagem ser individual, mas se desenvolver na
interação com outras consciências.
Politicologia: a política educacional da Conscienciologia; a discernimentocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Reeducaciologia Evolutiva.
Filiologia: a intelectofilia; a reeducaciofilia; a bibliofilia; a pesquisofilia; a cosmoeticofilia; a neofilia; a recinofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a tecnofobia; a intelectofobia; a bibliofobia.
Maniologia: a intelectomania.
Holotecologia: a analiticoteca; a convivioteca; a trafaroteca; a cosmoeticoteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; a intelectoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Autodidaxia; a Autodidaticologia; a Autoproexologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Paradidaticologia; a Pedagogia; a Proexologia; a Reeducaciologia; a Voliciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin desperta; a conscin interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin verbetógrafa.
Masculinologia: o evoluciente; o intermissivista; o amparador extrafísico; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o autor de gescons; o tenepessista; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o docente de Conscienciologia; o aluno de cursos de Conscienciologia; o nativo digital; os pesquisadores estadunideneses Robert Elliot Khan (1938–) e Vinton Gray Cerf (1943–), criadores dos protocolos TCP / IP; o físico e cientista da Computação britânico Timothy John Berners-Lee (1955–), criador da World Wide Web; o pesquisador estadunidense Charles Adrian Wedemeyer (1911–1999), pioneiro nos campos da Educação Aberta e da
Educação a Distância.
Femininologia: a evoluciente; a intermissivista; a amparadora extrafísica; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a autora de gescons; a tenepessista; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a docente de Conscienciologia; a aluna de cursos de Cons-

Enciclopédia da Conscienciologia

1557

cienciologia; a nativa digital; a educadora estadunidense Anna Eliot Ticknor (1823–1896), criadora da Society to Encourage Studies at Home, considerada pioneira da Educação a Distância.
Hominologia: o Homo sapiens autodidacticus; o Home sapiens autolucidus; o Homo
sapiens reeducator; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aprendizagem híbrida conscienciológica básica = aquela dedicada
à apreensão de conhecimentos introdutórios da Conscienciologia; aprendizagem híbrida conscienciológica avançada = aquela dedicada à apreensão de conhecimentos complexos da Conscienciologia ampliando a cosmovisão e conduzindo à teática da interassistencialidade tarística.
Culturologia: a cultura da Reeducaciologia; a cultura da Holomaturologia; a cultura
da Invexologia; a cultura da Recexologia; a cultura da hiperacuidade multidimensional.
Caracterologia. Eis, por exemplo, 11 qualidades inerentes à aprendizagem conscienciológica, em especial a de caráter híbrido, enumeradas na ordem alfabética:
01. Associativa. Predispõe à associação de ideias a partir da conjugação das consultas
a múltiplos meios.
02. Autorregulada. Pressupõe do aprendente a capacidade de discriminar a qual fonte
de conhecimento recorrer em determinado momento.
03. Desafiadora. Envolve a assimilação de verpons complexas.
04. Disciplinadora. Pressupõe autodidaxia e autorganização para o aproveitamento máximo do tempo pessoal.
05. Disseminadora. Incentiva o compartilhamento do conhecimento conscienciológico
entre as consciências participantes, em diferentes espaços e tempos.
06. Ininterrupta. Possibilita a manutenção constante do fluxo da aprendizagem, do ambiente instrucional físico para o virtual e vice-versa.
07. Intransferível. Construída e consolidada no microuniverso consciencial.
08. Motivadora. Desperta o prazer pela pesquisa.
09. Tarística. Amplia as possibilidades de interassistir priorizando a tarefa do esclarecimento.
10. Técnica. Exige método e racionalidade.
11. Transformadora. Tende a despertar a necessidade de autopesquisa e de reciclagens.
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 aprendizagem híbrida conscienciológica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Ádito ideativo cosmovisiológico: Paradidaticologia; Homeostático.
02. Aporte existencial: Proexologia; Homeostático.
03. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
04. Atitude educativa pró-evolução: Reeducaciologia; Homeostático.
05. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
06. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
07. Autorrecuperação dos megacons: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
08. Conscin proativa: Autodeterminologia; Homeostático.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dificuldade de aprendizagem: Experimentologia; Neutro.
Educação conscienciológica a distância: Parapedagogiologia; Homeostático.
Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
Reeducação recíproca: Conviviologia; Homeostático.
Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
Suporte Mnemônico: Mnemossomatologia; Neutro.

A CONJUGAÇÃO OTIMIZADA DA PLURALIDADE DE RECURSOS NA APRENDIZAGEM HÍBRIDA TENDE A DINAMIZAR A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO CONSCIENCIOLÓGICO DO APRENDENTE AUTOMOTIVADO E DISCIPLINADO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera combinar estratégias de aprendizagem
conscienciológica para ampliar a cosmovisão, impulsionando recins e a interassistencialidade tarística? Aproveita as oportunidades de aprendizagem presencial e a distância oferecidas pelas Instituições Conscienciocêntricas?
Bibliografia Específica:
1. Ellis, Robert; & Goodyear, Peter; Students´ Experiences of E-learning in Higher Education: The Ecology of Sustainable Innovation; pref. Diana Laurillard; 208 p.; 11 caps.; 50 enus.; 25 tabs.; 350 refs.; 23 x 15 cm; br.;
Routledge; London; UK; 2010; páginas 1 a 38 e 51 a 71.
2. Gauthier, Clermont; & Tardif, Maurice; Orgs.; A Pedagogia: Teorias e Práticas da Antiguidade aos nossos Dias (La Pédagogie: Théories et Pratiques de l‟Antiquité à nos Jours); trad. Guilherme João de Freitas Teixeira; 476
p.; 17 caps.; 3 partes; 60 enus.; 18 fotos; 481 refs.; 23 x 19 cm; br.; 3ª Ed.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2014; páginas 272, 273,
377 e 399 a 419.
3. Glogowska, Margaret; et al.; How „Blended‟ is Blended Learning?: Students‟ Perceptions of Issues
around the Integration of Online and Face-to-Face Learning in a Continuing Professional Development (CPD)
Health Care Context; Artigo; Nurse Education Today; Revista; V. 31; 23 refs.; Bristol; UK; 2011; páginas 887 a 891.
4. Klein, William; Intervenção Parapedagógica e Cirurgia Cognitiva; Artigo; V Jornada da Educação Conscienciológica; Foz do Iguaçu, PR; 7-9.10.11; Revista de Parapedagogia; Anuário; Ano 1; N. 1; 7 enus.; 1 microbiografia;
9 refs.; 1 webgrafia; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação (REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu,
PR; Outubro, 2011; páginas 129 a 141.
5. Mendonça, Otto; A Importância do Autopolineuroléxico para o Professorando em Conscienciologia; Artigo; I Simpósio de Parapedagogia; Foz do Iguaçu, PR; 13-14.10.12; Revista de Parapedagogia; Anuário; Ano 2; N. 2; 1 E-mail;
3 enus.; 1 microbiografia; 2 siglas; 2 refs.; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial
(REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2012; páginas 81 a 86.
6. Moore, Michael; & Kearsley, Greg; Educação a Distância: Uma Visão Integradora (Distance Education:
a Systems View); revisores Ana Paula Ribeiro; et al.; trad. Roberto Galman; 398 p.; 12 caps.; 114 enus.; 30 tabs.; 144
websites; glos.; 104 termos; 458 refs.; 23 x 16 cm; br.; Gengage Learning; São Paulo, SP; 2007; páginas 1 a 106, 129,
178, 187 e 188.
7. 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 353.
8. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584p.; 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.; 3 a Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 115, 219, 236,
488, 491, 493, 494 e 548.
9. 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 109 e 584.
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APRIORISMOSE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A apriorismose é a qualidade, condição ou estado cronicificado do apriorista, homem ou mulher, somente capaz de raciocinar a priori, a partir de elementos prévios fixados,
sem exame, análise ou verificação, independente da facticidade ou da parafacticidade.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo apriorismo deriva do idioma Francês, apriorisme; e este do idioma
Latim, a priori, “a partir do que precede; do início”. Surgiu em 1913. O sufixo ose vem do idioma
Grego, osis, “patologia, doença”.
Sinonimologia: 1. Aprioropatia. 2. Condição doutrinária da pressuposição. 3. Raciocínio apriorístico. 4. Análise arcaica. 5. Inatismo. 6. Genetismo. 7. Acriticismo. 8. Neofobia.
9. Xenofobia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo apriorismo:
antiapriorismose; Apriorismologia; apriorismomania; apriorismoteca; aprioropata; aprioropatia; aprioropática; aprioropático; autapriorismose; maxiapriorismose; miniapriorismose.
Neologia. Os 4 vocábulos apriorismose, miniapriorismose, maxiapriorismose e antiapriorismose são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Antiapriorismose; antiapriorização; apriorismo sadio. 2. Raciocínio
factualístico. 3. Intelecção lógica. 4. Simulcognição. 5. Análise cósmica; dissecção analítica.
6. Desconstrucionismo. 7. Neofilia; xenofilia.
Estrangeirismologia: os raciocínios a priori, em geral; o parti-pris; a manutenção do
status quo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à logicidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – A apriorismose fossiliza.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalização; os fixopensenes; os monopensenes; a monopensenidade; a rigidez autopensênica; os tautopensenes; a tautopensenidade.
Fatologia: a apriorismose; os apriorismos de abordagem; o apriorismo patológico;
a aprioropatia; a apriorismose predispõe a dislogia; a apriorismose grupal; a aceitação de fatores
independentes da experiência; a qualidade das pressuposições; os prejulgamentos; os preconceitos
enraizados; as preconcepções ocas; as superstições; as ideias fixas; os monoideísmos; a mesmice;
a pasmaceira; a usura intelectual; o repúdio pré-fabricado; a rejeição pronta; a inflexibilidade
cognitiva; a monovisão parcelada; a hiperprosexia; os dogmas pessoais; o antiprincípio pessoal;
a sabedoria imaginária; as multibitolações; os megavícios das ideias prontas; o bloqueio da criatividade; o fechadismo consciencial; o índice da faixa etária; o início da apriorismose na pós-adolescência; o assentamento da apriorismose à época da meia-idade; a ausência de autocrítica; a inconsciência crítica; os travões intraconscienciais; o sedentarismo; a antiparafacticidade; as comorbidades; a antirrecéxis; o peso dos preconceitos; as convicções preestabelecidas; as possíveis deformações dos fatos e evidências; as elucubrações antigas insensatas; os achismos pessoais.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
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III. Detalhismo
Principiologia: a ausência do princípio da descrença.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Ciclologia: o ciclo dos enganos não corrigidos a tempo.
Enumerologia: o círculo vicioso; a corrente contínua; a estrela circumpolar; a masturbação mental; a ideia fixa; o relógio de repetição; o dono da verdade.
Crescendologia: a partir da apriorismose, os preconceitos se transformam em dogmas,
os dogmas em fanatismos, os fanatismos em totalitarismos e os totalitarismos em teoterrorismos.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia.
Antagonismologia: o antagonismo fanatismo / abertismo consciencial; o antagonismo
fixação de verpons / monoideísmo; o antagonismo ideias inatas / ideias fixas.
Fobiologia: a neofobia em grupo; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a monomania.
Holotecologia: a apriorismoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Egocarmologia; a Parageneticologia; a Psicossomatologia; a Refutaciologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa “realizada”; a conscin apriorística.
Masculinologia: o multibitolado; o pseudocompletista intransigente; o sedentário; o retranquista; o quadradão; o caretão; o cocoroca; o dono da verdade absoluta; o sabichão; o papa
Gregório IX (Ugolino de Segni, 1170–1241); o fanático de pedra; o monomaníaco; o aprioropata; o apriorista; o inatista; o genetista.
Femininologia: a multibitolada; a pseudocompletista intransigente; a mulher sedentária;
a retranquista; a quadradona; a cocoroca; a dona da verdade absoluta; a sabichona; a fanática de
pedra; a monomaníaca; a aprioropata; a apriorista; a inatista; a genetista.
Hominologia: o Homo sapiens aprioristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniapriorismose = a refutação pessoal precipitada; maxiapriorismose
= o fanatismo pessoal teoterrorista.
Culturologia: os idiotismos culturais.
Bases. Pelos critérios da Consciencioterapia, a técnica da evitação da apriorismose está
baseada na neofilia, no abertismo consciencial e na renovação do status quo.
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 apriorismose, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia.
2. Autassédio: Parapatologia.
3. Autodesorganização: Parapatologia.
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Decidofobia: Parapatologia.
Fechadismo consciencial: Parapatologia.
Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia.
Satisfação malévola: Psicossomatologia.

A APRIORISMOSE É O ENGESSAMENTO DA AUTOPENSENIDADE NA CONDIÇÃO DA FALSA REALIZAÇÃO
OU IMATURIDADE MENTALSOMÁTICA, IMPEDINDO OS
NEOPENSENES, A RECÉXIS E A DINÂMICA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você ainda mantém algum laivo de apriorismose nas manifestações
pensênicas? Em qual linha de conhecimento? Qual a origem?
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 131, 165, 217 e 665.
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 991.
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 81.
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APRIORISMOSE GRUPAL
(APRIORISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A apriorismose grupal é a qualidade, condição ou estado cronicificado do
apriorismo coletivo de determinada população somente capaz de raciocinar a priori, a partir de
elementos prévios fixados, sem exame, análise ou verificação, independente da facticidade ou da
parafacticidade.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo apriorismo deriva do idioma Francês, apriorisme; e este do
idioma Latim, a priori, “precedente; do início”. Apareceu em 1913. O sufixo ose vem do idioma
Grego, osis, “patologia, doença”. A palavra grupo procede do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reunião”, e esta do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa,
“massa arredondada”. Surgiu no Século XVIII. O termo grupal apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Aprioropatia grupal. 2. Análise arcaica grupal. 3. Acriticismo grupal. 4. Neofobia grupal. 5. Xenofobia grupal. 6. Fechadismo consciencial grupal.
Neologia. As 3 expressões compostas apriorismose grupal, apriorismose grupal curta
e apriorismose grupal prolongada são neologismos técnicos da Apriorismologia.
Antonimologia: 1. Antiapriorismose grupal. 2. Apriorismo grupal sadio. 3. Neofilia
grupal. 4. Xenofilia grupal. 5. Abertismo consciencial grupal.
Estrangeirismologia: os raciocínios a priori, em geral da população; a manutenção grupal do status quo; os apriorismos pessoais ad nauseam; as intelligentsias históricas dreifusistas;
as autoconvicções a priori; os clichês fixados.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da estagnação evolutiva; os grupopensenes; a grupopensenidade; os fixopensenes; a fixopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; a rigidez autopensênica; os tautopensenes; a tautopensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os autopensenes apriorísticos; a filiação exigindo o autenquadramento ao holopensene grupal enrijecido; a invalidação dos retropensenes apriorísticos.
Fatologia: a apriorismose grupal; a aprioropatia grupal; os apriorismos coletivos de
abordagem; o apriorismo patológico cultural; a aprioropatia na Socin patológica; a apriorismose
grupal predispondo a dislogia; os cacoetes apriorísticos; a aceitação de fatores independentes da
experiência; a qualidade ilógica das pressuposições; a perspectiva preconceituosa ou apriorística;
os prejulgamentos apressados; os preconceitos enraizados na população; as preconcepções ocas;
o engessamento consciencial; a fossilização evolutiva; as ideias apriorísticas retrógradas; os
apriorismos cronicificados; as autopatomimeses; as rabugices; os condicionamentos; as idiossincrasias; as repressões; o medievalismo; as superstições; as ideias fixas; os monoideísmos; a mesmice; a pasmaceira; a usura intelectual; o repúdio pré-fabricado; a rejeição pronta; a inflexibilidade cognitiva; a monovisão parcelada; a hiperprosexia; os dogmas grupais; a sabedoria imaginária;
as multibitolações; os megavícios das ideias prontas; o bloqueio da criatividade; o fechadismo
consciencial; a ausência de autocrítica; a inconsciência crítica; o encolhimento da autolucidez; os
travões intraconscienciais; a antirrecéxis na robéxis; o peso dos preconceitos; as convicções
preestabelecidas; as possíveis deformações dos fatos e evidências; as elucubrações antigas insensatas; os achismos pessoais influindo na mentalidade contemporânea; os embates acirrados entre
os apriorismos de naturezas antagônicas; as intransigências de parte a parte acarretando prejuízos
recíprocos; as concordâncias internas e divergências externas em bases afetivas irracionais; os
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mecanismos de defesa grupal; a rigidez nos papéis sociais; a incitação aos preconceitos; a dinâmica de regulação grupal; a conformidade forçada; a repressão às opiniões diferentes; a amaurose
coletiva diante das evidências contrárias ao preconcebido; a mentalidade grupal estagnada e estagnadora.
Parafatologia: a falta da vivência do estado vibracional (EV) profilático; os apriorismos
instigados e sustentados por assediadores extrafísicos arrivistas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo altamente nocivo do grupo coeso quando anticosmoético.
Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; a ausência do princípio da
descrença.
Codigologia: a lacuna do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: as teorias sobre psicologia dos grupos.
Tecnologia: a técnica de evitação da apriorismose.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos patológicos da apriorismose sobre as autoconvicções; os efeitos
autocorruptores do senso de identificação grupal acrítico; os efeitos da carência afetiva na aceitação passiva aos dogmas grupais.
Ciclologia: o ciclo dos enganos não corrigidos a tempo; o ciclo dos erros judiciários
cometidos, acobertados e mantidos; o ciclo grupal agrupamento-diáspora.
Enumerologia: as certezas inamovíveis; as regras questionáveis; as criticidades parcializadas; os julgamentos tendenciosos; as generalizações descriteriosas; as lealdades assimétricas; as
afetividades discriminatórias.
Binomiologia: o binômio patológico superstições-apriorismos; o binômio patológico
neofobia-decidofobia; o binômio normas explícitas–normas implícitas; o binômio segregação-marginalização; o binômio elitismo-racismo.
Interaciologia: a interação grupo majoritário–grupo minoritário.
Crescendologia: a partir da apriorismose, os preconceitos se transformam em dogmas,
os dogmas em fanatismos, os fanatismos em totalitarismos e os totalitarismos em teoterrorismos;
o crescendo patológico apriorismose pessoal–apriorismose grupal; o crescendo coletivo patológico apriorismose institucional–apriorismose nacionalista.
Trinomiologia: o trinômio mundinho-apriorismose-interiorose; o trinômio patológico
sexo-dinheiro-poder; o trinômio patológico lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia.
Antagonismologia: o antagonismo fanatismo / abertismo consciencial; o antagonismo
fixação de verpons / monoideísmo; o antagonismo ideias inatas / ideias fixas; o antagonismo
apriorismo / cosmovisão; o antagonismo dominantes / dominados; o antagonismo sectário nós
/ eles; o antagonismo Apriorismologia / Descrenciologia; o antagonismo histórico dreyfusistas
/ antidreyfusistas.
Paradoxologia: o paradoxo compreensão intragrupal–intolerância intergrupal.
Politicologia: a falta da democracia pura.
Legislogia: a lei do menor esforço político; as leis sociais para garantia da igualdade
nos direitos e deveres.
Fobiologia: a neofobia em grupo; a criticofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a apriorismomania; a monomania.
Mitologia: os mitos grupais; a busca ilusória pelo mito do consenso absoluto.
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Interdisciplinologia: a Apriorismologia; a Parapatologia; a Grupocarmologia; a Parageneticologia; a Passadologia; a Refutaciologia; a Consciencioterapia; a Sociologia; a Evoluciologia; a Discernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin anticonscienciologista aprioropata; o clã.
Masculinologia: o multibitolado; o sedentário; o retranquista; o quadradão; o caretão;
o coroca; o dono da verdade absoluta; o fanático de pedra; o monomaníaco; o aprioropata;
o apriorista; o pré-serenão vulgar; o fanático aprioropata.
Femininologia: a multibitolada; a mulher sedentária; a retranquista; a quadradona; a coroca; a dona da verdade absoluta; a fanática de pedra; a monomaníaca; a aprioropata; a apriorista; a pré-serenona vulgar; a fanática aprioropata.
Hominologia: o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens bibliophobus; o Homo
stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo
sapiens fanaticus; o Homo sapiens tyrannicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: apriorismose grupal curta = a dos modismos sociais passageiros do Zeitgeist; apriorismose grupal prolongada = a das tríades das erronias do Affaire Dreyfus.
Culturologia: os idiotismos culturais; a meia-cultura da Anticosmoética; a cultura grupal inalterável; os idiotismos culturais perpetuados.
Manipulações. Na pesquisa da apriorismose grupal, o Affaire Dreyfus (Capitão de Artilharia Alfred Dreyfus, 1859–1935), ocorrido a partir de 1894 na França, irradiando para a Terra
durante décadas, através de rios de tintas e montanhas de papéis, pode explicitar melhor o arcabouço sofisticado dos acontecimentos baratrosféricos das apriorismoses grupais, quando envolvendo milhões de pessoas, em extraordinário nível de complexidades sociológicas, aqui expostas
resumidamente por meio de 120 manobras, atos e fatos multifacéticos, em ordem alfabética e com
a linguagem histórica da época:
01. Acobertamentos nas pregas das togas.
02. Acusadores desonestos.
03. Agentes de contraespionagem.
04. Agentes de subversão social.
05. Amaurose aberrante coletiva.
06. Ameaças recorrentes de guerra.
07. Anarquistas engajados.
08. Anticlericalismo atuante.
09. Antissemitismo atuante.
10. Apelos à opinião pública.
11. Atores natos da tragicomédia humana.
12. Atos de estatuir adiando.
13. Audiências plenárias para constar.
14. Batalhas de palavras.
15. Bifrontismos covardes.
16. Bodes expiatórios.
17. Bruaá de esporas e sabres.
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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.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Camuflagens gerais.
Carga pesada dos preconceitos.
Cartas anônimas.
Cartas de demissões.
Casta nobiliária.
Coalizões imorais.
Cólera nobre do povão (hoi polloi).
Conjurações de falsificadores.
Conspirações consecutivas.
Crimes de lesa-Humanidade e lesa-Justiça.
Crises políticas recorrentes.
Cumplicidades mafiosas.
Cursos tortuosos das provas.
Debates derrisórios.
Degradações sociais.
Desprezo dos intelectuais.
Devassas de domicílios.
Dificuldades da proclamação das verdades.
Direitos espúrios dos mais fortes.
Disfarces gráficos.
Dogmatices profissionais.
Emboscadas jurídicas.
Encenações inimagináveis.
Enxurradas de boatos e infâmias.
Equívocos generalizados.
Erros judiciários consecutivos.
Escândalos e eleições políticas.
Espionagens entrelaçadas.
Estudos laboratoriais.
Fabricações de culpados.
Falsa honra das corporações.
Falsificações grosseiras.
Filósofos exaltados ao grau de super-homens.
Fragilidade de acusações gratuitas.
Ganâncias incontidas.
Golpes de Estados Judiciários.
Governos envergonhados.
Histeria antijudaica.
Homicídios maquiados como suicídios.
Honra militar fedendo a sangue.
Ilegalidades profissionais e fugas.
Imprensa marrom ou imunda.
Imunidades parlamentares.
Incongruências acobertadas.
Iniquidades convergentes.
Inocência martirizada.
Instaurações de inquéritos suplementares.
Intrigas políticas.
Lei de anistia.
Leis inclinadas diante dos sabres.
Loucura francesa reprisada no Exterior.
Má consciência pública.
Manifestações públicas.
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Manobrismos inimagináveis.
Maquinações militares.
Meias-medidas gerais de reticências.
Meias-verdades gerais.
Mentalidades mórbidas.
Mentiras rebuscadas.
Milhares de assinaturas das adesões.
Mistificações recorrentes.
Mortes de arruaceiros.
Mudança lenta da ordem das coisas.
Mudanças de nomes.
Negativas cínicas.
Novos crimes para apoiar os precedentes.
Ondas de revoltas populares.
Oportunismos militares, políticos e clericais.
Orgia de ultrajes reiterados.
Pactos de silêncio.
Paixões patrioteiras.
Peças processuais secretas.
Perfídias cometidas e disfarçadas.
Peritagens contraditórias.
Posicionamentos por ignorância.
Preconceitos nacionaleiros.
Processos de desaforamentos.
Proclamações de inocência infrutíferas.
Queima pública de bonecos.
Reconciliações finais.
Regressões coletivas milenares.
Requisitórios venais.
Retorno à barbárie da jângal.
Retratações públicas.
Revisões de processos judiciais.
Semidementes honestos.
Simulacros de justiça das batalhas ideológicas.
Sindicato dos judeus.
Subversões sociais.
Suicídios, atentados e duelos.
Suspeitas tornadas forçadamente certezas.
Suspensões de penas.
Talmudistas insociáveis.
Tergiversações técnicas.
Trabalhos de reparação.
Tradicionalismos nacionalistas.
Tropa dos dreifusistas.
Ultrajes indiscutíveis.
Urinol infantil chamado “Zola”.
Verdades acobertadas e reacobertadas.
Verdades estabelecidas após décadas.
Vigilâncias frágeis de fronteiras.
Vilanias recíprocas.

Instituições. Além dos milhares de textos, escritos em incontáveis edições de periódicos
e livros de variadas naturezas, sobre o Affaire Dreyfus, múltiplos países envolvidos e legiões de
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autoridades, merecem destaque no estudo desse exemplo avançado de apriorismose grupal, heterassediadora, as 100 instituições da época, participantes, a maioria da França, de algum modo, do
desenvolvimento dos erros, omissões, falsificações, espionites e ilicitudes da estrutura dos acontecimentos lamentáveis dos grandes erros judiciários cometidos, instituições estas aqui dispostas na
ordem alfabética, a fim de o pesquisador interessado alcançar alguma visão panorâmica da análise
social:
01. Academia de Ciências.
02. Academia Francesa.
03. Albergue das Trois Marches.
04. Aliança Israelita Universal.
05. Aliança Republicana Democrática.
06. Arquivos do Ministério da Guerra.
07. Banco da França.
08. Bolsa de Mulhouse.
09. Câmara Civil da Corte de Cassação.
10. Câmara Criminal da Corte de Cassação.
11. Câmara de Inquéritos.
12. Câmara de Recursos.
13. Câmara dos Deputados.
14. Câmara Municipal de Paris.
15. Casa de Espetáculos Moulin Rouge.
16. Chancelaria da Alemanha.
17. Chancelaria da França.
18. Círculo Militar de Grenoble.
19. Collège de France.
20. Comissão de Classificação.
21. Comissão de Organização do Leste.
22. Comité d‟Action Française.
23. Comitê Zoliano (São Paulo, 1898).
24. Conselho da Ordem dos Advogados.
25. Conselho de Circunscrição Administrativa.
26. Conselho de Guerra de Rennes.
27. Conselho de Investigação.
28. Conselho dos Ministros.
29. Conselho Superior de Guerra.
30. Consistório Central Israelita.
31. Contraespionagem Alemã.
32. Corte de Cassação.
33. Corte de Lyon.
34. Dreyfus et Cie. (Mulhouse).
35. École de Chartes.
36. École Polytechnique.
37. Embaixada da Alemanha em Paris.
38. Embaixada da Espanha em Paris.
39. Escola Central de Pirotecnia Militar (Bourges).
40. Escola de Aplicação (Fontainebleau).
41. Escola de Ciências Políticas.
42. Escola Prática de Altos Estudos.
43. Escola Superior de Guerra.
44. Estado-Maior do Governador Militar de Paris.
45. Estado-Maior Geral do Exército.
46. Exército Francês (Arca Sagrada).
47. Exposição Universal (Paris).
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Forças Francesas Livres.
Forte de Vincennes.
Galeria de Máquinas (Exército Francês).
Governo Militar de Paris.
Grande Oriente (Franco-Maçonaria).
Guarda Republicana.
Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR).
Instrução Pública.
Juventude Antissemita da França (JAF).
Legião de Honra da França.
Liga Antissemita.
Liga da Pátria Francesa.
Liga dos Direitos dos Homens.
Liga dos Patriotas.
Livraria Bellais (Encontros Políticos).
Ministério da Guerra.
Ministério da Justiça.
Ministério da Marinha.
Ministério das Colônias (Francês).
Ministério das Finanças.
Ministério de Obras Públicas.
Ministério do Comércio.
Ministério do Ensino Público.
Ministério do Interior.
Ministério dos Cultos.
Ministério dos Negócios Estrangeiros (França).
Ministério Público.
Ordem dos Advogados da França.
Palácio da Justiça (Paris).
Parlamento Francês.
Partido Socialista.
Pavilhão dos Oficiais (Franceses).
Poder Judiciário.
Presidência da República Francesa.
Primeiro Congresso Sionista (1897).
Prisão da Ilha Royale.
Prisão de La Rochelle.
Prisão de La Santé (Ilhas de Salut; Ilha do Diabo).
Prisão de Saint-Martin-de-Ré.
Prisão do Cherche-Midi.
Prisão Militar de Rennes.
Projeto do Manual de Tiro da Artilharia (França).
Regimento de Infantaria de Paris.
Seção de Estatística (Exército Francês).
Seção Técnica de Artilharia.
Segundo Congresso Sionista (1898).
Senado (Câmara Alta da França).
Serviço de Geografia do Exército.
Serviço de Identidade Judiciária.
Serviço de Informações (França).
Supremo Tribunal de Justiça (Corte Suprema; Alta Corte).
Tribunal Correcional.
Tribunal de Comércio de Mulhouse.
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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 apriorismose grupal, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Anticonscienciologista: Conviviologia; Neutro.
04. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
07. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
08. Autoortodoxia: Conscienciometrologia; Neutro.
09. Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
10. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
11. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
12. Drama de consciência: Parapatologia; Nosográfico.
13. Idiossincrasia cultural: Multiculturologia; Neutro.
14. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
15. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.

A APRIORISMOSE GRUPAL FOSSILIZA AS REAÇÕES DAS
POPULAÇÕES PROMOVENDO PREJUÍZOS INCALCULÁVEIS
À DINÂMICA EVOLUTIVA DAS PESSOAS ESTAGNADAS
INDIVIDUALMENTE E DOS GRUPOS DE MODO COLETIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de algum movimento de apriorismose grupal? Por qual razão?
Filmografia Específica:
1. Dreyfus. País: Alemanha. Data: 1930. Duração: 115 min. Gênero: Biográfico; Drama; & Histórico. Idioma: Alemão. Cor: Preto e Branco. Direção: Richard Oswald. Elenco: Fritz Kortner; Grete Mosheim; Erwin Kalser;
Heinrich George; & Albert Bassermann. Produção: Richard Oswald. Roteiro: Heinz Goldberg; & Fritz Wendhausen,
a partir da na obra de Bruno Weil. Fotografia: Heinrich Balasch; & Friedl Behn-Grund. Companhia: Richard-Oswald-Produktion. Sinopse: Filme alemão sobre o famoso caso Dreyfus.
2. I Accuse! País: EUA. Data: 1958. Duração: 99 min. Gênero: Biográfico; Drama; & Histórico. Idioma:
Inglês. Cor: Preto e branco. Direção: José Ferrer. Elenco: José Ferrer; Anton Walbrook; Viveca Lindfors; Leo Genn;
& Emlyn Williams. Produção: Sam Zimbalist. Roteiro: Gore Vidal, com base no livro de Nicholas Halasz. Fotografia:
Freddie Young. Música: William Alwyn. Montagem: Frank Clarke. Companhia: Metro-Goldwyn-Mayer British Studios. Sinopse: Filme sobre o controverso caso Dreyfus, no qual o capitão judeu do exército francês foi falsamente acusado
de traição.
3. Os Prisioneiros da Honra. Título Original: Prisoner of Honor. País: Reino Unido. Data: 1991. Duração:
88 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Ken
Russell. Elenco: Richard Dreyfuss; Oliver Reed; Peter Firth; Jeremy Kemp; Brian Blessed; Peter Vaughan; & Kenneth
Colley. Produção: Richard Dreyfuss; & Judith James. Desenho de Produção: Ian Whittaker. Direção de Arte: Frank
Walsh. Roteiro: Ron Hutchinson. Fotografia: Mike Southon. Música: Barry Kirsch. Montagem: Mia Goldman; Margaret Goodspeed; & Brian Tagg. Cenografia: Jill Quertier. Companhia: Dreyfuss / James Productions; Etude; & Warner
Bros. Television. Outros dados: Filme produzido para TV. Sinopse: O capitão Dreyfus é condenado por traição ao exército francês acusado de ter oferecido segredos militares aos alemães. Promissor coronel é incumbido de descobrir as motivações do traidor. Em vez disso, as investigações concluem pela inocência de Dreyfus.
4. A Vida de Emile Zola. Título Original: The Life of Emile Zola. País: EUA. Data: 1937. Duração: 116
min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Direção: William Dieterle. Elenco:
Paul Muni; Gale Sondergaard; Joseph Schildkraut; Gloria Holden; & Donald Crisp. Direção de Arte: Anton Grot. História: Heinz Herald; & Geza Herczeg. Roteiro: Norman Reilly Raine; Heinz Herald; & Geza Herczeg. Material de Pes-
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quisa: Matthew Josephson. Fotografia: Tony Gaudio. Música: Max Steiner. Montagem: Warren Low. Cenografia: Albert C. Wilson. Companhia: Warner Bros. Pictures. Outros dados: Vencedor dos seguintes prêmios Oscar: melhor filme, melhor ator coadjuvante para Joseph Schildkraut e melhor roteiro. Sinopse: A vida do famoso escritor francês Emile
Zola, incluindo o envolvimento no famoso caso Dreyfus.
Bibliografia Específica:
1. Bredin, Jean-Denis; O Caso Dreyfus (L‟Affaire); rev. Monica Ferrero; trad. Maria Alice Araripe de Sampaio Dória; & Renata Maria Parreira Cordeiro; XX + 696 p.; 55 caps.; 408 enus.; 1.417 notas; 290 refs.; 23 x 16 x 3,5 cm;
br.; Scritta; São Paulo, SP; 1995; páginas I a XX e 1 a 196.
2. Dreyfus, Alfred; & Dines, Alberto; org. e apresentador; Diários Completos do Capitão Dreyfus (Cinq Annés de Ma Vie, 1901; Souvenirs, 1936); trad. Bernardo Ajzenberg; 450 p.; 33 caps.; 4 citações; 1 cronologia; 6 enus.; 9 filmografias; 41 fotos; 1 gráf.; 6 ilus.; 59 notas; 42 refs.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Imago; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 101
a 260.
3. Natali, João Batista; Três Olhares Sobre o Processo Dreyfus; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 75;
N. 24.091; Seção: Livros; 2 ilus.; 3 refs.; São Paulo, SP; 19.03.95; página 8.
4, Zola, Emile; “J‟Accuse...”; (Lettre ouverte au Président de la République, 13, Janvier, 1898); Edition du
Cinquantenaire; Folheto; int. Eugene Fasquelle; XII + 40 p.; 1 foto; 1 ilus.; 2 notas; 19,5 x 14,5 cm; br.; Fasquelle Editeurs; Paris; França; 1948; páginas 11 a 39.
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APROFUNDAMENTO DA PESQUISA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aprofundamento da pesquisa, seja individual ou grupal, é o ato ou efeito
de intensificar os procedimentos pesquisísticos, objetivando ampliar o universo das investigações
e dos achados técnicos, no patamar adequado do desenvolvimento dos experimentos científicos,
a partir da força propulsora e da orientação dos fatos e / ou parafatos já identificados.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo profundo provém do idioma Latim, profundus, “profundo; colocado em lugar fundo”. Apareceu no Século XIV. O sufixo mento procede também do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do idioma Latim, pesquisita, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente”. Surgiu no
Século XIII.
Sinonimologia: 1. Intensificação da pesquisa. 2. Defasagem da experimentação. 3. Catálise experimental.
Neologia. As duas expressões compostas miniaprofundamento da pesquisa e maxiaprofundamento da pesquisa são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Arrefecimento da pesquisa. 2. Diminuição dos experimentos.
3. Abortamento da investigação.
Estrangeirismologia: o upgrade das pesquisas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; o ato de pensenizar grande; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o aprofundamento da pesquisa; a aceleração das pesquisas; a alavancagem
dos experimentos; a megaabordagem consciencial; o megaempreendimento; a coragem; o arrojo
do acrescentamento; a audácia; o desembaraço; a trajetória da saída da monovisão para a cosmovisão; o tirateima técnico; o espraiamento da pesquisa no espaço (Proxêmica); o alongamento da
pesquisa no tempo (Cronêmica); a hora da maturidade da Fatuística; o patamar em novo ritmo de
atividades; o mutirão.
Parafatologia: o emprego da pangrafia; a autoprojetabilidade lúcida (PL).
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do crescendo; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da exaustividade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Enumerologia: o ato de dar busca; a ação de apalpar o terreno; o ato de passar em revista; a procura da agulha em palheiro; a ação de tomar o pulso; a ação de tirar informações; o ato de
virar do avesso.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Holotecologia: a experimentoteca; a autopesquisoteca.
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Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Metodologia; a Intrafisicologia; a Conscienciocentrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade forte; a pessoa competente.
Masculinologia: o pesquisador; o experimentador; o abordador; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a pesquisadora; a experimentadora; a abordadora; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaprofundamento da pesquisa = o ato de abortar as investigações
publicando açodadamente os resultados parciais ou incompletos, antes de se alcançar conclusões
mais consistentes; maxiaprofundamento da pesquisa = o procedimento exaustivo de investigar
com profundidade até serem esgotados todos os múltiplos recursos possíveis no momento evolutivo.
Culturologia: a Multiculturologia.
Indicadores. Conforme os princípios da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética das variáveis, 12 indícios ou indicadores capazes de atuar especificamente, ou em conjunto, indicando a abertura do caminho da pesquisa para a oportunidade lógica do aprofundamento:
01. Agilização. A agilização das investigações simultâneas em várias frentes.
02. Caracterologia. A ampliação enriquecedora do quadro da equipe pesquisística, inclusive de voluntários e voluntárias.
03. Catálise. A catálise experimental da cosmovisão na amplitude do campo de pesquisa.
04. Confluências. A sucessão de ocorrências convergentes, concomitantes, extrapautas.
05. Contorno. O contorno ou descarte dos megatravões iniciais e respectivas consequências.
06. Extrapolacionismo. A dinâmica da incidência das extrapolações óbvias das descobertas.
07. Heuristicologia. O incremento promissor dos achados técnicos no momento.
08. Mutação. O ponto de mutação evidente, consensual, do megalocus dos experimentos.
09. Positividade. A reviravolta positiva do empreendimento.
10. Potencialização. A potencialidade dos múltiplos recursos de pesquisa.
11. Sinergismologia. O sinergismo cosmoético dos esforços conjuntos da equipe coesa.
12. Ultrapassagem. A ultrapassagem, unanimemente reconhecida, do gargalo experimental.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
vieses, neovertentes ou recursos funcionais para o aprofundamento da pesquisa conscienciológica
mais avançada:
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01. Abordagem: a multifacetação; a consciência poliédrica; a pontualização; o megadetalhismo; a pulverização das facetas; a anatomização dos temas; a dissecção das realidades; a Nanotecnologia.
02. Acuidade: a autolucidez; a hiperacuidade; a Holomaturologia.
03. Análise: o cosmograma; a Sistematologia; a Cosmanálise.
04. Autorreflexão: as neoideias; as neovertentes; a Holística.
05. Cognição: a autocognição; a omnicognição; a Cogniciologia; a Polimatia; a Autoconscienciometrologia.
06. Compreensão: a Cosmoeticologia; a Holofilosofia; o Paradireito; a Ortopensenologia.
07. Cosmificação: a Cosmognosia; a Cosmologia; a Cosmossofia; a Cosmoconscienciologia.
08. Debate: os brainstormings; o Colégio Invisível dos Pesquisadores; a Dialética;
a Contrapontologia; a Refutaciologia.
09. Energia: o estado vibracional (EV); a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Energossomatologia.
10. Imersão: a integração total às pesquisas; o tempo integral pessoal; as rotinas úteis;
a perseverança; a autorganização; a saturação das possibilidades; a pontualidade; a Cronêmica.
11. Informação: a Informática; a Internet; a Conscienciopédia; a Infocomunicologia.
12. Omnicrítica: a autocrítica; a heterocrítica; a Criticologia.
13. Parapsiquismo: a sinalética energética pessoal; o megassinal individual; a Parapsicologia; a Parapercepciologia.
14. Pensenidade: o megapensene; a Pensenologia; a Holopensenologia; a Ortopensenologia; a Cosmopensenologia.
15. Pesquisa: em si; o generalismo; o atacadismo consciencial; a interdisciplinaridade;
a transdisciplinaridade; o Multiculturalismo.
16. Reverificabilidade: a revisão; a reciclagem técnica; a reinvestigação; a repensenização; o Revisionismo; a Recexologia; a Evoluciologia.
17. Tema: o tratado científico; o dicionário temático; a Lexicologia; a Enciclopediologia.
18. Universalismo: a megafraternidade; o fluxo cósmico; a sincronicidade; a Tudologia.
19. Verpon: a Heuristicologia Avançada; a Verponologia; a Neologia.
20. Visão: o campo visual; a cosmovisão; a Cosmovisiologia.
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 aprofundamento das pesquisas, em geral, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
2. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
3. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
4. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
5. Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.
6. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
7. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.
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QUALQUER PESQUISA SUPERFICIAL, DEIXADA PARA
TRÁS SEM APROFUNDAMENTO, ACARRETA, HOJE
OU AMANHÃ, ALGUM TIPO DE FRUSTRAÇÃO EM FUNÇÃO DA INCOMPLETUDE, DA DÚVIDA E DO DILEMA.
Questionologia. Você, pesquisador ou pesquisadora, para no meio das pesquisas, termina sem boa acabativa ou segue em frente até o último esforço exaustivo, esgotando temporariamente o assunto? Qual destas 3 tendências predomina em você?
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; páginas 44 e 45.
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 161.
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 35 e 139.
4. 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 17.
5. 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 68 e 69.
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APROVEITAMENTO DA LIBERDADE
(LIBERACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aproveitamento da liberdade é a ação, efeito ou técnica de a conscin, homem ou mulher, aplicar a autonomia conquistada na vida humana em realizações ou projetos segundo o próprio arbítrio.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo proveito vem do idioma Latim, profectus, “adiantamento; progresso; aperfeiçoamento; bom êxito; bom resultado”, de profectum, supino de proficere, “avançar;
adiantar-se; fazer progressos; aproveitar; progredir; ter aproveitamento”, composto de pro, “em
prol de; em favor de”, e facere, “fazer”. As palavras proveito e aproveitamento surgiram no Século XIII. A palavra liberdade procede igualmente do idioma Latim, libertas, “liberdade; condição
da pessoa livre”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autogerenciamento produtivo da liberdade. 2. Desfrute produtivo da
liberdade. 3. Aproveitamento da autonomia vivencial. 4. Fruição da liberdade. 5. Usufruição da
liberdade.
Neologia. As 3 expressões compostas aproveitamento da liberdade, miniaproveitamento
da liberdade e maxiproveitamento da liberdade são neologismos técnicos da Liberaciologia.
Antonimologia: 1. Desaproveitamento da liberdade. 2. Desperdício da liberdade.
3. Abuso da liberdade.
Estrangeirismologia: o upgrade do curriculum holobiográfico; o intraconsciential recycling process libertador.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades autevolutivas.
Ortopensatologia: – “Liberdade. A pessoa mais livre é a que vive a condição da autoimperturbabilidade”. “A maior liberdade da pessoa é a de pensenizar (Liberopensenologia).
Com o autoparapsiquismo, essa liberdade é ainda mais ampla”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento quanto ao emprego da liberdade; o holopensene pessoal da interassistencialidade cosmoética; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os pensenes universalistas; a priorização dos pensenes desrepressores; a remoção dos pensenes destrutivos; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os pensenes construtivos; o holopensene pacificador; o holopensene pessoal da fraternidade; o holopensene pessoal do aproveitamento da liberdade; a liberdade de pensamentos, sentimentos e energias
(pensenes) do livre pensador empregando a visão da multidimensionalidade.
Fatologia: o aproveitamento da liberdade; a priorização da realização da proéxis; a liberdade consistindo no reconhecimento dos próprios limites; a liberdade para atuar no atacadismo
consciencial; a liberdade de expressão na comunicação social; a liberdade de mudança de paradigmas favorecendo as reciclagens intraconscienciais da consciência em evolução; a liberdade resultante do fato de não ter filhos proporcionando mais tempo para pesquisas e qualificação da interassistência; a liberdade consciencial possibilitando assumir tarefas desafiadoras em prol da
evolução; o respeito ao direito à liberdade de outras consciências; a vontade inquebrantável em
aproveitar ao máximo a liberdade conquistada; o bom e o mau emprego do livre arbítrio; a ação
anticosmoética fechando os passos da consciência pelo determinismo; o livre arbítrio restringido
pelas interprisões grupocármicas; a ação cosmoética abrindo os caminhos da consciência para
o emprego do livre arbítrio em prol da interassistência; a Autopesquisologia usada enquanto ferra-

1576

Enciclopédia da Conscienciologia

menta libertadora das amarras adquiridas na vida intrafísica; a aposentadoria, aporte financeiro,
disponibilizando mais tempo aos investimentos evolutivos; a mudança saudável de rotina; a autonomia para abrir mão de hábitos antievolutivos em busca do completismo existencial; a priorização da intelectualidade objetivando alcançar a visão de conjunto dos fatos em pauta; o aproveitamento da desrepressão mentalsomática para a consecução da tares; o investimento na qualificação
da tenepes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o aproveitamento
da liberdade para estreitar o rapport com os amparadores extrafísicos; a lucidez no aqui-agora
multidimensional; a conexão com o amparo extrafísico na tenepes 24 horas; o investimento na
qualificação do parapsiquismo interassistencial; a hololucidez das prioridades evolutivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo liberdade cosmoética–autevolução consciencial; o sinergismo liberdade de ideias–pensamentos livres; o sinergismo autodeterminação-continuísmo.
Principiologia: o princípio da liberdade; o princípio da compreensão do usufruto da liberdade assistencial; o princípio da descrença (PD); o princípio do determinismo evolutivo.
Codigologia: a elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC) pela conscin livre;
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria de toda consciência estar em evolução e aproveitando a liberdade;
a teoria de a verdadeira liberdade consciencial se dar pela vivência da ortopensenidade.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica dos porquês; a técnica da
consciencioterapia; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica do autaproveitamento da tarde chuvosa; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Voluntariologia: a liberdade de escolha no voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) visando ampliar a autopesquisa e qualificar a interassistencialidade; a oportunidade para desenvolver a convivialidade sadia na condição de voluntariado full time.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório consciencial das autovivências (labcon);
o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo do aproveitamento da liberdade conquistada; o efeito tarístico da leitura; o efeito do destemor evolutivo.
Neossinapsologia: o aproveitamento da liberdade formando neossinapses pró-evolutivas.
Ciclologia: o ciclo esclarecimento-reeducação-liberdade; o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento.
Enumerologia: o aproveitamento da liberdade de informação; o aproveitamento da liberdade do pensamento científico; o aproveitamento da liberdade de expressão de ideias políticas, sociais e democráticas; o aproveitamento da liberdade na reeducação pensênica; o aproveitamento da liberdade para experimentar a convivialidade sadia na grupocarmalidade; o aproveitamento da liberdade para pesquisar-se; o aproveitamento da liberdade na escrita de verbetes,
artigos e livros.
Binomiologia: o binômio aproveitamento da liberdade intrafísica–responsabilidade assistencial; o binômio aproveitamento da liberdade–conexão à equipex; o binômio auteducabilidade-liberdade; o binômio democracia-liberdade.
Interaciologia: a interação discernimento-prioridade; a interação liberdade-tenepes.
Crescendologia: o crescendo assistência taconista–assistência tarística; o crescendo
educação opressora–educação libertadora; o crescendo ideia retrógrada–ideia renovadora.
Trinomiologia: o trinômio livre pensar–livre sentir–livre agir.

Enciclopédia da Conscienciologia

1577

Polinomiologia: o polinômio erro–evitação–profilaxia–saldo evolutivo; o polinômio liberdade-respeito-responsabilidade-limite.
Antagonismologia: o antagonismo espectador do aproveitamento da liberdade intrafísica / protagonista do aproveitamento da liberdade autevolutiva.
Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia; a democracia direta; a meritocracia; a evoluciocracia; a democracia pura; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da responsabilidade evolutiva; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a liberofilia; a assistenciofilia; a cognofilia; a conviviofilia; a experimentofilia; a autopesquisofilia; a criticofilia cosmoética.
Fobiologia: a liberofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a anulação da síndrome do desperdício de oportunidades e companhias evolutivas; a superação da síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a consumomania; a mania de agir sem pensar; a mania de querer agradar
a todos.
Holotecologia: a liberacioteca; a comunicoteca; a cognoteca; a experimentoteca; a pensenoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Liberaciologia; a Lucidologia; a Proexologia; a Autopesquisologia; a Comunicologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Autopensenologia; a Interassistenciologia.
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 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; a intelectual; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; 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 comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a conviviólogo; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens recyclans; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
desassediator; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens technicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniaproveitamento da liberdade = o emprego da autonomia na priorização evolutiva visando a consecução da proéxis pessoal; maxiaproveitamento da liberdade = o emprego da autonomia na priorização evolutiva visando a consecução da maxiproéxis grupal.
Culturologia: a cultura da Holomaturologia; a cultura da banalização do aproveitamento da liberdade conquistada; a cultura do não-desperdício.
Holomaturologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, importa distinguir 8 atributos conscienciais úteis ao aproveitamento cosmoético da liberdade, aqui dispostos na ordem alfabética:
1. Associação de ideias: o investimento nas trocas de vivências e aprendizados propiciadas pelos momentos, oportunidades e companhias evolutivas.
2. Atenção: a aplicação da liberdade focada nas tarefas interassistenciais.
3. Compreensão: a busca do entendimento e emprego maduro do livre arbítrio sobrepujando o determinismo.
4. Elaboração do pensamento: a reestruturação de pensamentos, sentimentos e energias
com o objetivo de realizar as reciclagens prioritárias.
5. Imaginação: a evitação dos desgastes holossomáticos pela flexibilidade das posturas
pessoais.
6. Juizo crítico: a aplicação do discernimento na qualificação dos autodesempenhos na
liderança assistencial.
7. Memória: o acervo de recordações pessoais possibilitando o reconhecimento e gratidão às consciências intermissivistas.
8. Raciocínio: a elaboração da autopensenização a partir das evidências de acontecimentos homeostáticos ou nosográficos pessoais, respeitando e aproveitando as condições da ressoma.
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 aproveitamento da liberdade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Aproveitamento evolutivo das informações: Autevoluciologia; Homeostático.
03. Autonomia ginossomática: Autonomologia; Neutro.
04. Conscin semperaprendente: Autorreeducaciologia; Homeostático.
05. Convivialidade libertadora: Holomaturologia; Homeostático.
06. Heteronomia: Heteronomologia; Neutro.
07. Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
08. Liberdade vinculada: Vinculologia; Neutro.
09. Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
10. Neopatamar libertário: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Oportunidade de melhoria: Reciclologia; Homeostático.
12. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
13. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Pensenidade libertadora: Evoluciologia; Homeostático.
15. Sinergismo invexibilidade-liberdade: Invexologia; Homeostático.
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O APROVEITAMENTO DA LIBERDADE É OPORTUNIDADE
ÍMPAR UTILIZADA PELA CONSCIN AUTÔNOMA PARA ASSUMIR A CONDIÇÃO EVOLUTIVA DE MINIPEÇA DO MAXIMECANISMO MULTIDIMENSIONAL INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante desfrutar da liberdade consciencial? Qual o saldo assistencial do emprego da liberdade pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Loche, Laênio; Liberopensene: Condição para a Democracia Direta; Artigo; Anais do I Simpósio Internacional de Democracia Pura; Foz do Iguaçu, PR; 03-05.06.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 16; N.2; Seção: Temas da Conscienciologia; 15 cronologias; 5 siglas; 3 abrevs.; 9 enus.; 4 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril–Junho, 2012; página 8.
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
972.

M. Z.
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APROVEITAMENTO DA TÉCNICA DA
(AUTOSSUPERACIOLOGIA)

RECÉXIS

I. Conformática
Definologia. O aproveitamento da técnica da recéxis é a ação, efeito ou resultado da autodeterminação, autodiscernimento e autesforço da conscin lúcida, homem ou mulher, direcionados ao cumprimento das metas evolutivas, ou o rol de autossuperações existenciais significativas
para o reciclante existencial, propostas pela Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo proveito vem do idioma Latim, profectus, “adiantamento; progresso; aperfeiçoamento; bom êxito; bom resultado”, de profectum, supino de proficere, “avançar;
adiantar-se; fazer progressos; aproveitar; progredir; ter aproveitamento”, composto de pro, “em
prol de; em favor de”, e facere, “fazer”. As palavras proveito e aproveitamento surgiram no Século XIII. O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao conhecimento
ou à prática de alguma profissão; hábil”. Apareceu no Século XIX. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede do mesmo idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kúklos,
“círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. 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. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Usufruição da técnica de reciclagem existencial. 2. Desfrute produtivo do replanejamento da vida humana. 3. Aproveitamento da técnica de revisão da vida.
Neologia. As 3 expressões compostas aproveitamento da técnica da recéxis, miniaproveitamento da técnica da recéxis e maxiaproveitamento da técnica da recéxis são neologismos
técnicos da Autossuperaciologia.
Antonimologia: 1. Desaproveitamento da técnica da reeducação consciencial. 2. Subutilização da técnica da transformação existencial. 3. Desperdício da técnica das renovações
existenciais integradas. 4. Subaproveitamento da técnica da recéxis.
Estrangeirismologia: a avaliação da performance proexológica em andamento; o right
timing evolutivo; o insight preciso; a serendipitia; o principium incredulitatis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscernimento quanto ao cumprimento das prioridades evolutivas na dimensão intrafísica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Chega
de desperdícios. Evitemos os desperdícios.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da acuidade consciencial; o holopensene pessoal
da autorganização; o holopensene pessoal da prioridade evolutiva; o holopensene do dinamismo
evolutivo; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a qualificação significativa do padrão autopensênico.
Fatologia: a autogestão da vida evolutiva; o ato de assumir as rédeas da própria evolução; o gerenciamento da transformação existencial; a organização intrafísica pessoal; o atendimento das necessidades das diferentes áreas da vida; o conhecimento e a autadmissão do paradigma consciencial; o autesforço recexológico; a autodeterminação em praticar os métodos de autossoerguimento existencial; o aproveitamento das companhias afinizadas ao propósito de vida;
o planejamento da técnica da recéxis e a dedicação ao cumprimento das metas, de preferência,
desde a juventude; o condicionamento físico; a autorganização financeira; o antibagulhismo ener-
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gético; a mudança de hábitos, valores e rotinas; a atualização periódica da agenda pessoal; a criação do Manual Pessoal de Prioridades (MPP); o abertismo à aprendizagem; o foco na realização
da autoproéxis; a necessidade de possuir valores cosmoéticos para viver; a conquista da liberdade
de expressão; as mudanças estratégicas; o uso de métodos conscienciológicos em prol do autaprimoramento multiexistencial; a evitação do investimento em reciclagens secundárias; o autodidatismo evolutivo durante toda a existência humana; o autenfrentamento gerando a conquista de novos talentos; o uso dos trafores adequados no autodesempenho proexológico; o estabelecimento
e cumprimento de rotinas úteis; a autopredisposição às recins; a identificação do início da estabilidade emocional; a manutenção do bom humor; a vivência da condição de conscin-cobaia; os experimentos em Consciencioterapia; o saneamento das fissuras da personalidade; o investimento
no equilíbrio emocional; o ato de se adaptar para evoluir; a dedicação à sapiência multidimensional (parapolimatia); o empenho pessoal nas realizações tarísticas, a exemplo do voluntariado, docência, pesquisa e a publicação de gescons; a busca da autonomia financeira; o emprego da inteligência evolutiva (IE); as decorrências de tornar-se minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial e manter essa condição; o aprofundamento nas autotransformações; a consistência do autodesassédio; o exemplarismo nas recins.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o uso da sinalética
energética e parapsíquica pessoal; as projeções conscientes permitindo o aprofundamento das
autopesquisas; a dedicação ao desenvolvimento parapsíquico; as práticas diárias da tenepes; as
decisões e ações semelhantes às do amparador extrafísico durante as práticas interassistenciais; as
recordações enriquecedoras das vidas anteriores; as paratécnicas do Curso Intermissivo (CI) préressomático para profilaxia das patomimeses; a conquista da autodefesa energética em qualquer
condição e dimensão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoposicionamento–aplicação da técnica da recéxis;
o sinergismo intermissivista lúcido–ativista evolutivo; o sinergismo propósito existencial–convergência de objetivos; o sinergismo gescon-interassistência; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo racionalidade científica–racionalidade paracientífica.
Principiologia: os princípios orientadores definidos para a própria existência; o princípio de só a consciência mudar a si mesma; o princípio do esforço pessoal sustentando o autenfrentamento do reciclante existencial; o princípio pessoal do aproveitamento máximo do tempo
evolutivo; o princípio de viver evolutivamente.
Codigologia: a omnirreeducação sendo relevante item do código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código pessoal de Cosmoética atualizado periodicamente; o código de prioridades pessoais; a inclusão da cláusula da experimentação da técnica da recéxis no código de valores pessoais.
Teoriologia: a teoria e prática da reciclagem intraconsciencial (recin); a teoria sendo
1% e a vivência 99% da decisão evolutiva; a teoria e a prática do autodidatismo ininterrupto;
a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria e a prática do autodidatismo permanente; a teoria
da indestrutibilidade das aquisições cognitivas; a teoria da verdade relativa de ponta.
Tecnologia: o aproveitamento da técnica da recéxis; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica da Autoconsciencioterapia; a técnica da desassimilação simpática;
as técnicas de desenvolvimento do autoparapsiquismo; a técnica do autenfrentamento contínuo;
a técnica de não desistir de si mesmo.
Voluntariologia: a autoqualificação do voluntariado conscienciológico pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico
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da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito do aproveitamento da informação levando à recin; o efeito halo da
autodescoberta; o efeito halo das reciclagens intraconscienciais e existenciais; os efeitos de conhecer a realidade sobre si próprio.
Neossinapsologia: as neossinapses com a recuperação dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo sadio de implementação de melhores hábitos; o ciclo das mudanças
pessoais.
Binomiologia: o binômio antidispersividade–lucidez evolutiva; o binômio intermissivista lúcido–técnica da reciclagem existencial; o binômio aporte existencial–obrigações evolutivas.
Interaciologia: a interação planejamento-realização; a interação vontade-determinação; a interação avaliação-correção; a interação revisão-replanejamento; a interação autoparapsiquismo-verpon.
Crescendologia: o crescendo sair da melin–entrar na euforin; o crescendo da qualidade
do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) refletindo no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Trinomiologia: o trinômio autassistencialidade-heterassistencialidade-interassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo.
Antagonismologia: o antagonismo tempo de vida / tempo da autevolução.
Paradoxologia: o paradoxo de a mudança ser permanente na evolução.
Politicologia: a priorocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a cognocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a autorrevisiofilia; a historiofilia; a seriexofilia; a autocogniciofilia.
Fobiologia: a recexofobia; a reciclofobia; a recinofobia.
Sindromologia: a anulação da síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome da mesméxis.
Holotecologia: a administroteca; a metodoteca; a experimentoteca; a conscienciometroteca; a proexoteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Autossuperaciologia; a Autocriteriologia; a Somatologia; a Intrafisicologia; a Tenepessologia; a Paracronologia; a Cronêmica; a Mesmexologia; a Mimeticologia;
a Descrenciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intermissivista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;
o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o agente retrocognitor; 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 amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a agente retrocognitora; a compassageira evoluti-
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va; 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 intraconscientiologus; o Homo sapiens catalythicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaproveitamento da técnica da recéxis = a autovivência de neoposturas decorrentes das práticas eventuais do estado vibracional (EV); maxiaproveitamento da técnica
da recéxis = a autovivência de neoposturas promovendo o estado de desperticidade.
Culturologia: a cultura parapsíquica; a cultura conscienciológica; a cultura proexológica; a cultura multidimensional; a cultura da Interassistenciologia.
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 aproveitamento da técnica da recéxis, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
02. Adaptação cognopolita: Adaptaciologia; Neutro.
03. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
04. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
05. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
06. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
07. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
08. Autossaturação intraconsciencial: Autoconscienciometrologia; Neutro.
09. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
10. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
11. Deslanche existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Escolha do rumo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
13. Evolução transparente: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
15. Técnica da recéxis: Recexologia; Neutro.

O APROVEITAMENTO DA TÉCNICA DA RECÉXIS REPRESENTA ESCOLHA INTELIGENTE DOS INTERMISSIVISTAS
LÚCIDOS, SENDO APLICADA, AINDA, PELA MINORIA DOS
PRÉ-SERENÕES DO PLANETA-HOSPITAL, ATUALMENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os efeitos pessoais da aplicação
da técnica da recéxis? Está satisfeito(a) com as conquistas evolutivas alcançadas até o momento?
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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
238, 1.312 e 1.600.
2. 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 161.
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APROVEITAMENTO DO TEMPO
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aproveitamento do tempo é a ação, efeito ou técnica de a conscin lúcida
aplicar sabiamente as horas da vida humana focadas na evolução consciencial, calculada de modo
cosmoético, envolvendo a autoproéxis, as autopriorizações e o autoparapsiquismo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo proveito vem do idioma Latim, profectus, “adiantamento; progresso; aperfeiçoamento; bom êxito; bom resultado”, de profectum, supino de proficere, “avançar;
adiantar-se; fazer progressos; aproveitar; progredir; ter aproveitamento”, composto de pro, “em
prol de; em favor de”, e facere, “fazer”. As palavras proveito e aproveitamento surgiram no Século XIII. O vocábulo tempo deriva também do idioma Latim, tempus, “tempo; estação; ocasião;
oportunidade; circunstância”. Apareceu no mesmo Século XIII.
Sinonimologia: 01. Aproveitamento da oportunidade. 02. Gerência do tempo.
03. Administração do tempo. 04. Organização do tempo. 05. Rotinas úteis. 06. Evoluciologia.
07. Análise cronológica. 08. Análise cronográfica. 09. Análise temporal. 10. Análise contemporânea.
Neologia. As duas expressões compostas aproveitamento do tempo imediato e aproveitamento do tempo mediato são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 01. Tempo perdido. 02. Esbanjamento do tempo. 03. Desorganização
do tempo. 04. Rotinas inúteis. 05. Perdologia. 06. Desviologia. 07. Enganologia. 08. Autocorrupcionismo. 09. Análise espacial. 10. Análise proxêmica.
Estrangeirismologia: o momentum; o right timing evolutivo; as tentações do Zeitgeist;
a embromation quanto ao tempo; o adiamento sine die das realizações; o sic transit gloria mundi;
o lifetime; o full time interassistencial; o carpe diem.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à psicomotricidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal cronológico; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a retilinearidade pensênica.
Fatologia: o aproveitamento do tempo; o fator tempo; a questão do tempo; a importância
do tempo; o valor das horas; o ato de ver o prioritário; a fixação no megafoco interassistencial;
o fato das décadas da vida humana passarem depressa; a ordem do tempo; o primeiro tempo;
o tempo intermediário; o tempo preparatório; o tempo executivo; o tempo pessoal; o tempo proexológico; o tempo grupal; o tempo profissional; o tempo útil; o tempo de pesquisas; o tempo perdido pela espera; o aqui e agora; o momento evolutivo; o passar rápido do tempo; a vontade discernidora; as autoprioridades evolutivas; as autodisponibilidades; os autenfrentamentos; a hora da
autocompetência; a seletividade do melhor; a ultrapassagem da imaturidade; a autoconscientização temporal quanto à Cronologia das experiências diversificadas; a dinâmica de maior aceleração da vida moderna; a autocoerência no tempo; o tempo oportuno; a ausência das autoprioridades; o tempo perdido com o sono excessivo; as ações procrastinatórias; as perdas de tempo; o espaço de tempo perdido; o Manual do Postergador; as automanobras dilatórias, patológicas, na
proéxis; o esgotamento do tempo; o ócio; o sedentarismo; a inatividade; a obesidade; a indisciplina; a autodesorganização; a displicência; os devaneios; os sonhos acordados; o rolo compressor
das inutilidades onipresentes; as coleiras sociais do ego; a ambiguidade dos passatempos; os prazos expirados; o tempo cosmoético; o calculismo cosmoético; a ação evolutiva calculadamente
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desenvolvida; a recuperação do tempo desperdiçado; o cronograma; o proexograma; o dia matemático; o jubileu evolutivo; a Cronobiologia; a Prospectiva Pessoal; a Hermenêutica da Cronêmica; a época ou estação humana da sementeira evolutiva; o critério pessoal para se viver melhor.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a retrocognição;
a simulcognição; a precognição.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; os princípios organizacionais da
Conscienciometrologia; o princípio básico da acuidade das priorizações; o princípio do determinismo evolutivo; o princípio da produtividade sadia; o princípio da utilidade; o princípio da proficuidade.
Teoriologia: a teoria da inversão existencial (invéxis); a teoria da relatividade.
Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica do crescendo proexológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Paracronologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia.
Ciclologia: o ciclo do tempo; o ciclo evolutivo pessoal.
Enumerologia: o tempo livre; o tempo intraconsciencial; o tempo exterior; o tempo passado; o tempo maduro; o tempo final; o tempo real.
Binomiologia: o binômio tempo (Cronêmica)-espaço (Proxêmica); o binômio tempo-esforços; o binômio tempo-movimento.
Interaciologia: a interação temperatura-sensação térmica–tempo-sensação temporal.
Crescendologia: o crescendo evolutivo cronológico.
Trinomiologia: o trinômio consciência-tempo-dimensões; o trinômio segundos-minutos-horas; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer;
o trinômio planejamento-consecução-resultados.
Polinomiologia: o polinômio temporal manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-inverno; o polinômio cronológico etário infância–adolescência–
–meia-idade–maturidade.
Antagonismologia: o antagonismo poder temporal finito / poder consciencial indefinido; o antagonismo sono da robéxis / vigília da lucidez; o antagonismo vida contemporânea / vida extemporânea.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da impontualidade; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a riscomania patológica.
Holotecologia: a metodoteca; a cronoteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Autorganizaciologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Autocronologia; a Holomaturologia;
a Autodiscernimentologia; a Cosmovisiologia.
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 verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o atrasilso crônico.
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; a atrasilda crônica.
Hominologia: o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens inorganisatus; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo
sapiens determinator; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aproveitamento do tempo imediato = o certo, oportuno, primaveril
e mais frutífero desde a adolescência e da invéxis; aproveitamento do tempo mediato = o atrasado, temporão, hibernal, a partir da maturidade, a reação de recuperação da recéxis.
Culturologia: a cultura da postergação; a cultura da Cronêmica Cosmoética.
Taxologia. Sob a ótica da Autoproexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15
condições evitáveis, de abordagens mais simples, para quem deseja aproveitar o tempo intrafísico
dentro do universo da evolução cosmoética, empregando até a omissuper e sem a evocação de assediadores extrafísicos:
01. Amoralidades: ações anticosmoéticas falaciosas ou eufemísticas.
02. Belicismo: as guerras, as tempestades de aço das bombas, os mercenarismos (Blackwater), as artes marciais, as agressividades.
03. Criacionismo: tolices teológicas.
04. Desenhos animados: para crianças e adultos infantis.
05. Fanatismos: de quaisquer naturezas.
06. Fãs-clubes: de todo tipo.
07. Filmes de terror: baratrosféricos.
08. Idiotismos culturais: multifacetados.
09. Literatices: emocionalismos infantis.
10. Ludopatias: jogatinas.
11. Ondas dos modismos: mercantilistas do capitalismo selvagem.
12. Passado: retroerros estagnantes.
13. Políticas rastaqueras: doutrinações mafiosas.
14. Superstições: mitos, folclores, tabus.
15. Tradicionalismos fossilizantes: jurássicos.
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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 aproveitamento do tempo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Ânimo extra: Autorrecexologia; Homeostático.
05. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Causa perdida: Perdologia; Nosográfico.
08. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
09. Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Segundo tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
12. Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.

O APROVEITAMENTO DO TEMPO É A REAÇÃO POSITIVA
MAIS ÓBVIA, PRIMÁRIA E FUNDAMENTAL PARA QUEM,
HOMEM OU MULHER, JOVEM OU IDOSO, ADMITE EVOLUIR COM A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, manda no tempo ou o tempo manda em você?
É sempre assim?
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APROVEITAMENTO EVOLUTIVO DAS
(AUTEVOLUCIOLOGIA)

INFORMAÇÕES

I. Conformática
Definologia. O aproveitamento evolutivo das informações é o ato, efeito, atitude ou processamento cognitivo, holossomático e contínuo, de a conscin, homem ou mulher, tirar o máximo
benefício das percepções e parapercepções de modo indissociado às reciclagens intraconscienciais, visando a holomaturidade pessoal e grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo proveito vem do idioma Latim, profectus, “adiantamento; progresso; aperfeiçoamento; bom êxito; bom resultado”, de profectum, supino de proficere, “avançar;
adiantar-se; fazer progressos; aproveitar; progredir; ter aproveitamento”, composto pelo prefixo
pro, “em prol de; em favor de”, e facere, “fazer”. As palavras proveito e aproveitamento surgiram
no Século XIII. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do
idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer; de desenvolver”. Apareceu no Século XIX. O termo
informação deriva do idioma Latim, informatio, “ação de formar, de fazer; fabricação; esboço;
desenho; plano; ideia; concepção; formação; forma”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Aproveitamento cosmoético das informações. 2. Aproveitamento informacional reciclogênico. 3. Autodiscernimento informacional. 4. Aproveitamento inteligente
das informações. 5. Processamento cognitivo pró-evolutivo. 6. Aprendizagem evolutiva da informação. 7. Assimilação informacional pró-evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo aproveitar:
aproveitabilidade; aproveitação; aproveitada; aproveitado; aproveitador; aproveitadora; aproveitamento; aproveitante; aproveitar; aproveitável; aproveitosa; aproveitoso; desaproveitada;
desaproveitado; desaproveitar; maxiaproveitamento; megaproveitamento; miniaproveitamento;
multiaproveitamento; proveitosa; proveitoso; subaproveitamento; superaproveitamento.
Neologia. As 3 expressões compostas aproveitamento evolutivo das informações, miniaproveitamento evolutivo das informações e maxiaproveitamento evolutivo das informações são
neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Desperdício das informações; esbanjamento informacional. 2. Banalização dos fatos e parafatos. 3. Pobreza pensênica na riqueza informacional. 4. Aproveitamento anticosmoético das informações. 5. Arrogância do saber. 6. Apriorismose ideativa. 7. Superficialidade nas percepções.
Estrangeirismologia: a semiosis; a prâksis evolutiva; o intraconsciential recycling process; o cognitive development; o upgrade do currículo holobiográfico; o Cognitarium; o wu-wei.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Aproveitemos toda informação. Façamos analogias evolutivas.
Coloquiologia. Eis duas expressões populares pertinentes ao tema: – Insista, não desista. Te vira.
Citaciologia: – Like this cup, you are full of your own opinions and speculations. How
can I show you Zen unless you first empty your cup? (“Semelhante a essa xícara, você está cheio
de opiniões próprias e especulações. Como posso lhe mostrar o Zen se você não esvaziar a xícara
primeiro?”; Nan-in, 1868–1912, mestre Zen da Era Meiji).
Proverbiologia. Eis provérbio chinês relacionado ao tema: – Nunca é tão fácil perder-se
como quando se julga conhecer o caminho.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autevoluciologia; a reciclagem autopensênica;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o pensene sistêmico interrelacionando e conectando
os fatos e parafatos; a ato de não banalizar os pensenes produzidos e captados.
Fatologia: o aproveitamento evolutivo das informações; a ampliação do abertismo consciencial; a autassistência; a postura traforista; a curiosidade sadia aplicada em analogias evolutivas; a inteligência evolutiva (IE); o aproveitamento do fluxo das informações; a constante propriocepção; a contínua análise e síntese de si próprio e dos acontecimentos cotidianos; a autaprendizagem evolutiva; a faculdade mental do pensar com lucidez; a interligação dos fatos; o ato de estar consciencialmente presente no dia a dia; a autoconsciência contínua; o ato de escutar;
a autobservação desidentificada; o solilóquio; a reflexão; o processo de aquisição da cognição focada no amadurecimento consciencial; a analogia das fatuísticas e percepções; o exercício cognitivo de aproveitar o percebido; as auto e heterocríticas; o aproveitamento do relacionamento afetivo para aquisição de novas cognições; o aproveitamento das interações com as consciências; o ato
de aproveitar o processo de viver e evoluir; a captação das sincronicidades da vida aplicadas às
reciclagens intraconscienciais; a teática da informação percebida; a teoria indissociada da prática;
a antecipação das recins; a harmonização da consciência com o fluxo cósmico; a tares recebida
e feita; a autoconscientização evolutiva; o megapoder da vontade exercido plenamente; a leitura
e escrita de artigos; a leitura e escrita de verbetes; a leitura e escrita imagética; a leitura e escrita
de livros; a leitura e escrita sobre si próprio; os cursos conscienciológicos; a relevância dos fatos;
a tentativa de a consciência ser maestrina de si mesma; o ato de utilizar todos os 5 sentidos de fato; o processo de ensinar a si próprio a aprender; a análise do autassédio; o Holociclo; a Holoteca;
o hábito de registrar tudo; o banco de dados pessoal; os adcons; os programas Imersão Parametodológica no Holociclo, Escola de Mediadores Interdimensionais e Escola de Facilitadores Interdimensionais de Pesquisa (RECONSCIENTIA).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os contextos multidimensionais; a captação das pararrealidades; as parapercepções; a leitura energética aplicada
à autopesquisa; a analogia das informações as quais chegam via parassentidos; a análise projeciográfica; a análise das parapercepções; o aproveitamento do conteúdo do fenômeno parapsíquico;
a relevância das informações percebidas nos parafatos; o processo de aquisição da cognição multidimensional; a mudança paracognitiva; a paracognição multidimensional; a presença consciencial para a captação das informações dos campos bioenergéticos; o paramétodo da revisão gráfica
parapsíquica; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracognitivo; o sinergismo das associações de ideias;
o sinergismo neossinapses-autevolução; o sinergismo neossinapses-reciclagem; o sinergismo
cosmoético autoconscientização–recin imediata; o sinergismo autodeterminação-continuísmo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da adaptabilidade da consciência; o princípio da descrença (PD); o princípio da Cosmoeticologia Pessoal
(PCP); o princípio da evolução consciencial; o princípio da teática; o princípio básico da acuidade das priorizações; o princípio da utilidade; o princípio do “quem procura, acha” aplicado
à evolução.
Codigologia: o código pessoal da coerência cosmoética; o código de valores pessoais;
o código evolutivo dos intermissivistas; o código pessoal de prioridades evolutivas; a pesquisa
aplicada ao código pessoal de evolução; o código pessoal de conduta proexogênica; o código da
Moral Cósmica.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio dos autesforços; as teorias
conscienciológicas vividas no dia a dia; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria da coe-
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rência; a teoria colocada em prática; as teorias da Semiótica e do Pragmaticismo de Charles
Sanders Peirce (1839–1914); a teoria da zona de desenvolvimento proximal e da internalização
do conhecimento de Lev Semionovitch Vygotsky (1896–1934).
Tecnologia: a técnica da autanálise constante das manifestações intra, inter e extraconscienciais; a técnica do cosmograma; a técnica do escriba interdimensional; a técnica da repetição paciente; a técnica da recin; as técnicas de autopesquisas colocadas em prática; a técnica da associação de ideias; a técnica do detalhismo; a técnica do abertismo à recepção de inspirações.
Voluntariologia: os voluntários interessados em aproveitar evolutivamente as informações disponibilizadas durante as atividades na Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da sinalética energética;
o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Parapedagogia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: o efeito do aproveitamento da informação levando à recin; o efeito halo das
reciclagens intraconscienciais e existenciais; o efeito das ações interconscienciais repercutindo
na reciclagem do holocarma; o efeito do interpretante na relação com o mundo fenomênico (Semiótica).
Neossinapsologia: os autopensenes pós-recins alavancando a geração de neossinapses
evolutivas; as neossinapses autopesquisísticas; o abertismo reflexivo alavancando as neossinapses; as neossinapses geradas pelo aproveitamento da informação.
Ciclologia: o ciclo ritmado da evolução consciencial pelo aproveitamento evolutivo;
o ciclo receber-retribuir; o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo evolutivo ler-escrever multidimensionalmente; o ciclo interassistencial aprender-ensinar; o ciclo verponológico apreensão-transmissão; o ciclo contínuo ego antigo–ego novo inerente à autevolução; o ciclo científico construção-validação-refutação-atualização; o ciclo da espiral evolutiva.
Enumerologia: o ato de perceber; o ato de captar; o ato de refletir; o ato de ponderar;
o ato de ensinar; o ato de aprender; o ato de compartilhar.
Binomiologia: o binômio neocognições-neossinapses; o binômio admiração-discordância; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio pensenizar antes–expor depois; o binômio facilidade-sincronicidade; o binômio autassédio-autodesassédio; o binômio técnica do detalhismo–
–técnica da exaustividade.
Interaciologia: a interação evolutiva; a interação captação-reflexão-reciclagem; a interação realidade-pararrealidade; a interação homeostática correções dos enganos–atualizações;
a interação autopesquisa-heteropesquisa; a interação análises-sínteses; a interação ensino-aprendizagem; a interação aprendizagem-desenvolvimento; a interação signo-objeto-interpretante.
Crescendologia: o crescendo autoconhecimento–autolucidez evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio perceber-avaliar-aplicar; o trinômio presente-passado-futuro; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia.
Polinomiologia: o polinômio volição-intenção-decisão-determinação.
Antagonismologia: o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo traforismo / trafarismo; o antagonismo presença consciencial / dispersão consciencial; o antagonismo
abertismo / fechadismo; o antagonismo copo cheio / copo vazio.
Paradoxologia: o paradoxo autopesquisístico de entender a si próprio(a) através do
outro.
Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a política de aproveitar toda informação para a autevolução.
Legislogia: a lei do maior esforço na autopesquisa vivencial.
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Filiologia: a autopesquisofilia; a raciocinofilia; a neofilia; a metodofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a criticofilia cosmoética.
Fobiologia: a ignoranciofobia; a superação da descrenciofobia; a evitação da xenofobia;
o fim da reflexofobia.
Sindromologia: a remissão da síndrome da dispersão consciencial; a expiração da síndrome da apriorismose; a eliminação da síndrome da subestimação; a remissão da síndrome da
pressa.
Maniologia: a criticomania; a gurumania; a monomania; a apriorismomania; a mania de
racionalizar; a mania de querer estar certo; a mania de agir sem pensar.
Mitologia: o mito da aprendizagem apenas teórica; o mito da autossuficiência do conhecimento intelectual para evolução; o mito de o detalhista ser perfeccionista.
Holotecologia: a evolucioteca; a comunicoteca; a proexoteca; a cognoteca; a atencioteca; a intelectoteca; a holomnemoteca; a experimentoteca; a teaticoteca; a gibiteca; a simboloteca;
a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Pesquisologia;
a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Proexologia; a Semiótica; a Parametodologia; a Reciclologia; a Parepistemologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o conscienciólogo; o duplista; o pré-serenão vulgar; o tertuliano; o Serenão; o evoluciólogo; o acoplamentista; o duplólogo; o cognopolita; o intermissivista; o assistido; o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente; o voluntário; o verbetólogo; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o pesquisador multidimensional; o teleguiado autocrítico;
o evoluciente; o epicon lúcido; o macrossômata; o completista; o amparador intrafísico; o revisor
gráfico parapsíquico; o cientista multidimensional; o analista; o assistente; o sistemata; o detalhista; o escriba interdimensional; o semioticista; o parassemioticista; o escritor; o leitor ávido; o leitor da vida; o escritor da própria vida.
Femininologia: a consciencióloga; a duplista; a pré-serenona vulgar; a tertuliana; a Serenona; a evolucióloga; a acoplamentista; a duplóloga; a cognopolita; a intermissivista; a assistida;
a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente; a voluntária; a verbetóloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora multidimensional; a teleguiada autocrítica; a evoluciente; a epicon lúcida; a macrossômata; a completista; a amparadora intrafísica; a revisora gráfica
parapsíquica; a cientista multidimensional; a analista; a assistente; a sistemata; a detalhista; a escriba interdimensional; a semioticista; a parassemioticista; a escritora; a leitora ávida; a leitora da
vida; a escritora da própria vida.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens
rationabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens criticus;
o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens polymatha; o Homo
sapiens assistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaproveitamento evolutivo das informações = a mudança de hábitos
de vida diante de diagnóstico médico; maxiaproveitamento evolutivo das informações = a mudança de patamar evolutivo diante da autovivência lúcida e continuada de técnicas evolutivas.
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Culturologia: a cultura oriental de o pensamento estar associado à prática; a cultura
evolutiva do desenvolvimento cognitivo constante; a cultura da reciclagem intraconsciencial;
a cultura da racionalidade em prol do equilíbrio das emoções; a cultura do não desperdício;
a cultura da megaconscientização; a cultura da Holomaturologia.
Relevanciologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
21 elementos otimizadores da cognição, favorecendo o aproveitamento evolutivo das informações:
01. Abertismo: manter-se aberto às novas possibilidades, evitando comportamentos reativos.
02. Analogia: fazer correlações das informações percebidas com o contexto e situações
pessoais.
03. Anotações: registrar o máximo de fatos e parafatos vivenciados, ampliando o universo e o detalhismo para análise e estudo.
04. Antiapriorismose: trocar os prejulgamentos por tentativas de entender o funcionamento do outro, melhorando a autocrítica e a heterocompreensibilidade.
05. Antiarrogância: colocar-se em postura de aprender com tudo e com todos. A arrogância impossibilita a captação de novas informações.
06. Aprendizagem: observar a natureza, o fluxo natural e a impermanência das coisas,
aproveitando esse conhecimento para aceitar a realidade, sem impor a própria maneira de pensar.
07. Autabsolutismo: eliminar a complacência para com as imaturidades pessoais identificadas.
08. Autexperimentação: examinar tudo de modo crítico, experimentando novos comportamentos, analisando as repercussões. O medo de errar e os contrapensenes aprioristas ou antagônicos bloqueiam as autovivências.
09. Autobservação: autexaminar-se a todo instante, registrando e questionando as próprias ações.
10. Autodesassédio: manter-se aberto para reorganizações cognitivas e mudanças autopensênicas favoráveis ao autodesassédio.
11. Coerência: aplicar, em diferentes áreas da vida, o conhecimento e as habilidades
conquistadas.
12. Continuísmo: evitar dispersões, mantendo o foco nos objetivos e a clareza quanto
às escolhas.
13. Hipotetização: levantar possíveis explicações sobre fatos e parafatos, na tentativa
de ampliar a compreensão sobre os mesmos.
14. Interassistência: direcionar o próprio conhecimento para a interassistência, ferramenta maximizadora de aprendizados evolutivos e autopesquisas.
15. Logicidade: desenvolver os atributos cognitivos prioritários ao processo evolutivo.
16. Pesquisa: observar e estudar pessoas, aproveitando para autanalisar-se constantemente e para compreender o próprio modo de funcionamento.
17. Ressignificação: rever a própria cognição quanto a si e quanto ao mundo, traduzindo os contextos em novas significações.
18. Simulação: simular mentalmente comportamentos e possíveis posturas vinculadas
às mudanças, refletindo sobre eventuais repercussões, de modo a favorecer a internalização da
recin.
19. Sistematização: criar métodos e paramétodos otimizadores de mudanças cognitivas.
20. Sobrepairamento: desidentificar-se de ideias, pensamentos, emoções ou sensações
somáticas, atentando aos acontecimentos ao derredor, sobrepairando os padrões pensênicos nosológicos.
21. Traforismo: adotar postura traforista, aprendendo com os erros, valorizando os auto
e heteracertos e preenchendo trafais.
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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 aproveitamento evolutivo das informações, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
02. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
03. Arte sequencial evolutiva: Imageticologia; Homeostático.
04. Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Autorrecuperação dos megacons: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
07. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
08. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Megaconvergência intraconsciencial: Serenologia; Homeostático.
11. Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
12. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Princípio organizador dos saberes: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Revisão gráfica parapsíquica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
15. Zetética: Autopesquisologia; Homeostático.

O APROVEITAMENTO EVOLUTIVO DAS INFORMAÇÕES
ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO À CONSTANTE INTERAÇÃO DIALÉTICA DA CAPTAÇÃO DA EXTRACONSCIENCIALIDADE E APLICAÇÃO À INTRACONSCIENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu o quanto aproveita as informações disponíveis de modo evolutivo? Já criou métodos e paramétodos para otimização e potencialização
do próprio aproveitamento evolutivo das informações?
Filmografia Específica:
1. Poder Além da Vida. Título Original: Peaceful Warrior. País: EUA. Data: 2006. Duração: 120 min. Gênero: Drama; Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Inglês; & Espanhol (em
DVD). Direção: Victor Salva & Shalimar Reodica. Elenco: Scott Mechlowicz; Nick Nolte; Amy Smart; Paul Wesley;
Ashton Holmes; B. J. Britt; Agnes Bruckner; & Ray Wise. Produção: Mark Amin; Robin Schorr; David Welch; & Cami
Winikoff. Direção de Arte: Anthony Tremblay. Roteiro: Kevin Bernhardt. Fotografia: Sharone Meir. Música: Sebastian Arocha-Morton; & Bennett Salvay. Figurino: Lynnette Meyer. Edição: Ed Marx. Estúdio: DEJ Productions; Sobini
Films; MHF Zweite Academy Film; & Inferno Distribution. Companhia: Sobini Films. Distribuidora: Lions Gate
Films; & Focus Filmes. Sinopse: O filme traz a história verídica de Dan Millman (Scott Mechlowicz), embasada no livro
Way of the Peaceful Warrior, escrito pelo próprio Dan Millman. Talentoso ginasta adolescente, com o sonho de participar
das Olimpíadas. Jovem, rodeado por troféus, amigos, motocicletas e namoradas, ficando impactado ao conhecer misterioso frentista de posto de gasolina, o qual o apelida de Sócrates (Nick Nolte). Depois de sofrer séria lesão, Dan conta com
a ajuda de Socrates e da jovem chamada Joy (Amy Smart) para descobrir o quanto ainda tem muito a aprender
e quais coisas teria de deixar para trás a fim de se tornar guerreiro pacífico e assim encontrar o próprio destino.
Bibliografia Específica:
01. Assagioli, Roberto; O Ato da Vontade (The Act of Will); trad. Yolanda Steidel de Toledo; 220 p.; 3 partes;
17 caps.; 13 diagramas; 57 enus.; 12 exercícios; 10 ilus.; 1 questionário; 3 técnicas; 211 refs.; 5 apênds.; 21 x 14 cm; br.;
2ª Ed.; Cultrix; São Paulo, SP; 2006; páginas 43 a 54 e 169 a 174.
02. Idem; Psicossíntese: Manual de Princípios e Técnicas (Psychosynthesis: A Manual of Principles and
Techniques); trad. Álvaro Cabral; 326 p.; 4 seções; 8 caps.; 4 diagramas; 370 enus.; 5 questionários; 27 técnicas; 21 notas;
198 refs.; 5 apênds.; 19,5 x 13 cm; br.; 2ª Ed.; Cultrix; São Paulo, SP; 1982; páginas 17 a 44.
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03. Camillo, Regina; Curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador – Módulo 3; Material de Apoio
à Docência; 42 p.; 24 esquemas; 357 enus.; 1 tab.; 3 técnicas; 2 notas; 24 refs.; Associação Internacional de Pesquisologia
para Megaconscientização (RECONSCIENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2012; páginas 4 a 30 e 35 a 39.
04. Idem; La Significación de los Procesos de Lectura y Escritura: Una Propuesta elaborada a partir de
una Experiencia Clínica Fonoaudiológica; Artigo; Anais do II Congreso Iberoamericano de Educación Especial e VI
Conferencia Cientifica Latinoamericana de Educación Especial; La Habana; Cuba; 01-04.07.97; 12 enus.; 9 refs.; La Habana; Cuba; 1997; páginas 109 a 126.
05. Idem; Revisão Gráfica Parapsíquica; Artigo; Anais do II Congresso Internacional de Verponologia; Foz
do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; 1 E-mail; 10 enus.; 3 ilus.; 3 tabs.; 23 refs.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março,
2011; páginas 49 a 64.
06. Camillo, Regina; & Reginato, Romeu; Facilitação Interdimensional de Pesquisas; Artigo; Anais do
II Congresso Internacional de Verponologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15;
N. 1; 2 E-mails; 27 enus.; 3 tabs.; 5 notas; 16 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 6 a 19.
07. Freire, Paulo; A Importância do Ato de Ler: Em Três Artigos que se completam; Coleção Polêmicas do
nosso Tempo; pref. Antônio Joaquim Severino; revisor Heitor Ferreira da Costa; 80 p.; 8 enus.; 17 x 10,5 cm; br.; 21ª Ed.;
Autores Associados Cortez; São Paulo, SP; 1988; páginas 11 a 21.
08. Otsu, Roberto; A Sabedoria da Natureza: Taoísmo, I Ching Zen e Ensinamentos Essênios; 238 p.; 6 caps.;
3 E-mails; 1 esquema; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 3 websites; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Ágora; São
Paulo, SP; 2006; páginas 19 a 236.
09. Peirce, Charles Sanders; Semiótica (The Collected Papers of Charles Sanders Pierce); revisor J. Guinsburg; trad. José Teixeira Coelho; 338 p.; 2 seções; 7 subseções; 21 caps.; 4 esquemas; 6 fórmulas; 4 ilus.; 1 tab.; 431
notas; 22,5 x 12,5 cm; br.; 2ª Ed.; Perspectiva; São Paulo, SP; 1995; páginas 45 a 76, 193 a 195 e 283 a 299.
10. 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 295, 296 e 913.
11. Vygotsky, Lev Semyonovich; A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento dos Processos Psicológicos Superiores (Mind in Society: The Development of Higher Psycological Process); int. Michel Cole; & Sylvia
Scribner; revisora Mônica Stahel M. da Silva; trad. José Cipolla Neto; Luiz Silveira Menna Barreto; & Solange Castro
Afeche; XXXVI + 168 p.; 2 seções; 8 caps.; 1 citação; 1 cronologia; 16 datas; 4 esquemas; 1 foto; 1 microbiografia;
3 tabs.; 70 notas; 3 apênds.; 22,5 x 15,5 cm; br.; 3ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1989; páginas XVII a XXXVI
e 51 a 168.
Webgrafia Específica:
1. Zen Guide; STORIES, BOOKS & MEDIA; 1999; 16 enus.; 1 foto; 4 ilus.; 9 refs.; disponível em: <http://www.zenguide.com/zenmedia/index.cfm?id=6>; acesso em: 29.04.13.
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APRUMO COSMOÉTICO
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aprumo cosmoético é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, assumir neopatamar evolutivo, conquistado no esforço pessoal diuturno do ajuste do ponteiro consciencial, superando posturas regressivas e antievolutivas, a fim de assegurar o equilíbrio íntimo
para a manutenção do veio proexológico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo a provém do idioma Grego, a, “negação; privação”. O vocábulo
prumo vem do idioma Latim, plumo, “instrumento constituído de uma peça de metal ou de pedra,
suspensa por um fio, e utilizado para determinar a direção vertical”; “prudência; tino”. Surgiu no
Século XV. O termo aprumar apareceu no Século XIX. A palavra cosmos deriva 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. O vocábulo 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: 1. Verticalização cosmoética. 2. Melhoramento cosmoético. 3. Soerguimento cosmoético. 4. Transposição cosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo aprumo:
aprumada; aprumado; aprumar; desaprumada; desaprumado; desaprumar; desaprumo; prumada; prumar; prumidade; prumiforme; prumo.
Neologia. As 3 expressões compostas aprumo cosmoético, aprumo cosmoético básico
e aprumo cosmoético avançado são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Estagnação evolutiva. 2. Ectopia evolutiva. 3. Regressismo evolutivo. 4. Marasmo evolutivo. 5. Descensão antievolutiva. 6. Rebaixamento evolutivo. 7. Letargia
evolutiva.
Estrangeirismologia: o aplomb cosmoético resultante do autenfrentamento evolutivo;
a intentio recta de fazer, nesta vida, tudo diferente e melhor; o breakthrough autevolutivo prioritário; o continuum Recexarium proexológico; a retidão de conduta comme il faut; os autesforços
direcionados para soulager os rastros energéticos entrópicos do passado; o desenrolar pari passu
da autopesquisa com a rota evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à perseverança do continuísmo recinológico.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Evolução: aprumo cosmoético. O autenfrentamento liberta. Autassistência evidencia autobenignidade.
Reciclar é reinventar-se. Priorizemos a evolução.
Ortopensatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 ortopensatas referentes ao tema, enumeradas em 2 subtítulos:
1. “Equilíbrio. A qualidade dos autesforços compõe o eixo do equilíbrio evolutivo da
consciência”.
2. “Evolução. A evolução da consciência é o princípio de tudo, a razão de tudo e o objetivo de tudo. O mais vem depois”. “A evolução é o ato óbvio da mudança permanente da
consciência para melhor”. “Quanto mais a consciência evolui, menos repete o passado”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da ascensão cosmoética proexológica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
a eliminação dos patopensenes a respeito do devir; a conquista da autopensenização hígida; os as-
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sistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os neopensenes de apaziguamento íntimo; os pensenes paradireitológicos regendo a autolegislação pessoal libertária; o equilíbrio holopensênico sustentando os pensenes cosmoéticos de correção da
bússola consciencial; a pensenização autodesassediante; os pensenes recinológicos constantes;
a autossustentação ortopensênica através do trabalho energético; a autodeterminação pensênica
pró-evolutiva direcionada à directrix proexológica.
Fatologia: o aprumo cosmoético; a escalada pró-evolutiva; a elevação evolutiva; a ascensão pró-evolutiva o autajuste do ponteiro consciencial a partir das recins desencadeadas; a verticalização evolutiva proexológica; a viragem autevolutiva; a autocentragem evolutiva proexogênica; a conquista de neopatamar evolutivo a partir da motivação para reciclar valores anacrônicos;
os acréscimos na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a eutimia resultante da reciclagem existencial;
a reciclagem intraconsciencial norteando as neocondutas mediante o autopacto cosmoético;
a compreensão da urgência autevolutiva; o assenhoramento pessoal das rédeas da programação
existencial (proéxis); as neocondutas cosmoéticas conquistadas mediante o descarte de redes neuronais envilecidas; a reciclagem autocognitiva desencadeada nos cursos de ponta da Conscienciologia; a condição do autoimperdoamento para superar as reações subcerebrais de raiva e impaciência; o autabsolutismo para abrir mão dos queixumes; a autossustentabilidade afetiva suscitando
a compreensão da hipoxia afetiva no seio da família nuclear; a promoção das recomposições grupocármicas milenares; os autesforços lúcidos, prioritários e cosmoéticos para otimizar a holobiografia; a autovigilância ininterrupta quanto às autocorrupções francas; a autocognição do engendramento das prioridades autevolutivas; a certeza íntima de estar no fluxo do Cosmos; o resgate
da autodignidade consciencial ante os esforços para superação da autovitimização; o autempoderamento do epicentrismo lúcido da autevolução; a gratidão congratulatória pelas conquistas autevolutivas; o rompimento libertário com a ortodoxia religiosa; o autorreconhecimento da autessência consciencial; o descarte dos autenganos e das automimeses dispensáveis; a alavancagem da
proéxis; a autossuperação do megatrafar identificado; a intensificação do rendimento do trafor da
escrita; o desbloqueio do mentalsoma a partir da escrita de verbetes e artigos; a realização pessoal
com a escrita do primeiro livro tarístico; o esforço de adaptabilidade às flutuações do contexto cotidiano; a autobenignidade para recomeçar sempre nas recaídas frequentes; a retribuição do aporte
da inteleção na docência e revisão de textos conscienciológicos; o entendimento inequívoco quanto ao fato de a existência atual ser a oportunidade da virada na evolução pessoal; a aceleração da
História Pessoal apontando novos rumos evolutivos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no auto e heterodesassédios; a autossustentabilidade energética ampliando e qualificando a força presencial; o estreitamento de vínculo assistencial com os amparadores extrafísicos de função; a interassistência
pela tenepes; a explícita presença de amparo extrafísico na docência e nas produções de gescons;
a cognição autoconscienciométrica exigindo neoparacondutas recinológicas perante os ataques
extrafísicos; o ato de aprender a não sucumbir à pressão assediadora nas lides do dia a dia; o paradever de apreender a lidar com os autassédios e fortalecer a automitridatização; o autencapsulamento energético, quando necessário; o hábito da expansão da psicosfera pessoal das melhores
energias conscienciais para limpar e pacificar os ambientes familiares; a autossustentação desassediadora através do trabalho energético; o aprendizado do recolhimento da “saia energética” em
determinadas situações; o Paradireito regendo a autocosmoética; o Paradever regendo a autoincorruptibilidade; o Paradireito orientando a manutenção do veio proexológico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorresponsabilidade-autodiscernimento no alcance do
aprumo cosmoético lúcido; o continuísmo recinológico favorecendo o sinergismo ortocognição-ortopenzenização-ortoconduta; o sinergismo renovação pessoal–evolução libertária; o autoimperdoamento resultante do sinergismo das reciclagens intraconscienciais; o sinergismo parade-
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ver-autoincorruptibilidade; o autequilíbrio gerado pelo sinergismo das ortocondutas cosmoéticas; o sinergismo Etologia-Evoluciologia; o sinergismo autojurisprudência-ortoconduta.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio “se não presta
não presta mesmo”; o princípio de priorizar o mais importante evolutivamente; o princípio de
não se acumpliciar com as autocorrupções crassas; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da autodesassedialidade diária pelo EV;
o princípio do autequilíbrio íntimo sustentando as recins; o princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as
duas condições.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando as cláusulas balizadas
pelo autoimperdoamento qual conduta-padrão.
Teoriologia: a teoria da evolução pessoal por meio dos autesforços; a teoria da reação
em cadeia; a teoria da agilização evolutiva consciente; a teoria da pacificação íntima promotora
da paz; a teoria da aplicação teática da inteligência evolutiva (IE); a teoria da evolutividade continuada.
Tecnologia: a técnica da autodesassedialidade pela prática do estado vibracional;
a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da autopensenização com ênfase no pen; a técnica
da desassimilação simpática pela exteriorização de energias pelo umbilicochacra e pelo nucalchacra; a técnica da desassimilação simpática pela chuveirada hidromagnética; a técnica da autodefesa energética através da prática diária do EV.
Voluntariologia: o voluntariado pessoal conscienciológico na Associação Internacional
de Paradireitologia (JURISCONS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio
Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Recinologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da inteligência emocional na pacificação dos conflitos íntimos;
o efeito da inteligência parapsíquica na promoção do autodesassédio; os efeitos curativos da
pensenidade hígida; o efeito da inteligência evolutiva na alavancagem e sustentação do aprumo
pessoal cosmoético; o efeito halo do equilíbrio íntimo reverberante e desassediador; o efeito evolutivo da verticalização cosmoética; os efeitos da vontade decidida; o efeito inteligente da perseverança recinológica.
Neossinapsologia: as neossinapses resultantes do exercício do apaziguamento íntimo;
as neossinapses oriundas das recins e das recéxis; as neossinapses decorrentes dos autesforços
e da vontade inquebrantável para evoluir; a substituição das sinapses envilecidas, regressivas pelas neossinapses recinológicas.
Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo recinológico do autenfrentamento da autovitimização; o ciclo recinológico da mutação patopensênica; o ciclo das mudanças pessoais; o ciclo das megadecisões; o ciclo das primeneres evolutivas.
Enumerologia: a automotivação; a automegadecisão; a autopesquisa; a autoconscienciometria; a autorreciclagem; a autodesassedialidade; a autorrenovação pessoal.
Binomiologia: o binômio recin-recéxis; o binômio Paradireito-Paradever; o binômio
autoliderança evolutiva–avanço proexológico; o binômio corrigir erros–ampliar acertos; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio recebimentos-retribuição; o binômio
apaziguamento íntimo–profilaxia de conflitos; o binômio autodomínio pensênico–autodesassedialidade reverberante; o binômio ajustes cosmoéticos–mudança de rota; o binômio anticonflituosidade-autopacificação; o binômio sinérgico autobenignidade-autoimperdoamento; o binômio
cosmoética vivenciada–aceleração da História Pessoal.
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Interaciologia: a interação autorresponsabilidade-autevolução; a interação autopesquisa-autodiagnóstico; a interação redirecionamento da proéxis–completismo existencial; a interação autocosmoética-autocoerência; a interação autoimperdoamento-autobenignidade; a interação autoimperdoamento-autoincorruptibilidade.
Crescendologia: o crescendo das recins e recéxis necessárias na verticalização cosmoética; o crescendo autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o crescendo megadecisão–viragem evolutiva; o crescendo da autolegislação libertária exigido nas megadecisões proexológicas.
Trinomiologia: o trinômio preciso-quero-posso fazer; o trinômio autabsolutismo autocrítico–verticalização cosmoética–aceleração da proéxis; o trinômio sobrepairamento-equanimidade-imperturbabilidade; o trinômio inteligência emocional–inteligência parasíquica–inteligência evolutiva.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa–anticonflitividade–autodesassedialidade–
–pacificação íntima; o polinômio racionalidade–antiemocionalidade–humor sadio–saúde consciencial; o polinômio ortoconduta-ortocognição-ortossinapses-ortopensenidade; o polinômio priorização-reflexão-compromisso-evolução.
Antagonismologia: o antagonismo coragem / pusilanimidade; o antagonismo ação / reação; o antagonismo evolução / estagnação; o antagonismo vontade / desmotivação; o antagonismo posturas regressivas / posturas evolutivas.
Paradoxologia: o paradoxo de a acomodação na zona de conforto intrafísico poder gerar extremo desconforto extrafísico; o paradoxo de o novo ego tornar-se antigo pela necessidade
premente das constantes renovações na caminhada evolutiva.
Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia;
a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo recinológico; as leis racionais da proéxis;
a lei da evolução consciencial inevitável; a lei do transformismo; a lei do exemplarismo pessoal;
a lei do movimento evolutivo ininterrupto; a lei da libertação das interprisões.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a desafiofilia; a proexofilia; a decidofilia; a criteriofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a proexofobia; a recexofobia; a recinofobia; a evoluciofobia;
a discernimentofobia; a cosmoeticofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome de Gabriela; a elisão da síndrome da mediocrizacão; o sobrepujamento da síndrome das automimeses antievolutivas; a eliminação das síndromes estagnadoras da evolução.
Maniologia: a mania de autassediar-se com os contrafluxos do dia a dia; a mania de viver siderada no próprio umbigo; a mania sofrer antecipadamente pelo devir; a mania de fugir da
autorresponsabilidade evolutiva; a mania de viver em subnível evolutivo; a mania de terceirizar
e procrastinar a autevolução; o fim da egomania.
Mitologia: o mito da autevolução sem o mínimo de esforço pessoal; o mito da perfeição; o descarte dos mitos pessoais.
Holotecologia: a proexoteca; a cosmoeticoteca; a prioroteca; a discernimentoteca; a recexoteca; a recinoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autodeterminologia; a Intencionologia;
a Priorologia; a Proexologia; a Recexologia; a Recinologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin autoimperdoadora, a conscin heteroperdoadora;
a conscin paradireitológica; a conscin autopesquisadora; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin harmonizada; a conscin anticonflitante; a conscin antiemotiva; a conscin harmonizada;
a conscin enciclopedista; o ser verticalizado cosmoeticamente.
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Masculinologia: o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o proexista; 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 verbetógrafo; o voluntário; a completista existencial; o homem
de ação.
Femininologia: a atacadista consciencial; a autodecisor; a intermissivista; a comunicóloga; a conscienciólogo; a conscienciômetra; a proexista; 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 verbetógrafa; a voluntária; a completista existencial; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens autevolutivus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo
sapiens harmonicus; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens
agens; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aprumo cosmoético básico = o ato de superar posturas regressivas, abrindo espaço para as recins e recéxis; aprumo cosmoético avançado = o continuísmo recinológico
permitindo a prática do tenepessismo pessoal, ao modo de egocídio e treinamento para a megafraternidade.
Culturologia: a cultura da recinofilia no ajuste do ponteiro consciencial; a cultura proexológica; a cultura do equilíbrio íntimo; a cultura da priorização dos valores intermissivos;
a cultura da autolegislação libertária; a cultura da conquista da autocosmoética vivenciada;
a cultura de neopatamar evolutivo.
Autopesquisa. Identificar os talentos pessoais (trafores), e utilizá-los de maneira inteligente, facilita a autossuperação dos trafares, atravancadores da autevolução, evitando a conscin
repetir experiências imaturas, durante várias vidas, ao modo de sisifismo antievolutivo.
Autoconscienciometria. Aprofundar-se no labcon pessoal permite desvendar os incômodos pessoais, antievolutivos, a fim de superar fissuras conscienciais e ingressar em neopatamar
evolutivo.
Etologia. De acordo com a Recexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 25
atitudes ou comportamentos nosográficos, estagnadores da autevolução:
01. Acriticismo.
02. Agressividade.
03. Apego a crenças pessoais e ortodoxias religiosas.
04. Apriorismose.
05. Autassedialidade.
06. Autoconfitividade.
07. Autocorrupção.
08. Autodesorganização.
09. Autojustificativa.
10. Autovitimização.
11. Decidofobia.
12. Desequilíbrio psicossomático.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Dispersividade.
Fechadismo consciencial.
Infantilismo.
Ludomania.
Murismo.
Neofobia.
Procrastinação.
Pusilanimidade.
Rigidez mental.
Robéxis.
Submissão a lavagens subcerebrais.
Subserviência.
Toxicomania.

Experimentologia. Sob a ótica da Autoconscienciometria, eis, por exemplo, em ordem
alfabética, 11 ações e respectivas decisões capazes de alavancar a autopesquisa, objetivando desencadear o aprumo pessoal cosmoético:
01. Antivitimização: usar os reveses da vida em favor do amadurecimento pessoal, sem
dramas, para alavancar a proéxis.
02. Autaperfeiçoamento: investir em cursos e eventos conscienciológicos para desencadear o aprimoramento cognitivo pessoal.
03. Autenfrentamento: trabalhar os próprios gargalos evolutivos, sustentar trafores
(traços-força), reciclar trafares (traços-fardo) e preencher trafais (traços-faltantes), para promover
as autorreciclagens.
04. Autodidatismo: ampliar a auterudição, por meio da autodidaxia, para desbloquear
o mentalsoma e favorecer a produção de gescons.
05. Autoparapsiquismo: desenvolver as competências parapsíquicas e aplicá-las interassistencialmente, no cotidiano, para aumentar a lucidez e o discernimento nas demandas multidimensionais.
06. Autopesquisa: buscar o autoconhecimento para mudar de patamar evolutivo e abandonar posturas regressivas e envilecidas.
07. Despojamento: abdicar dos ganhos secundários para superar travões evolutivos
e conquistar neoposturas interassistenciais.
08. Exemplarismo: apresentar as renovações pessoais, transformadas em verbetes ou
artigos, para ajudar pessoas com os mesmos problemas e dificuldades.
09. Exercitação: praticar os megatrafores para aumentar a possibilidade dos acertos das
autorreciclagens.
10. Higiene Consciencial: lançar mão das técnicas de desassimilação energética e da
higidez pensênica para promover o auto e heterodesassédio.
11. Otimismo: sustentar visão traforista de si mesmo para facilitar a conexão com os
amparadores e promover a ortopensenidade.
Caracterologia. Levando-se em consideração a Evoluciologia, eis, em ordem alfabética,
25 atitudes ou comportamentos indicadores da condição de aprumo cosmoético:
01. Altruísmo: praticar a interassistência anônima para chegar ao maxifraternismo.
02. Autabnegação: pedir menos para si e mais para os outros.
03. Autalinhamento: perceber-se no fluxo do Cosmos.
04. Autodesassédio: empregar as técnicas energéticas para reequilibrar-se.
05. Autopacificação: aprimorar o apaziguamento íntimo.
06. Autorregimento: vivenciar teaticamente o código pessoal de Cosmoética.
07. Autorresponsabilização: responsabilizar-se pela própria evolução.
08. Autossustentação: trabalhar as energias conscienciais e ter a teática do EV.
09. Conexão: estreitar o vínculo interassistencial com o amparo.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Descarte: libertar-se das automimeses dispensáveis.
Equilíbrio: aprender a driblar os contrafluxos do dia a dia.
Escolha: substituir o loc externo pelo loc interno.
Esmero: buscar o autaprimoramento pessoal, evolutivo, parapsíquico e intelectual.
Evolução: entender o processo evolutivo ao modo de ação pessoal consciente.
Flexibilização: abandonar a intransigência e a rigidez mental.
Fôlego: observar-se com maior capacidade energética.
Grafopensenidade: deixar a assinatura pensênica no exercício da tares grafológica.
Gratidão: agradecer em vez de queixar.
Imperturbabilidade: estabilizar-se emocionalmente para lidar com os assédios.
Investimento: desenvolver a inteleção, o parapsiquismo e a comunicação.
Mentalsomaticidade: aprimorar as inteligências emocional, afetiva e evolutiva.
Organização: aproveitar melhor o tempo em prol da evolução pessoal.
Pensenização: aprender a desenvolver a retilinearidade pensênica.
Perdão: considerar o nível evolutivo de cada consciência para não guardar rancores.
Rompimento: fazer a ruptura definitiva com a os resquícios religiosos.
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 aprumo cosmoético, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
04. Automutação: Recexologia; Homeostático.
05. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
06. Directrix: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Estagnação consciencial: Autassediologia; Nosográfico.
09. Ficha Evolutiva Pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
10. Mudança de ego: Egocarmologia; Neutro.
11. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
13. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
14. Transformismo: Autorrecexologia; Homeostático.
15. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

O APRUMO COSMOÉTICO É ATITUDE IMPOSTERGÁVEL
PARA AS CONSCIÊNCIAS JÁ EMPENHADAS NO ACELERAMENTO SADIO DA AUTEVOLUÇÃO E DA RECICLAGEM
PESSOAL, VISANDO ACRÉSCIMOS NA FICHA EVOLUTIVA.
Questionologia. Quais ações ou atitudes você, leitor ou leitora, vem desenvolvendo para
a conquista do aprumo cosmoético? Já conseguiu detectar e enumerar os indicadores da ascensão
pessoal para assumi-la visando acelerar a autoproéxis?
Filmografia Específica:
1. Um Golpe do Destino. Título Original: The Doctor. País: EUA. Data: 1991. Duração: 122 min. Gênero:
Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Randa
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Haines. Elenco: Wiliam Hurt; Christine Lahti; Elizabeth Perkins; Mandy Patinkin; & Adam Arkin. Produção: Laura Ziskin; Michael S. Glick. Roteiro: Ed Rosenbaum; & Robert Caswell. Música: Michael Convertino. Edição: Lisa Fruchtman; & Bruce Green. Distribuidora: Classcline (DVD); Touchstone Pictures. Outros dados: embasado no livro de Ed
Rosembaum, A Taste of My Own Medicine. Sinopse: Um Golpe do Destino conta a história de Dr. Jack, exímio cirurgião,
apresentado como alguém tecnicamente exemplar na especialidade, mas pessoa fria, emocionalmente distanciada dos pacientes, arrogante e com o humor ácido e insensível. Considera apenas as questões técnicas e os procedimentos cirúrgicos,
mas negligencia drasticamente os afetos e a natureza humana dos pacientes, até descobrir, no próprio corpo, câncer nas
cordas vocais. Então, passa de médico a paciente de maneira bastante abrupta. O evento trará para ele enormes mudanças
na personalidade, vida pessoal e na forma como exerce a profissão e cuida dos doentes.
2. Uma Lição de Vida. Título Original: The First Grader. País: EUA, Kenya, Reino Unido. Data: 2010. Duração: 103 min. Gênero: Biografia / Drama. Idade (censura): 13 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Justin Chadwick. Elenco: Naomie Harris; Oliver Litondo; Tony Kgoroge; Vusi Kunene; Sam
Feuer; Shoki Mokgapa; & Israel Makoe. Produção: Sam Feuer; Richard Harding; & Nicola Blacker. Roteiro: Ann Peacock. Música: Alex Heffes. Edição: Paul Knight. Distribuidora: National Geographic Entertainment. Sinopse: Emocionante narrativa de crescimento pessoal baseada em história real. Africano, queniano, de 84 anos luta para receber educação básica e se alfabetizar. Ele é admitido em escola para pré-escolares, entre crianças de seis anos, mas, com professor
dedicado, ultrapassa os limites do passado pessoal, colonial e violento, chegando, mais tarde, à Casa Branca, tornando-se
palestrante nos Estado Unidos.
3. Minhas Vidas. Título Original: Out On a Limb. País: EUA. Data: 1987. Duração: 240 min. Gênero:
Biografia / Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Robert Butler Elenco: Shirley MacLaine; Charles Dance; John Heard; Anne Jackson; Jenny Gago; & Jerry Orbach.
Produção:Colin Higgins; & Stan Margulies. Roteiro:Colin Higgins; & Shirley MacLaine. Música: Lalo Schifrin. Edição: Michael McCroskey; Peter Parasheles; & Neil Travis. Distribuidora: Versátil Digital. Sinopse: Shirley Maclaine,
aos quarenta e poucos anos, sai à procura de si mesma, em busca de ligação entre matéria e espírito, pois sentia falta de algo na vida pessoal: sentido, direção, objetivo. A jornada espiritual foi longa, porém, reveladora e espantosa em todos os
momentos. Entrou em contato com dimensões de tempo e espaço, até então, para ela pertencentes à ficção científica ou
mesmo ao oculto. O filme, embasado no livro mais vendido da cantora, dançarina e atriz ganhadora do Oscar, Shirley
MacLaine, nos leva a conhecer as vidas pretéritas da biográfa-autora e atriz protagonista.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. I e II; 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
150, 601 e 653.
2. Idem; Nossa Evolução; revisora Tatiana Lopes; 170 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 17 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 16 websites; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 101 a 118.
3. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisores Gisele Salles; et al.; 200 p.; 8 caps.;
18 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 10 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21
x 14 cm; br.; 2a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 63 a 72, 113 a 122 e 133 a 148.
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APTIDÃO A CONHECER
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A aptidão a conhecer é a condição intraconsciencial de a personalidade viver predisposta a se inteirar, de modo racional, das realidades intra e extrafísicas do Cosmos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo aptidão vem do idioma Latim, aptitudo, “aptidão”. Surgiu no Século XVII. A palavra conhecer deriva do idioma Português Antigo, conhocer, e esta do idioma
Latim, cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar
conhecimento de; reconhecer”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Interesse em conhecer. 02. Predisposição ao conhecimento.
03. Abertismo neocognitivo. 04. Tendência pró-cognição. 05. Autodidatismo inato. 06. Temperamento onmiquestionador. 07. Curiosidade pesquisística. 08. Pendor investigativo. 09. Vocação pesquisística. 10. Propensão neoverponológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo aptidão: apta; aptificada; aptificado; aptificar; aptitude; apto; coaptidão; inapta; inaptidão; inapto.
Neologia. As duas expressões compostas aptidão a conhecer antecipada e aptidão a conhecer veterana são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Inaptidão a conhecer. 2. Inaptidão cognitiva. 3. Incapacidade mentalsomática. 4. Conscin subcognitiva. 5. Fechadismo intelectual. 6. Douta ignorância.
Estrangeirismologia: a penetralia mentis; o breakthrough mentalsomático; o know-how da estudiosidade; o investimento step-by-step na opus major; as priorizações sine qua non
para o compléxis; a diligence in study; o Autopensenarium; o Cognitarium; o Mentalsomarium;
o Tertuliarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da hiperacuidade mentalsomática.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ampliemos
nossas aptidões.
Coloquiologia: o ato de querer ficar por dentro de determinado assunto; o rato de biblioteca.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da curiosidade intelectual; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade; a flexibilidade pensênica na propensão para rever as autoconvicções.
Fatologia: a aptidão a conhecer; o pendor pelo conhecimento; o ato de querer saber
mais; a faculdade mental de conhecer; a ação de conhecer; o ato de se conhecer; o ato de aprender
a conhecer; o ato de procurar saber; o fato de o conhecimento não ocupar espaço cerebral; o ato
de dar a conhecer; a curiosidade pesquisística; o domínio cognitivo; a sabedoria de se conhecer
a extensão da própria ignorância; a Mateologia; as equações cognitivas; a flexibilidade cognitiva;
a hiperacuidade cognitiva; o megaconhecimento organizado; a partilha do saber; o saber transversal; a Taxologia do Conhecimento; o reconhecimento dos trafais cognitivos; a automotivação por
saber mais; a autodisposição para aprender mais; a autodedicação para compreender corretamente; o apreço pela verdade; o investimento constante no autodidatismo; a autorresolução quanto ao
aumento da Culturologia Pessoal; o nível da cognoscência pessoal; o ato de tomar consciência das
questões evolutivamente relevantes; a cognição direta; a Descrenciologia; a retenção mnemônica;
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a experimentação embasadora da autocognição; o hábito de estar bem informado; o nível da cultura geral pessoal; as autoconvicções intelectuais; a intimidade com os livros; a consulta constante
às obras de referência (dicionários, enciclopédias, tratados); o trafor do cognopolita; a Holoteca;
a biblioteca pessoal; a Inventariologia Pessoal; as livrarias; a primazia do mentalsoma; o nível de
eumatia pessoal; o caminho da polimatia; os atributos cerebrais; o equipamento encefálico; a massa encefálica; as neuróglias; as sinapses; os neurônios; a estudiosidade; a qualidade de examinar
as realidades ou o conhecimento especulativo; a semperaprendência; o Centro de Altos Estudos
da Conscienciologia (CEAEC); o exercício cotidiano de debruçar-se sobre os livros.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a responsabilidade de conhecer a autoidentidade extra; a responsabilidade de conhecer personalidades consecutivas; a responsabilidade de conhecer evoluciólogos;
a responsabilidade de conhecer Serenões; a vocação para as pesquisas multidimensionais; a retrofôrma holopensênica podendo predispor ou se antepor às pesquisas cognocitivas; o conceptáculo
paracognitivo; a tendência pessoal ao irrompimento paracerebral; a autoconsciencialidade megacognitiva multiexistencial; as capacidades espontâneas atuais resultantes de retroesforços cognitivos; a predisposição ao acesso frequente da Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Paraculturologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante;
o sinergismo cognição útil–discernimento cosmoético–comunicação clara; o sinergismo aptidão
a conhecer–ação de conhecer; o sinergismo aptidão a conhecer–autodiscernimento evolutivo;
o sinergismo intelecção-cognição-ousadia no domínio da neo-habilidade; o sinergismo cognoscibilidade útil–aplicabilidade cosmoética; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo cérebro dicionarizado–pangrafia; o sinergismo cognição-interassistencialidade; o sinergismo neurônio-paramicrochip; o sinergismo inversor intelectual–geronte polímata.
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 da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio
do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado diariamente; o princípio da autobagagem cognitiva sobreviver às dessomas; o princípio da insaturabilidade autocognitiva quanto ao Cosmos; o princípio organizador dos saberes; o princípio de toda
consciência ter algo a aprender e a ensinar; o princípio de quem aprende deve ensinar; o princípio dos fatos orientarem as pesquisas; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da acumulabilidade cognitiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regendo a seleção qualitativa dos
conteúdos da própria proficiência cognitiva; a aptidão a conhecer enquanto cláusula fixa do
CPC.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria do paracérebro; a teoria da recuperação dos cons.
Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; as técnicas pessoais de estudo; a técnica dos 50 dicionários; a técnica dos 50 prefácios; a técnica do autodidatismo; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; as técnicas mentaissomáticas do Curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil; a técnica da reserva de leitura; a técnica do aperitivo intelectual; a técnica do enumerograma aplicada
aos textos; as técnicas bibliológicas de seleção, leitura, interpretação, debate e resenha dos textos; a técnica do autorrevezamento multiexistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;

1606

Enciclopédia da Conscienciologia

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o aproveitamento das lições informais do laboratório da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos heurísticos do mergulho técnico rotineiro em jornais, revistas,
livros, aulas, palestras, documentários, filmes, entrevistas; os efeitos recinológicos do despojamento em virar pelo avesso as próprias convicções; os efeitos reconfortantes da descoberta de
novos aspectos da realidade; os efeitos da autobagagem experiencial na aptidão a conhecer; os
efeitos evolutivos da autocognição prioritária; o efeito euforizante das investigações mentaissomáticas tarísticas.
Neossinapsologia: o apreço pela formação continuada de neossinapses; as neossinapses
desencadeadas pelo autodidatismo ininterrupto; a profilaxia da demência senil a partir das neossinapses formadas pelo hábito da leitura técnica diária.
Ciclologia: o turno intelectual pessoal coordenado no ciclo circadiano; a meticulosidade e constância no ciclo ler-anotar-refletir-escrever; o ciclo cosmoético aprender-ensinar; o ciclo
multiexistencial sementeira-colheita na raiz das tendências inatas; o ciclo metafórico debruçar-se
sobre os livros–queimar a mufa–parir neoverpons; o ciclo de produção intelectual assentado no
turno mentalsomático diário; o cipriene mentalsomático; o ciclo da produtividade intelectual máxima.
Enumerologia: a ilação cognitiva; a apreensão cognitiva; a absorção cognitiva; a assimilação cognitiva; a concatenação cognitiva; a compreensão cognitiva; a solução cognitiva.
Binomiologia: o binômio paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio Autoconscienciometrologia-Autoparapercepciologia; o binômio Cronêmica-Proxêmica na distribuição das autoprioridades; o binômio prioridades rígidas–prioridades flexíveis; o binômio qualidade da elaboração mental–qualidade das prioridades pessoais; o binômio megacons-megaprioridades; o binômio Verbetologia-Verbetografia; o binômio cosmovisiológico extensão–profundidade cognitiva; a superação técnica do binômio patológico fadiga–preguiça mental; a autoconsciencialidade lúcida quanto ao binômio conhecimento-responsabilidade; a autocapacitação consciencial através do binômio disciplina-perseverança; o binômio temperamento-aptidão.
Interaciologia: a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias;
a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin;
a interação ICs-ECs; a interação neoparadigma-Neociências; a interação organização mental–
–organização espacial; a interação Hermeneuticologia-Doxopensenologia; a interação parapedagógica Programa de Aceleração da Erudição (PAE: REAPRENDENTIA)–Curso Formação de
Autores da Conscienciologia (UNIESCON); a interação cosmograma-conscienciograma; a interação curiosidade sadia–estudiosidade; a interação abertismo consciencial–envergadura evolutiva; a interação automegatrafor-automaterpensene; a interação aptidão a conhecer–Central Extrafísica da Verdade (CEV).
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex; o crescendo Bibliologia-Bibliografia; o crescendo (aliteração) aula-artigo-autorado;
o crescendo planejamento-organização-consecução; o crescendo infinito das neocognições quanto ao Cosmos; o crescendo conhecer-vivenciar-exemplificar; o crescendo ignorância-conhecimento-polimatia; o crescendo autesforço intelectual–solução genial.
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; o trinômio Bibliomática-Lexicomática-Enciclomática; o trinômio olho clínico–escuta ativa–mente aberta; o trinômio raciocinar-comunicar-operacionalizar; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio conhecer-compreender-aprender; o trinômio homográfico temperamento-talento-treinamento; o trinômio aliteraciológico consciência-coerência-continuísmo; o trinômio caracterológico raciocinador-pesquisador-refutador.
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Polinomiologia: o polinômio dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico; o polinômio sebo-biblioteca-livraria-megastore.
Antagonismologia: o antagonismo verpon / verdade absoluta; o antagonismo intenção
de informar / intenção de convencer; o antagonismo abordagem mentalsomática / abordagem
psicossomática; o antagonismo informação dosificada pró-assistido / informação dosificada pró-assistente; o antagonismo neofobia psicossomática / neofilia mentalsomática; o antagonismo
economia de males / economia de bens; o antagonismo ponderação / psicomotricidade; o antagonismo estudiosidade / cultura televisiva; o antagonismo proatividade intelectual / passividade intelectual; o antagonismo autorrevezador multiexistencial / antepassado de si mesmo; o antagonismo conscin multívola / conscin versátil mentalsomaticamente.
Paradoxologia: o paradoxo da verpon mais de ponta problemática ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável; o paradoxo da conscin vulgar negligenciar o incremento do único patrimônio pessoal, a autocognição.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a discernimentocracia; a cosmocracia. As políticas educacionais para o desenvolvimento do pensamento crítico no autorado conscienciológico.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual, interassistencial e evolutivo tornando prolífica a aptidão a conhecer.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a bibliofilia; a pesquisofilia; a debatofilia;
a cognofilia; a verponofilia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome do teoricão assistencialmente estéril.
Mitologia: o mito do estudo intensivo ser prejudicial; o mito do dom sem autesforços.
Holotecologia: a prioroteca; a evolucioteca; a pesquisoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Culturologia; a Curiosologia; a Pesquisologia; a Analiticologia;
a Tecnologia; a Compreensiologia; a Educaciologia; a Metodologia; a Semperaprendenciologia.
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 verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o semperaprendente.
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;

Enciclopédia da Conscienciologia

1608

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a semperaprendente.
Hominologia: o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: aptidão a conhecer antecipada = a condição intraconsciencial da consciência ainda adolescente, inversora, de viver predisposta a se inteirar, de modo racional, das realidades intra e extrafísicas do Cosmos; aptidão a conhecer veterana = a condição intraconsciencial
da consciência experiente, na terceira idade cronológica, de viver predisposta a se inteirar, de
modo racional, das realidades intra e extrafísicas do Cosmos.
Culturologia: a Multiculturologia da Autexperimentologia; a cultura da semperaprendência.
Caracterologia. Sob o enfoque da Autoconscienciometrologia, eis 5 categorias de aptidões a conhecer, enumeradas alfabeticamente, para a conscin autocrítica avaliar qual predomina
em si própria:
1. Aptidão emocional: artística.
2. Aptidão física: psicomotriz.
3. Aptidão holochacral.
4. Aptidão intelectual.
5. Aptidão parapsíquica.
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 aptidão a conhecer, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
03. Autocognição exaustiva: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Autocognição gratificante: Autocogniciologia; Homeostático.
05. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
06. Cognoscível: Cogniciologia; Neutro.
07. Conhecimento: Autocogniciologia; Neutro.
08. Conhecimento conscienciológico: Autocogniciologia; Homeostático.
09. Conhecimento prévio: Autocogniciologia; Neutro.
10. Conhecimento teático: Teaticologia; Homeostático.
11. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
12. Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
13. Entendimento distorcido: Autocogniciologia; Nosográfico.
14. Estudiosidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
15. Hiperacuidade pancognitiva: Holocogniciologia; Homeostático.
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A CONDIÇÃO INTRACONSCIENCIAL DE A PERSONALIDADE VIVER PREDISPOSTA A SE INTEIRAR, DE MODO RACIONAL, QUANTO ÀS REALIDADES INTRA E EXTRAFÍSICAS DO COSMOS, É APANÁGIO DO INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta a aptidão a conhecer? Em qual nível
de qualificação mentalsomática?
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AQUECIMENTO NEURONAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aquecimento neuronal é a técnica de preparar antecipadamente os 2 hemisférios cerebrais para determinado período de dias, semanas ou meses de elaborações pensênicas mais complexas, de qualquer natureza, quanto à linha específica de conhecimento humano.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo aquecer deriva do idioma Latim, calescere, “começar a ficar quente, aquecer”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo aquecimento surgiu no Século XIX.
A palavra neurônio vem do idioma Grego, neûron, “fibra; nervo; corda”. Surgiu em 1899.
Sinonimologia: 1. Boa forma mentalsomática. 2. Febre criativa. 3. Hipertermia psíquica; pirexia intelectual. 4. Preparo para o taquipsiquismo. 5. Autodisciplina intelectual. 6. Erudição.
Eufemismologia. A expressão composta aquecimento neuronal obviamente é metafórica
em relação à boa forma do intelecto da conscin.
Neologia. As 3 expressões compostas aquecimento neuronal, miniaquecimento neuronal
e maxiaquecimento neuronal são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Abstração consciencial. 2. Anorexia intelectual. 3. Hipotermia psíquica. 4. Autodesorganização intelectual. 5. Analfabetismo. 6. Aquecimento somático.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorganização evolutiva.
Coloquiologia. Antigamente, a expressão coloquial ou giriesca, brasileira, mais comum,
empregada para expressar o aquecimento neuronal era “queimar a mufa”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: o aquecimento neuronal; a abertura de caminhos; a aceleração da História
Pessoal; o achado científico; a acuidade mentalsomática; a análise crítica; a antintelectualidade;
o aperitivo intelectual; a assincronia paracérebro-cérebro; o autodesempenho; a criatividade; os
esforços pessoais; as inadequações; a linguagem; a versatilidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do aquecimento neuronal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Holotecologia: a neuroteca; a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Arquivologia; a Estilística; a Experimentologia; a Metodologia; a Autopesquisologia; a Neurofisiologia; a Cerebrologia; a Paracerebrologia; a Pensenologia; a Intencionologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pesquisadora; a personalidade intelectual.
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Masculinologia: o estudante; o professor; o defensor de tese.
Femininologia: a estudante; a professora; a defensora de tese.
Hominologia: o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens studiosus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaquecimento neuronal = a preparação pessoal para o exame vestibular; maxiaquecimento neuronal = a preparação pessoal para a tese de doutorado.
Culturologia: a cultura científica.
Filosofia. Sem dúvida, a Filosofia predominante no aquecimento neuronal é o Polimatismo, ou a Enciclopediologia, e não o Ignorantismo.
Sutileza. O materpensene mais adequado ao aquecimento neuronal, capaz de gerar frutos
mentaissomáticos, é o ortopensene do Homo sapiens conscientiologus.
Analogia. A condição similar ao aquecimento neuronal, a partir do cérebro, é o aquecimento somático (exercícios de respiração, movimentos corporais, alongamentos) derivado do cerebelo e executado antes de qualquer grande exercício físico ou de alguma prática esportiva.
Explicitação. A vivência do aquecimento neuronal é definitivamente ambivalente, ou
seja, envolve, por exemplo, estas 8 condições pessoais, dispostas na ordem funcional:
1. Implícita / explícita.
2. Intrínseca / extrínseca.
3. Intrafísica / extrafísica.
4. Subjetiva / objetiva.
5. Mentalsomática / somática.
6. Cerebral / cerebelar.
7. Hemisfério cerebral esquerdo / hemisfério cerebral direito.
8. Atributos conscienciais / instrumentos físicos.
Providências. Pela Experimentologia, compõem o processo do aquecimento neuronal
pelo menos estas 5 providências, listadas na ordem lógica:
1. Repouso. Atendimento à carga horária de sono.
2. Profilaxia. Higiene Consciencial.
3. Holochacralogia. Estado vibracional profilático.
4. Intelectualidade. Repasse mental do assunto a ser pesquisado (brainstorming, debate
público, exposição para examinadores).
5. Instrumentos. Montagem dos instrumentos ou artefatos do saber capazes de dar suporte ao desenvolvimento das ideias originais.
Cons. Na Holomaturologia, o aquecimento neuronal conduz a conscin a maior recuperação dos cons, ou seja: dinamiza o acesso eficaz à holomemória, deixando a Paragenética (paragenes) atuar mais livremente sobre a Genética (genes).
Predisposição. Do ponto de vista da Holossomatologia, o aquecimento neuronal deriva
das energias do holochacra do pesquisador(a) predispondo, ao máximo, a atuação da Parafisiologia do mentalsoma.
Células. As células das fibras musculares (miologia) sustentam (psicomotricidade) as células (neurônios) dos 2 hemisférios corticais (cérebro).
Predomínio. No contexto da Homeostaticologia, atuam mais no aquecimento neuronal
as manifestações pensênicas com predomínio do mentalsoma (pen) e não as manifestações pensênicas com predomínio do psicossoma (sen).
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Exceção. Dentro da Intrafisicologia, o hábito do emprego da técnica do aquecimento
neuronal ainda é conduta-exceção dentro da Socin patológica, procedimento a ser estimulado em
favor da evolução de todos, a fim de se tornar conduta-padrão.
Associações. Segundo a Mentalsomatologia, a técnica do aquecimento neuronal é a predisposição à serendipitia ou o alicerce ideal para a busca das ideias originais, investigações, pesquisas, descobertas e invenções no universo da Heuristicologia, por intermédio dos efeitos das
associações de ideias dentro do mentalsoma “superaquecido” (pirético).
Reflexões. De acordo com a Parafisiologia, o aquecimento neuronal significa a busca da
predisposição máxima do emprego do paracérebro sobre o cérebro, condição somente obtida com
reflexões sofisticadas ou a introspecção aprofundada no microuniverso intraconsciencial da
conscin.
Neossinapses. Tendo em vista a Paraneurologia, o aquecimento neuronal desencadeia
inevitavelmente, depois de algum tempo, a criação de neossinapses sendo, por isso, efeito gerador
de causa maior ou o primeiro passo de nova e longa caminhada no universo da cognição.
Negativas. Conforme os princípios da Parapatologia, podem ser consideradas condições
febrífugas ou antipiréticas do mentalsoma e, evidentemente, contrárias à boa consecução do
aquecimento neuronal, por exemplo, estas 5, listadas na ordem funcional:
1. Leitura: falta do hábito; leiturofobia.
2. Dieta: não balanceada.
3. Indisciplina: pessoal; autodesorganização; autodispersividade.
4. Inatividade: somática; sedentarismo.
5. Obesidade: Nosografia.
Taxologia. No âmbito da Pensenologia, no aquecimento neuronal a conscin há de buscar, pelo menos, 3 categorias de pensenes hígidos, e evitar 3 categorias de pensenes patológicos,
todos responsáveis ou formadores de duas unidades conscienciométricas (conscienciograma) sadias ou doentias.
Unidades Sadias:
1. Hiperpensene: a unidade de medida da invenção ou da Heuristicologia.
2. Mnemopensene: a unidade de medida da Mnemotécnica ou da memória da conscin
(engrama).
3. Neopensene: a unidade de medida da neofilia ou da predisposição às verdades relativas de ponta (verpons), dependentes de neossinapses.
Unidades Doentias:
1. Criptopensene: a unidade de medida do devaneio ou da fabulação quando fútil.
2. Nosopensene: a unidade de medida da Parapatologia do Mentalsoma ou dos patopensenes (autocorrupções).
3. Subpensene: a unidade de medida do subcérebro abdominal, na dependência do cérebro protorreptiliano ou do porão consciencial remanescente na conscin adulta.
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 aquecimento neuronal, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
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5. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
6. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
7. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.

O AQUECIMENTO NEURONAL POTENCIALIZA A AUTOMOTIVAÇÃO DA CONSCIN NO DESENVOLVIMENTO DA MAXIPROÉXIS, EM FUNÇÃO DAS INTENSAS RETROALIMENTAÇÕES DE NEOIDEIAS COMO EFEITOS ACUMULATIVOS.
Questionologia. Você emprega habitualmente a técnica do aquecimento neuronal? Já
aplicou a técnica na redação de artigo ou livro?
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 320.
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AQUI-AGORA MULTIDIMENSIONAL
(PARACRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aqui-agora multidimensional é o instante cronêmico presente vivenciado
pela consciência.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo aqui procede do idioma Latim, eccum hic, “aqui; neste lugar; cá”.
Surgiu no Século XIII. O vocábulo agora vem do mesmo idioma Latim, hac hora, “nesta hora;
neste momento”. Surgiu igualmente no Século XIII. A palavra multi deriva também do idioma
Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. O termo dimensão provém do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no Século XVI. A palavra dimensional surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Momento presente multidimensional. 2. Instante presente multidimensional. 3. Aqui-agora consciencial. 4. Presente interdimensional.
Neologia. As 3 expressões compostas aqui-agora multidimensional, aqui-agora multidimensional desperdiçado e aqui-agora multidimensional aproveitado são neologismos técnicos da
Paracronologia.
Antonimologia: 1. Momento passado. 2. Momento futuro. 3. Instante intrafísico.
4. Instante materialista.
Estrangeirismologia: o momentum interassistencial; o right timing evolutivo; a embromation quanto ao tempo; o workaholism; o lifetime; o full time interassistencial; o carpe diem.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Cronêmica Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares caracterizando o tema: – Agora:
a eternidade. Aqui-agora: imediatismo multidimensional.
Coloquiologia. Eis 3 expressões coloquiais ou populares relativas ao tema: – O tempo
passa voando. Levar a vida na flauta. Estar presente de corpo e alma.
Citaciologia. Seguem 4 citações contributivas à temática: – Quem mata o tempo não
é assassino, mas sim um suicida (Millôr Fernandes, 1923–2012). Mesmo que o futuro lhe pareça
distante, ele está começando neste exato momento (Mattie Stepanek, 1990–2004). São poucos os
que vivem o presente; a maioria aguarda para viver mais tarde (Jonathan Swift, 1667–1745).
Quando me sinto culpado por meu passado imperfeito, ou me sinto ansioso por meu futuro desconhecido, eu não vivo no presente (Spencer Johnson, 1940–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal cronológico; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade pensênica; o holopensene local opressor; o holopensene local agregador; o holopensene favorecedor da concentração mental no instante presente.
Fatologia: o aqui-agora multidimensional; o foco no agora; o aproveitamento do momento; a valorização das conscins; a importância do aqui-agora; a fixação no megafoco interassistencial; as percepções obtidas pelo foco no presente; o olhar terapêutico instantâneo auxiliando
na assistência; a escuta empática exigindo a presença consciencial dos interlocutores; a concentração nas atividades; a percepção das décadas da vida humana passarem depressa; a sensação de
estar sempre atrasado; a indisciplina; o ato de sonhar acordado; o ato de não ter paciência com
pessoas bradipsíquicas; a dificuldade de viver no aqui-agora; o ato de sonhar com o futuro e lembrar do passado; o fato de o funcionário chegar ao trabalho já perguntando pela hora de ir embora;
o ato de a conscin, na segunda-feira, já querer a sexta-feira; o ato de gostar de trabalhar; o ato de
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gostar da atividade; o gostar da vida; a ausência das autoprioridades do desperdiçador de tempo;
o aqui-agora perdido com o sono excessivo; a procrastinação; a perda de tempo; o ócio; a inatividade; a autodesorganização; a displicência; a desconcentração mental; os devaneios; a conversa
de bar não trazendo nenhum benefício; o rolo compressor das inutilidades onipresentes; os prazos
expirados; a autocoerência no uso do tempo; o cronograma; o proexograma; o dia matemático;
o calculismo cosmoético; a recuperação do tempo desperdiçado; a ansiedade de fazer tudo ao
mesmo tempo; a preocupação impedindo a vivência do agora; o excesso de estímulos; o ato de
empurrar com a barriga; as anotações ajudando na manutenção do foco do momento; a ausência
da focagem evolutiva; a vida aceita como passatempo; o brincar de viver desperdiçando as horas,
os dias, os meses e os anos; o ato de vir ao mundo a passeio; o ato de viver sem rumo; o monopólio dos entretenimentos; o ludismo; o ato de passar o tempo jogando no computador; a existência
descomprometida; o ato de dirigir sem destino; o desperdício das companhias evolutivas; o desperdício das oportunidades evolutivas; o ato de prestar atenção aos cheiros e aos sabores; as sincronicidades; a oportunidade aproveitada; o momento evolutivo; a ultrapassagem da imaturidade
pela vivência do instante consciencial; a autoconscientização quanto às experiências diversificadas; a Era da Aceleração da vida moderna; a avaliação das ações por quantidade e não por
qualidade; a coerência pessoal; a autoconsciência cosmoética; a otimização da vida; o ato de fazer
a vida valer a pena; a mudança de patamar evolutivo; o ato de diferenciar-se na multidão; o ato de
andar no contrafluxo; a vivência no presente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a valorização da
equipe extrafísica; a interassistencialidade multidimensional; as inspirações amparadoras; a sinalética energética e parapsíquica pessoal dando indícios às autodecisões cruciais; o autocompromisso multidimensional; a atenção às sincronicidades; as retrocognições instantâneas; a precognição; as parapercepções contribuindo para autoconfiança; o contato com o amparador; as extrapolações; a tenepes levada a sério; os ataques extrafísicos; os autocomprometimentos pré-ressomáticos; o ato de cumprir os compromissos intrafísicos mantendo a visão multidimensional; a chave
do parapsiquismo interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ser-estar; o sinergismo interconsciencial multidimensional; o sinergismo das ações assistenciais multidimensionais.
Principiologia: o princípio pessoal do aproveitamento de cada minuto existencial.
Codigologia: o código de Ética Multidimensional; o código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código de exemplarismo pessoal (CEP).
Teoriologia: a teoria do megafoco; a teoria da robéxis; a teoria da retilinearidade da
autopensenização; a teoria e a prática da autorganização prioritária; a teática da vida humana
organizada; a teoria da otimização do tempo; a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; as técnicas da Higiene Consciencial; as técnicas da reeducação autopensênica; a técnica de saber o momento exato de falar e o momento exato de calar; a técnica da retilinearidade autopensênica; a técnica da interassistencialidade diária; a técnica de viver evolutivamente; a técnica de viver 1 dia de cada vez, dando prioridade ao aqui-agora-já; a técnica da
concentração mental; a técnica de anotar e fazer depois.
Voluntariologia: o voluntário teático da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganização; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio In-
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visível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Paracronologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: os efeitos positivos do aproveitamento dos minutos na autoproéxis; os efeitos na melhoria da convivialidade, ao priorizar as conscins; os efeitos na qualificação da tenepes, ao estar inteiro na técnica; os efeitos da conexão com os amparadores pela postura mais
atenta; os efeitos positivos na pensenidade ao estar atento aos pensamentos, sentimentos e energias.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da interatividade multidimensional.
Ciclologia: o ciclo evolutivo consciência imatura–consciência autolúcida; o ciclo do
tempo; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo de produtividade máxima; o ciclo evolutivo do ser multidimensional; o ciclo de produtividade da vida humana; o ciclo da reeducação
das condutas pessoais.
Enumerologia: o aqui-agora profissional; o aqui-agora autêntico; o aqui-agora pesquisístico; o aqui-agora grupal; o aqui-agora solidário; o aqui-agora proexológico; o aqui-agora
cosmoético.
Binomiologia: o binômio da eficácia qualidade-quantidade; o binômio autolucidez intrafísica–autolucidez extrafísica; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio Cronologia-Evoluciologia; o binômio distração-percepção.
Interaciologia: a interação ser-estar; a interação conscin-consciex; a interação multidimensional; a interação percepções-parapercepções.
Crescendologia: o crescendo concentração-foco-compreensão; o crescendo autorganização física–retilinearidade autopensênica; o crescendo melin-melex; o crescendo curiosidade-especialidade; o crescendo concentração–divisão de atenção.
Trinomiologia: o trinômio consciência-tempo-dimensões; o trinômio segundos-minutos-horas; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio aqui-agora-já; o trinômio posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio concentração-atenção-lucidez.
Polinomiologia: o polinômio tudo-assim-aqui-agora; o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora; o polinômio pessoa-momento-local-ação.
Antagonismologia: o antagonismo ser / estar; o antagonismo aparência / realidade;
o antagonismo teoria / prática; o antagonismo aqui-agora / postergação; o antagonismo concentração mental / dispersão consciencial; o antagonismo autoconcentração / autodesconcentração; o antagonismo atenção fixada / mente saltuária.
Paradoxologia: o paradoxo de estar em vários locais ao longo do dia e não ter estado,
inteiro, em nenhum; o paradoxo de o micromomento evolutivo poder gerar a cosmovisão interassistencial; o paradoxo de 1 minuto poder valer por horas; o paradoxo da opção de deixar a vida
passar querendo viver plenamente a existência.
Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a assistenciocracia;
a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia.
Filiologia: a cronofilia; evoluciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a mentalsomatofilia; a intelectofilia.
Fobiologia: a cronofobia; a decidofobia; a sociofobia; a priorofobia; a cosmoeticofobia;
a autopesquisofobia; a disciplinofobia; a neofobia impossibilitando o descortino da multidimensionalidade.
Sindromologia: a síndrome da impontualidade; a síndrome da dispersão consciencial;
a síndrome da pressa; a síndrome da mediocrização; a síndrome da urgência; a síndrome da robotização existencial; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da subestimação da inteligência
alheia; a síndrome do workaholic.
Maniologia: a mania de querer viver o futuro; a mania de querer voltar ao passado;
a robexomania; a egomania.
Mitologia: o mito da falta de tempo; a reeducação através da desconstrução dos mitos
eletronóticos; o mito juvenil de ter todo o tempo do mundo.
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Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a cronoteca; a cosmoeticoteca; a pensenoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Paracronologia; a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Autorganizaciologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Autocronologia;
a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmovisiologia; a Extrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o cuca fresca; o cabeça-de-vento; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o exemplarista;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;
o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o voluntário; o workaholic; o dispersivo; o perdulário; o planejador; o autorganizado.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a exemplarista;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a voluntária; a workaholic; a dispersiva;
a perdulária; a planejadora, a autorganizada.
Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens autodeterminator; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aqui-agora multidimensional desperdiçado = o momento negligenciado
pela conscin com atenção saltuária, não percebendo nada da dimensão intrafísica, muito menos da
extrafísica; aqui-agora multidimensional aproveitado = o momento apreendido pela conscin lúcida, percebendo as dimensões intra e extrafísica.
Culturologia: a cultura multidimensional; a cultura da postergação; a cultura da Cronêmica Cosmoética; a cultura da Evoluciologia; a substituição da cultura do “deixa para depois”
pela cultura do “aqui-agora-já”.
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 aqui-agora multidimensional, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
05. Autodispersividade: Autexperimentologia; Nosográfico.
06. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
07. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Minuto: Cronologia; Neutro.
09. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Ser hoje: Evoluciologia; Homeostático.
Síndrome da pressa: Parapatologia; Nosográfico.
Subintrância cronêmica: Paracronologia; Neutro.
Workaholism: Parapatologia; Nosográfico.

O AQUI-AGORA MULTIDIMENSIONAL, APROVEITADO PELA
CONSCIÊNCIA LÚCIDA, DEMONSTRA A VALORIZAÇÃO DAS
CONSCINS, CONSCIEXES E DA VIVÊNCIA INTRAFÍSICA
ENQUANTO OPORTUNIDADE EVOLUTIVA E ASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita o aqui-agora multidimensional? Ao ler
o presente verbete estava concentrado, aqui e agora, ou pensando longe?
Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimensionalidade; pref. Tânia Guimarães; revisores 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 31
a 66.
2. Emmett, Rita; Não deixe para depois o que você pode Fazer agora (The Procrastinator‟s Handbook); revisores Luis Américo Costa; Masé Sant‟Anna; & Sérgio Bellinello Soares; trad. Vera Wahtely; 110 p.; 3 seções; 1 E-mail;
1 website; alf.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 42, 57 e 103.
3. Johnson, Spencer; O Presente Precioso (The Precious Present); trad. A. B. Pinheiro de Lemos; 79 p.; 1 microbiografia; 21 x 14 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2011; página 66.
4. Thiago, Glória; Vivendo em Múltiplas Dimensões; pref. Wagner Alegretti; revisores Sheila Guia; Tony
Musskopf; & Werner Scheinpflug; 366 p.; 32 caps.; 50 cronologias; 17 E-mails; 56 enus.; 4 questionários; 2 websites;
glos. 124 termos; 29 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC);
Rio de Janeiro, RJ; 1999, páginas 51 a 54.
5. Tolle, Eckhart; O Poder do agora (The Power of now); revisores Antonio dos Prazeres; & Sérgio Bellinello
Soares; trad. Iva Sofia Gonçalves Lima; 222 p.; 10 caps.; 1 E-mail; 1 microbiografia; 1 website; alf.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 30, 31, 53, 54, 57 e 63.
6. Idem; Praticando o Poder do agora (Practicing The Power of now); revisores Luis Américo da Costa;
& Sérgio Bellinello Soares; trad. Iva Sofia Gonçalves Lima; 94 p.; 3 seções; 9 caps.; 1 E-mail; 1 website; alf.; 21 x 14 cm;
br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 25, 32 e 33.
7. 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 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 99, 111 e 251.
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ARBITRARIEDADE SOMÁTICA
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A arbitrariedade somática é a predominância de mando do corpo humano,
ginossoma ou androssoma, sobre a consciex ressomada, conscin, mulher ou homem.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo arbitrário deriva do idioma Latim arbitrarius, “arbitrário; arbitral; deixado ao arbítrio; facultativo; discricionário”. Surgiu no Século XVI. O termo arbitrariedade apareceu no Século XIX. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta
do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Livre arbítrio do soma. 2. Autodeterminação da matéria. 3. Prevalência somática. 4. Supervalorização somática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo arbitrário:
arbitração; arbitrador; arbitradora; arbitragem; arbitral; arbitramento; arbitrar; arbitrária; arbitrariedade; arbitrarismo; arbitrarista; arbitrarística; arbitrarístico; arbitrativa; arbitrativo;
arbítrio.
Neologia. As 3 expressões compostas arbitrariedade somática, arbitrariedade somática
máxima e arbitrariedade somática mínima são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Livre arbítrio da consciex. 2. Autodeterminação da consciex ressomada. 3. Ascendência holossomática.
Estrangeirismologia: o locus interno do controle exterior da vida; o laisser faire somático.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autodeterminologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da vivência correta com o soma; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a arbitrariedade somática; o império do soma sobre a conscin; a constituição
orgânica pessoal; a extensão da autodeterminação da matéria nesta dimensão; o confronto permanente entre o primado do organismo sobre o cérebro e o primado do cérebro sobre o organismo
humano; as fases do desenvolvimento humano; as mudanças significativas inerentes a cada faixa
etária humana; as velozes mudanças somáticas na infância; o bombardeio hormonal na adolescência; os declínios somáticos no envelhecimento; a reeducação somática a cada nova vida intrafísica; o esforço necessário para o autoconhecimento do próprio corpo humano; o condicionamento
ou descondicionamento corporal; as somatizações; os sistemas autônomos (respiração; circulação
sanguínea; pressão arterial; temperatura corporal); o respeito aos limites do soma pessoal; a rendição calculada às exigências corporais; as imposições corporais imprescindíveis ao bom funcionamento da máquina somática; o preço alto a ser pago por desconsiderar as necessidades corporais;
a reação opressiva do organismo ante os abusos somáticos; a manutenção prioritária da autolucidez; as reservas orgânicas; a Biologia Humana; a Profilaxia; a Imunologia Humana; a Ergonomia;
a Domótica; a Ecologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os reflexos dos retrossomas atuantes no soma atual; os estigmas
somáticos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico obesidade–dessoma prematura; o sinergismo
homeostático peso corporal normal–pessoa centenária.
Principiologia: o princípio da função plena vivificar o órgão.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao uso do soma.
Teoriologia: a teoria do macrossoma.
Tecnologia: as técnicas profiláticas de conservação da homeostase somática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Somaticistas.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma.
Enumerologia: o Bioconforto; o Bioma; a Biota; a Biosfera; a Biossegurança; a Biossociedade; a Biotecnologia.
Binomiologia: o binômio descuidos somáticos continuados–dessoma prematura.
Interaciologia: a interação inevitável soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Crescendologia: o crescendo abuso-desuso.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo androssoma / ginossoma; o antagonismo uso consciente do soma / abuso inconsequente do soma; o antagonismo Patologia Humana / Profilaxia
Humana.
Paradoxologia: o paradoxo do soma rústico subjugar a consciência sofisticada; o paradoxo de determinados artifícios de embelezamento corporal serem danosos à saúde somática.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: as leis da Natureza; as leis da Fisiologia Humana.
Filiologia: a biofilia sadia.
Fobiologia: a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da fadiga crônica.
Holotecologia: a somatoteca; a higienoteca; a recexoteca; ergonomoteca; a macrossomoteca; a evolucioteca; a educacioteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Somatometria; a Cerebrologia; a Cerebelologia;
a Psicomiologia; a Evoluciologia; a Psicossomatologia; a Intrafisicologia; a Biologia; a Imunologia.
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 consciência intrafísica; 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
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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 arbitrator; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens
biophilicus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: arbitrariedade somática máxima = a influência acentuada do corpo humano sobre a vida diária da conscin hipocondríaca; arbitrariedade somática mínima = a influência
praticamente inexistente do corpo humano sobre a vida mentalsomática, interassistencial, do ser
desperto.
Culturologia: a cultura da somaticidade.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 4 fatores complexos determinantes ou fixadores da arbitrariedade do soma sobre a conscin:
1. Geneticologia: o processo ressomático da consciex.
2. Patologia: as doenças relativas aos transtornos celulares, citológicos ou histológicos.
3. Traumatologia: os acidentes humanos, físicos, multifacéticos.
4. Gerontologia: o tempo de uso do corpo humano, o envelhecimento inafastável do ginossoma e do androssoma.
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 arbitrariedade somática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
03. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Comando exterior: Somatologia; Neutro.
05. Egocentrismo compulsório: Egologia; Neutro.
06. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
08. Recepção somática: Somatologia; Neutro.
09. Soma: Somatologia; Neutro.
10. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

O TEMA DA ARBITRARIEDADE SOMÁTICA MERECE SER
PESQUISADO, PESSOALMENTE, POR TODA CONSCIN INTERESSADA NA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL, NO CONSCIENCIOGRAMA, NA RECÉXIS, NA RECIN E NA PROÉXIS.
Questionologia. Qual a intensidade da influência do corpo humano sobre você, leitor ou
leitora? Você domina ou é dominado pelo soma?
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ARCABOUÇO HOLOMNEMÔNICO
(MNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O arcabouço holomnemônico é o reservatório, arquivo ou estrutura da paramemória, abrigando paraconstructo, paralembranças e parexperiências da consciência, intra ou
extrafísica, encriptadas ao longo do périplo evolutivo, podendo vir a tona por meio de autorretrocognições pelo uso do parapsiquismo mentalsomático.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo arca vem do idioma Latim, arca, “lugar ou objeto móvel para
guardar algo; cofre; armário; caixão”. Apareceu no Século XII. O elemento de composição bouço
é de origem controversa. A palavra arcabouço surgiu no Século XVI. O prefixo holo vem do
idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. O vocábulo mnemônica procede do idioma Latim
Científico, mnemonicca, derivado do idioma Grego, mnémoniká, “arte de recordar”, e este de
mnemóne, “recordação”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Conjunto de memórias multiexistencias. 2. Estrutura da holomemória seriexológica. 3. Arcabouço das memórias. 4. Arquivo holomnemônico. 5. Reservatório da
polimemória. 6. Estrutura do dicionário cerebral mnemônico.
Neologia. As 3 expressões compostas arcabouço holomnemônico, arcabouço holomnemônico recente e arcabouço holomnemônico remoto são neologismos técnicos da Mnemossomatologia.
Antonimologia: 1. Arcabouço de memórias atuais. 2. Caixa de memórias recentes.
3. Receptáculo energético intrafísico.
Estrangeirismologia: o Zeitgeist pregresso identificado nas retromemórias; a découpage et collage paciente dos microfragmentos autorretrocognitivos; a expertise historiográfica facilitadora de autorretrocognições; o Retrocognitarium; o biofeedback sadio.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holomnemonicologia.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Há retromemória polissecular. Autorretrocognição: acelerador evolutivo. História: conteudística autorretrobiográfica. Livros: História condensada.
Citaciologia: – A memória é o tesouro e a guardiã de todas as coisas (Marco Tulio Cícero,106–43 a.e.c.). Dar livros é, além de uma gentileza, um elogio (Lucius Annaeus Seneca,
65–4 a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mnemossomatologia; as polifôrmas pensênicas;
o holopensene primitivo; o holopensene das ressomas; o holopensene das dessomas; o holopensene do lugar de renascimento; o holopensene do país de origem; o holopensene do Ocidente; o holopensene do Oriente; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a fixação dos mnemopensenes; as assinaturas pensênicas conscientes.
Fatologia: o arcabouço holomnemônico; o receptáculo de constructos conscienciais arquivados durante séculos ou milênios; a holomemória; a reunião de todas as memórias da consciência; a plurimemória; as múltiplas memórias; as várias categorias de memórias; a somatomemória; a memória dos princípios conscienciais, antropoides, primatas, hominídios e do homem de
Cro-magnon; as Civilizações pré-históricas; a África, a mãe memória, berço da Humanidade;
a origem da escravidão, vestais, mantras, cabala, religiões, pensatas de diferentes etnias e lugares
e parêmias; as variações linguísticas; as citações de autores variados; as citações de países dife-
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rentes; os provérbios; a história contada nas rodas populares; os vários dicionários; o raciocínio
holomnemônico; a recuperação dos cons; as múltiplas Literaturas; os diversos tipos de músicas;
os contos variados; as superstições; as premonições; a Mitologia; as inúmeras Línguas e dialetos
do Planeta; o léxico clássico e contemporâneo; as diversas gramáticas; as mensagens pictográficas e rupestres, cifradas e encriptadas; os arabescos; os achados arqueológicos; os museus;
a Escola de Salerno; as Bibliotecas; a Biblioteca de Alexandria; a Holoteca; o Holociclo; a sabedoria Clássica e a do povo; os almanaques; os livros; as histórias em quadrinhos; os filmes; os jornais; as revistas; o Cosmograma; o imaginário clássico, coletivo e o popular; as filosofias clássicas; a arte da memória; as diferentes ciências; as vivências coletivas e as individuais; as autorretrocognições; as heterocognições; as autocognições; o bloqueio holomnemônico; a hipomnésia
multidimensional; os problemas mnemônicos; os megalapsos e / ou brancos mentais; a memória
sendo complemento da apreensão; a Noite de Gala Mnemônica; as roupas de época; a fixação
mnemônica; a faculdade mnemônica plural; os hábitos pró-memória; os hábitos antimnemônicos;
a síntese arquivística pessoal; a paramemória dos Evoluciólogos; a holomemória dos Serenões;
a apreensão paramnemônica ad infinintum do corpus da Conscienciologia, pela consciência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo
mentalsomático; as pararretrocognições; o armazenamento das memórias multidimensional, multiexistencial e holossomática; o receptáculo de constructos conscienciais arquivados durante séculos ou milênios; a parapsicoteca; os pararquivos; a Para-História; as comunexes antigas; as comunexes contemporâneas; as comunexes religiosas; as comunexes aprioristas; as comunexes arcaicas; as comunexes evoluídas; as comunexes de evoluciólogos; as comunexes de Serenões; as comunexes de Consciexes Livres (CLs); as Centrais Extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holomemória-memória; o sinergismo Holomnemologia-Inventariologia; o sinergismo mnemônico; o sinergismo eficaz leitura-memória.
Principiologia: o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código de Ética; a vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a Mnemotécnica.
Laboratoriologia: : o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Mnemossomaticistas.
Efeitologia: o efeito halo cortical da boa memória; o efeito das autexperimentações retrocognitivas.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas durante as autorretrocognições.
Ciclologia: o ciclo memória pessoal desorganizada–memória pessoal seletiva.
Enumerologia: a holomemória avançada; a holomemória remota; a holomemória da
Pré-História; a holomemória bloqueada; a holomemória associativa; a holomemória organizada;
a holomemória dirigida. As memórias algarísmicas; as memórias numerais; as memórias onomásticas; as memórias nominativas; as memórias literárias; as memórias lexicográficas; as memórias poliglóticas. As parêmias gregas; as parêmias latinas; as parêmias clássicas; as parêmias
populares; as parêmias filosóficas; as parêmias modernas; as parêmias contemporâneas.
Binomiologia: o binômio memória recente–memória passada; o binômio memória parcial–memória total; o binômio memória individual–memória coletiva; o binômio memória cotidiana–memória remota.
Interaciologia: a interação memória cerebral–memória paracerebral; a interação
Holomemoriologia-Parapercepciologia; a interação Mnemonicologia-Paracerebrologia.
Crescendologia: o crescendo do acesso holomnemônico.
Trinomiologia: o trinômio minimemória-polimemória-holomemória; o trinômio memórias recentes–retrocognições–memórias pretéritas.
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Polinomiologia: o polinômio lacunas de memórias–bloqueio holomnemônico–hipomnésia multidimensional–regurgitação de paramemórias–raciocínio holomnemônico; o polinômio
mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar.
Antagonismologia: o antagonismo conservação de memória / perda de memória; o natagonismo agudez de memória / embotamento de memória; o antagonismo memória contínua /
memória descontínua; o antagonismo progressão de memória / regressão de memória; o antagonismo nitidez de memória / confusão de memória; o antagonismo memória recente / memória
retrógada; o antagonismo avanço de memória / retrocesso de memória.
Paradoxologia: o paradoxo de a ressoma acarretar perda de memória multimensional
e ao mesmo tempo exigir a recuperação de cons intermissivos e seriexológicos; o paradoxo memória excelente–rememorações patológicas.
Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a cosmocracia; a parademocracia; a parapercepciocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito no maximecanismo da Evoluciologia; a lei de maior
esforço aplicada à manutenção da autolucidez; a lei de maior esforço evolutivo na sustentação da
holomemória.
Filiologia: a mentalsomatofilia; a holomemoriofilia; a mnemofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a autexperimentofobia; a voliciofobia; a cosmoeticofobia; a lucidofobia; a dessomatofobia; a biofobia.
Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica, ocasionando a perda de memória; a síndrome da dispersão consciencial desperdiçando a captação de cons evolutivos; a síndrome da hipomnésia (lapsus memoriae).
Maniologia: a mania de não levar a sério oportunidades evolutivas, desprezando os
aportes retrocognitivos.
Holotecologia: a cronoteca; a mnemossomatoteca; a holomnemonicoteca; a mentalsomatoteca; a neuroteca; a seriexoteca; a para-historioteca.
Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Retrossomatologia; a Memoriologia;
a Paracronologia; a Passadologia; a Arqueologia; a Retrogeneticologia; a Mentalsomatologia;
a Experimentologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin vulgar; a conscin amnésica; a conscin hipermnemônica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista;
a consciex.
Masculinologia: o desmemoriado; o esquecido; o hipomnésico; o hipermnésico; o escritor; o jornalista; o memoriólogo; o historiógrafo; o arquivista; o evoluciólogo.
Femininologia: a desmemoriada; a esquecida; a hipomnésica; a hipermnésica; a escritora; a jornalista; a memorióloga; a historiógrafa; a arquivista; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens tachypsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: arcabouço holomnemônico recente = o arquivo de parexperiências sadias
da intermissão pré-ressomática; arcabouço holomnemônico remoto = o arquivo das paravivências das memórias mais longínquas, anteriores ao período pré-ressomático.
Culturologia: a cultura das retrocognições.

Enciclopédia da Conscienciologia

1625

Método. Segundo a Mnemonicologia, desde os tempos remotos, as conscins mais lúcidas sempre procuraram aperfeiçoar a retenção e a lembrança dos fatos vivenciados, empregando
métodos mnemônicos nas pesquisas de recuperação de memória.
Globalização. Sob a ótica da Comunicologia, a Humanidade, através da globalização,
fomenta ininterruptamente as comunicações, usando as memórias pessoal e coletiva.
Pensatas. De acordo com a Paremiologia, a História da Humanidade tem sido registrada
desde quando o homem descobriu o léxico, por meio do uso das palavras, citações, provérbios,
aforismos e pensatas.
Léxico. No âmbito da Mnemossomatologia, a existência do léxico é extremamente importante para o planeta Terra, quanto à estimulação dos atributos cerebrais e paracerebrais de
conscins interessadas no cultivo da holomemória e na recuperação dos cons magnos.
Dicionário. Segundo a Lexicologia, os dicionários de modo geral, principalmente o dicionário cerebral analógico, ou das ideias afins, registram o arquivo de pensamentos multimilenares, desde a Pré-História da Humanidade aos dias atuais.
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 arcabouço holomnemônico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
03. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
05. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
07. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
08. Distorção mnemônica: Mnemossomatologia; Nosográfico.
09. Hipomnésia: Mnemossomatologia; Nosográfico.
10. Lucidologia: Autoconscienciologia; Homeostático.
11. Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
12. Memória contínua: Holomemoriologia; Neutro.
13. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.
15. Registro eterno: Experimentologia; Neutro.

O ARCABOUÇO HOLOMNEMÔNICO É GUARDIÃO EVOLUTIVO DE MEMÓRIAS CONSCIENCIAIS, INDIVIDUAIS E COLETIVAS MULTIDIMENSIONAIS, FATOS E PARAFATOS RESULTANTE DAS VIVÊNCIAS AO LONGO DAS SERIÉXIS.
Questionologia. Qual tipo de arcabouço holomnemônico você, leitor ou leitora, utiliza
no dia a dia? Somente o mais recente ou tem autorretrocognições da holomemória passada?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11enus.; 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 219.
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 115.
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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 85, 132, 468, 560, 1.096 e 1.099.
4. 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 92.
5. 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; páginas 26 e 187.
6. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 6 refs.; glos. 282 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 56, 80 e 129.
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; 2.041 refs.; glos. 300 termos; 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 35, 751, 754 e 982.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; 5.116 refs.; glos. 280 termos; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia;Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 69, 83, 115, 135, 172, 200, 252, 374, 377, 378, 394, 403, 537 e 558.

R. R.
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VOLTAICO CRANIOCHACRAL
(CONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática

Definologia. O arco voltaico craniochacral é a técnica de transmissão e assimilação intensa de energia consciencial (EC) com a palma da mão esquerda (palmochacra) do assistente,
homem ou mulher, na área nucal e a outra palma da mão direita (palmochacra) junto ao frontochacra da pessoa assistida, sem tocar o soma, buscando eliminar os bloqueios de energias gravitantes por meio da assim e da desassim, ou das manifestações energéticas vigorosas (alta voltagem das ECs) dos 2 palmochacras do assistente, dos 2 chacras encefálicos do assistente, dos
2 hemisférios cerebrais do assistente, dos 2 chacras encefálicos do assistido e dos 2 hemisférios
cerebrais do assistido.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo arco vem do idioma Latim, arcus ou arquus, “peça longa e curva
usada como arma rudimentar para atirar setas; toda e qualquer espécie de objeto curvado em forma de arco; construção circular”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo voltaico deriva do idioma
Francês, voltaique, e é antropônimo do físico italiano, Alessandro Volta (1745–1827), conhecimento especialmente pela invenção da bateria. Surgiu no Século XIX. A palavra crânio procede
do idioma Grego, kraníon, “crânio; cabeça”. Apareceu no Século XV. O termo chacra provém do
idioma Sânscrito, chakra, “roda; círculo”.
Sinonimologia: 1. Sondagem bioenergética. 2. Técnica da auscultação energética.
3. Acoplamento energético. 4. Heteravaliação energossomática. 5. Paradiagnóstico bioenergético. 6. Técnica da assim encefálica. 7. Terapia energética craniochacral. 8. Heterodesassediologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo arco: arcobalista; arcobalistário; arcobalístico; arcobotante; arcoceleste; arcocentro; arco-da-aliança; arco-da-chuva; arco-da-velha; arco-de-deus; arco-de-flores; arco-de-pipa; arco-de-pipa-miúdo;
arco-e-flecha; arcoense; arco-íris; arco-irisado; arco-irisar; arcolim; arco-musical; arcoverde;
arcoverdense.
Neologia. As 3 expressões compostas arco voltaico craniochacral, arco voltaico craniochacral imediato e arco voltaico craniochacral mediato são neologismos técnicos da Consciencioterapia.
Antonimologia: 1. Ignorância holochacral. 2. Desconhecimento da Energossomatologia. 3. Heterassediologia.
Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial assistente-assistido.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às assins e desassins.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: o arco elétrico; o arco voltaico na eletricidade; o fenômeno físico das manifestações provocadas por diferença de potencial elétrico entre 2 eletrodos metálicos; o foco luminoso produzido pela passagem de corrente elétrica de alta voltagem entre as extremidades ou polos de 2 bastões de carvão (reóforos); o arco de luz elétrica saltitante entre os 2 condutores ou polos de pilha, a potenciais diferentes; a pilha voltaica; as recomendações clínicas de 3 dias do
Curso ECP-2.
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Parafatologia: o arco voltaico craniochacral; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a abordagem bioenergética; a discriminação das ECs; a aura energética; os chacras palmares; o frontochacra; o chacra nucal; a assim;
a desassim; a instalação do campo energético; o paradiagnóstico; os bloqueios energéticos superficiais; os bloqueios energéticos enraizados; os desbloqueios energéticos encefálicos; os desbloqueios das ECs gravitantes; a paraassepsia do arco voltaico craniochacral; o parafenômeno centrípeto; o parafenômeno centrífugo; a alta voltagem do arco voltaico craniochacral predispondo
a Terapêutica Energética; a sincronização das exteriorizações de ECs; a maxiabordagem bioenergética; a catarse energética; a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria do paracérebro da consciência.
Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica do arco voltaico craniochacral podendo promover o despertamento maior da holomemória, a remissão de minidoenças,
a tacon e a tares.
Enumerologia: o autopensene (ene); as palavras faladas; as vibrações timpânicas; os
sons intracranianos; a música das esferas; o canto humano; o estado vibracional assistencial.
Interaciologia: a interação coronochacra-frontochacra-nucalchacra.
Trinomiologia: o trinômio autoparapsiquismo-parafenomenologia-interpretação; o trinômio Energética-Bioenergética-Parenergética; o trinômio assistencial arco voltaico–tenepes–
–ofiex.
Politicologia: a parapsicocracia; a assistenciocracia; a projeciocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade bioenergética.
Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a energofobia.
Sindromologia: a síndrome do exaurimento holochacral.
Holotecologia: a energeticoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a assistencioteca;
a evolucioteca; a experimentoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Energossomatologia; a Holochacralogia;
a Encefalologia; a Experimentologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Sociologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; o quarteto amparador extrafísico do assistente–amparador extrafísico do assistido–assistente–assistido; 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 ree-
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ducadora; 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 energovibrator; o Homo sapiens energossomaticus;
o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus;
o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens desassediator.
V. Argumentologia
Exemplologia: arco voltaico craniochacral imediato = com a eliminação instantânea dos
bloqueios encefálicos superficiais na primeira sessão; arco voltaico craniochacral mediato = com
a eliminação dos bloqueios encefálicos enraizados através de duas ou mais sessões, seja no mesmo dia ou em dias consecutivos.
Culturologia: a cultura parapsíquica.
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 arco voltaico craniochacral, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
05. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
06. Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
08. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
09. Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
10. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.

A TÉCNICA DO ARCO VOLTAICO CRANIOCHACRAL,
QUANDO ATUA DE MODO INSTANTÂNEO, PARECE PRODÍGIO OU FATO MIRACULOSO AO ASSISTIDO, EXIGINDO
A EXPLICAÇÃO IMEDIATA DO PARAFATO RACIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já passou por alguma experiência com o arco
voltaico craniochacral? Na condição de assistente ou de assistido(a)?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 300 testes; 8 índices; 2 tabs.;
600 enus.; ono.; 5.116 refs.; geo.; glos. 280 termos; 147 abrevs.; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 743.
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AREÓPAGO CONSCIENCIOLÓGICO
(ADMINISTRATIVOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O areópago conscienciológico é o conselho administrativo, calcado na honestidade e retidão do juízo crítico, com o propósito de orientar o desenvolvimento de cada setor
específico responsável pelas atividades interassistenciais, pesquisísticas e cosmoéticas promovidas no âmbito da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra areópago vem do idioma Latim, areopagus, “tribunal de Atenas,
na Grécia”, adaptado do idioma Grego, Áreios págos, “outeiro de Ares, ou Marte (deus da guerra)”. Apareceu no Século XVI. 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”. 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. Conselho conscienciológico. 2. Conselho cosmoético. 3. Assembleia de Paradireitologia. 4. Equipe de pesquisas evolutivas. 5. Grupo de aplicação do paradigma
consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo areópago:
areopagita; areopagítica; areopagítico.
Neologia. As 3 expressões compostas areópago conscienciológico, areópago conscienciológico jejuno e areópago conscienciológico veterano são neologismos técnicos da Administrativologia.
Antonimologia: 1. Conselho materiológico. 2. Assembleia mafiosa.
Estrangeirismologia: a wealth administration evolutiva; o Administrarium; o Megadministrarium; o Conviviarium; o Argumentarium; a implantação gradativa da glasnost interconsciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade administrativa cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da administração conscienciológica; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a manutenção requerida dos autopensenes carregados no pen; o estímulo à autopensenização com logicidade cosmoética; o exercício
da autopensenidade democrática; a saturação holopensênica da arena de debates favorecendo
a expansão mentalsomática.
Fatologia: o areópago conscienciológico; o controle administrativo; o controle estratégico; o planejamento estratégico; a administração de conflitos; a comunicação administrativa; o empreendedorismo conscienciológico; as comunidades conscienciológicas; as Cognópolis; as Instituições Conscienciocêntricas; os Colégios Invisíveis da Conscienciologia; as Empresas Conscienciológicas; o Conselho dos 500 da Cognópolis, em Foz do Iguaçu; a eliminação gradativa da
alienação política; a definição coletiva dos rumos da maxiproéxis; o destino da Cognópolis nas
mãos de cada cognopolita.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autodesassédio mentalsomático grupal; as inspirações amparadoras da plateia extrafísica.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade política–intenção cosmoética–organização administrativa eficaz; o sinergismo mérito-autodisponibilidade no engajamento político na Cognópolis; o sinergismo equipin-equipex no labor de reeducação evolutiva planetária.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
eliminando qualquer tentativa de coerção intelectual; o princípio da isonomia; o princípio do direito universal à palavra; o princípio da não exclusão de consciências à participação na vida política comunitária; o princípio do exemplarismo grupal (PEG).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando o uso da própria liberdade de expressão; a construção teática do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da administração científica evolutiva; a teoria da espiral evolutiva
ascendente aplicada à grupocarmalidade.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas da Paradiplomacia; a técnica
da heterocrítica cosmoética; a técnica da Impactoterapia; a técnica da Cosmoética Destrutiva.
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; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito halo da organização evolutiva pessoal; os efeitos das resoluções
políticas na vida cotidiana de todos; os efeitos da conscientização política grupal na convivência
interassistencial.
Ciclologia: o ciclo argumentações-debates-consensos-deliberações; o ciclo contínuo de
produção intelectual.
Enumerologia: a capacidade jurídica; a Sociologia do Direito; o contrato social; o direito adquirido; a liberdade de pensamento; as garantias constitucionais; a intervenção humanitária.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Interaciologia: a interação otimização dos meios–qualificação dos fins.
Crescendologia: o crescendo liderança–orientação administrativa integrada; o crescendo autorganização física–retilinearidade autopensênica; o crescendo evolutivo Ética-Cosmoética amplificando o conceito de justiça; o crescendo cosmovisiológico areópago ateniense–
–areópago conscienciológico.
Trinomiologia: o trinômio universalismo-megafraternismo-Cosmoética; o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade; o trinômio retidão-respeito-intercompreensão; o trinômio Lexicomática-Bibliomática-Conscienciopédia.
Politicologia: a Política Administrativa; a democracia pura; o protótipo do Estado
Mundial.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da evolução interassistencial;
a lei do maior esforço evolutivo grupal.
Filiologia: a intelectofilia; a conviviofilia; a debatofilia; a interassistenciofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a intelectofobia; a literofobia; a bibliofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome do poder intrafísico.
Mitologia: o mito da consciência apolítica.
Holotecologia: a somatoteca; a proexoteca; a pensenoteca; a cognoteca; a administroteca; a convivioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Administrativologia; a Determinologia; a Intrafisicologia; a Politicologia; a Heterocriticologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Criteriologia; a Ergonometrologia; a Recexologia; a Cosmoeticologia.
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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 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 administrador das ideias de ponta; o areopagita
cognopolita.
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 administradora das ideias de ponta; a areopagita cognopolita.
Hominologia: o Homo sapiens areopagus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens cognopolita; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: areópago conscienciológico jejuno = o conselho de neovoluntários da
nova IC; areópago conscienciológico veterano = o conselho de voluntários experientes da IC administrativamente consolidada.
Culturologia: a teática grupal da cultura conscienciológica da política administrativa.
Taxologia. Sob a ótica da Administrativologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
11 categorias de conselhos, assembleias, grupos, equipes, colégios ou areópagos conscienciológicos em pleno funcionamento em localidades diversas, no Brasil e no Exterior, a começar pela Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), do Bairro Cognópolis, em Foz
do Iguaçu, no Estado do Paraná (Ano-base: 2009):
01. Areópago de assistentes acareadores: conselho dos colaboradores do AVA –
Apoio a Voluntários e Alunos.
02. Areópago de conscienciômetras: conselho dos voluntários da CONSCIUS – Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial.
03. Areópago de consciencioterapeutas: conselho dos voluntários das áreas de saúde
da OIC – Organização Internacional de Consciencioterapia.
04. Areópago de conselheiros científicos: conselho científico da UNICIN (União das
Instituições Conscienciocêntricas Internacionais).
05. Areópago de conselheiros editorais: conselho editorial da EDITARES – Associação Internacional Editares.
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06. Areópago de conselheiros educacionais: conselho de Parapedagogiologia da UNICIN (União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais).
07. Areópago de conselheiros epicons: conselho de Epicons – Epicentros Conscienciais.
08. Areópago de conselheiros institucionais: conselho de gestores das ICs – Instituições Conscienciocêntricas (AIEC; APEX; ARACÊ; ASSINVÉXIS; CEAEC; COMUNICONS; CONSCIUS; DISCERNIMENTUM; EDITARES; EVOLUCIN; IAC; IIPC; INTERCAMPI; OIC; REAPRENDENTIA; UNICIN; UNIESCON).
09. Areópago de neologistas: conselho dos voluntários do CINEO – Conselho Internacional de Neologística.
10. Areópago de paradireitólogos: conselho de juristas do CIAJUC – Conselho Internacional de Assistência Jurídica à Conscienciologia.
11. Areópago de voluntários: conselho dos voluntários da UNICIN – União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (intervoluntariado; cosmoeticistas; economistas; pesquisadores da Colegiologia; parapedagogos; gestores; empresários das ECs).
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 areópago conscienciológico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
06. Comando exterior: Somatologia; Neutro.
07. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Consciência política: Politicologia; Neutro.
09. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
10. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
11. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
12. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
13. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
15. Ranque de prioridade: Autexperimentologia; Homeostático.

O AREÓPAGO CONSCIENCIOLÓGICO É OPORTUNIDADE
EVOLUTIVA ÍMPAR PARA AS CONSCINS DINÂMICAS
E AUTOCONSCIENTES QUANTO AOS CURSOS INTERMISSIVOS E ÀS PROGRAMAÇÕES EXISTENCIAIS GRUPAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de algum areópago conscienciológico?
Na condição de conselheira ou conselheiro ativo?
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ARGUMENTAÇÃO COSMOÉTICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A argumentação cosmoética é o ato, efeito ou processo de argumentar, expor o raciocínio, defender, refutar ou debater alguma ideia, de modo racional, a partir do emprego
do autodiscernimento e intencionalidade sadia, visando à comunicabilidade neoparadigmática, esclarecedora e cosmovisiológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo argumentação deriva do idioma Latim, argumentatio, “argumentação; raciocínio lógico; demonstração; silogismo; narração; assunto; exposição”. Surgiu no Século
XVI. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim,
ethica, “Ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Arrazoado cosmoético. 2. Conjunto de argumentos cosmoéticos.
3. Argumentação tarística. 4. Argumentação ortopensênica.
Neologia. As 3 expressões compostas argumentação cosmoética, argumentação cosmoética básica e argumentação cosmoética avançada são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Argumentação anticosmoética. 2. Raciocínio discutível. 3. Argumentação inconclusiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade tarística.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Argumentemos com serenidade. Argumentemos o necessário.
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas pertinentes ao tema, classificadas em 2 subtítulos:
1. “Argumentação. O objetivo da argumentação é o esclarecimento universal”. “O argumento nunca deve vir antes da informação”.
2. “Argumento. Devemos desconfiar de todo argumento composto de muitos adjetivos”. “O argumento é a exaltação do ápice do megafoco cognitivo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade interassistencial; o autabertismo neopensênico; a linearidade pensênica; os antipensenes; a antipensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os doxopensenes; a doxopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a flexibilidade pensênica para rever criticamente as próprias argumentações.
Fatologia: a argumentação cosmoética; os fundamentos realistas; a alegação plausível;
os pressupostos válidos; as considerações coerentes; a contestação razoável;a fundamentação
contundente; o debate aberto; a dialética construtiva; a refutação; os silogismos; a opinião discernida; a racionalidade intelectiva; a exposição do raciocínio lógico; o omniquestionamento; os dilemas; o antilogismo; a persuasão; o convencimento; a rigidez de ideias gerada pela incompreensão; a manipulação consciencial; as falácias lógicas; a competição de ideias; as polêmicas; o senso comum; as conclusões precipitadas; os preconceitos; a heterocrítica cosmoética; a desconstrução de dogmas; o posicionamento antidoutrinário; a quebra dos apriorismos; as evitações de
omissões deficitárias; a eliminação da perplexidade por meio da argumentação autesclarecedora;
a abolição da impulsividade, da precipitação e do ansiosismo nos debates racionais; as hipóteses
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prováveis; as premissas aceitáveis; as plausibilidades lógicas; a consistência argumentativa; a proposição racional; a coerência ideativa; a autexpressão assertiva; o dicionário cerebral; os recursos
extracerebrais; a apreensibilidade a atenção curiosa; o raciocínio analógico; a análise acurada;
o julgamento discernido; a lisura nas interpretações; o embasamento técnico; a bagagem intelectual; o nível de isenção cosmoética; a interlocução anticonflitiva; a busca da verdade; a construção de conhecimento; o argumento elucidativo; a argumentação evolutiva; a alegação adequada
ao assistido; a intenção de esclarecer; o posicionamento cosmoético da conscin docente de Conscienciologia diante da defesa anticosmoética de dogmas e doutrinações; a firmeza energética e pacifista do tenepessista diante do assistido em surto; a antinorma da Conscienciologia; o corpus de
conhecimento da Conscienciologia; a irresistibilidade à lógica maior da consciência mais evoluída; o constructo catalisador da evolução consciencial; o arrebatamento causado por verpon avançada; o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as inspirações amparadoras; a extrapolação mentalsomática; a lógica multidimensional muitas vezes paradoxal ou antagônica à lógica humana; a força da ponderação da consciex evolutivamente superior; a coerência contextual seriexológica dos evoluciólogos
e Serenões.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo análise-síntese;
o sinergismo racionalidade-lógica; o sinergismo discernimento-coerência; o sinergismo assertividade-objetividade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da racionalidade; o princípio racional “contra fatos não há argumentos”; o princípio da Cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da argumentação; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da ponderação; a técnica do debate útil; a técnica da dialética;
a técnica da Confrontologia.
Voluntariologia: o voluntariado docente conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito esclarecedor da ponderação lógica; o efeito homeostático das conversações tarísticas; o efeito das ideias inovadoras e libertárias da evolução consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da expansão ideativa nas interlocuções interassistenciais; as neossinapses resultantes do raciocínio lógico e coerente.
Ciclologia: o ciclo incerteza-hipótese-refutação; o ciclo certeza-confrontação-flexibilização.
Enumerologia: a construção do abertismo consciencial; a construção da intencionalidade cosmoética; a construção do raciocínio lógico; a construção da crítica coerente; a construção
da análise técnica; a construção da cosmovisão; a construção de neoverpons.
Binomiologia: o binômio cognição–interlocução assistencial; o binômio argumentação-refutação; o binômio admiração-discordância; o binômio elaboração mental–expressão emocional.
Interaciologia: a interação tares-tacon; a interação pesquisa-cientificidade; a interação
heterocrítica construtiva–autocrítica reflexiva.
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Crescendologia: o crescendo informar-esclarecer-reeducar; o crescendo conhecimento
empírico–conhecimento científico; o crescendo visão-cosmovisão; o crescendo percepção-parapercepção; o crescendo hipótese-conclusão.
Trinomiologia: o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio desrepressão-desinibição-diálogo; o trinômio ideias-fatos-parafatos; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio atenção-apreensão-memória; a evitação do trinômio apedeutismo-acriticismo-desinformação; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Polinomiologia: o polinômio ouvir-raciocinar-discernir-expor; o polinômio ler-analisar-ponderar-julgar.
Antagonismologia: o antagonismo esclarecimento / convencimento; o antagonismo diálogo / monólogo; o antagonismo opinião / argumento; o antagonismo exposição egocêntrica
(exibicionismo) da maneira de pensar / autexposição interassistencial do neoparadigma evolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo da Cosmoética Destrutiva.
Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a cientificocracia; a paradireitocracia; a taristicocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na busca continuada de conhecimento evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a taristicofilia; a logicofilia;
a confrontofilia; a raciocinofilia; a intelectofilia.
Fobiologia: o medo de se expor.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a mania de falar sem pensar.
Mitologia: o mito da verdade absoluta.
Holotecologia: a dialeticoteca; a coerencioteca; a criticoteca; a analiticoteca; a ideoteca;
a intelectoteca; a didaticoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Argumentologia; a Abertismologia; a Debatologia; a Refutaciologia; a Descrenciologia; a Pesquisologia; a Cogniciologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia.
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 intermissivista; o pesquisador independente; o docente de Conscienciologia; o voluntário da Conscienciologia; o debatedor;
o argumentador; o comunicólogo; o reeducador; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; a pesquisadora independente; a docente de Conscienciologia; a voluntária da Conscienciologia; a debatedora; a argumentadora; a comunicóloga; a reeducadora; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária.
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Hominologia: o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: argumentação cosmoética básica = a exposição de raciocínio de maneira
lógica e coerente no debate democrático de assuntos cotidianos; argumentação cosmoética avançada = a exposição de raciocínio de maneira lógica e coerente no debate descrenciológico de neoverpons.
Culturologia: a cultura da Argumentologia; a cultura da Pesquisologia; a cultura da
Comunicologia; a cultura da interlocução mentalsomática; a cultura do esclarecimento; a evitação da cultura da verborragia; a superação da cultura da superficialidade nas interlocuções.
Neoconceitos. Sob a ótica da Comunicologia Tarística, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 30 neoconceitos da Conscienciologia, verpons avançadas, em contraposição ao senso comum, sendo indispensáveis à argumentação cosmoética para a autocompreensão e heteresclarecimento:
01. Anonimato evolutivo: a discrição cosmoética da superioridade evolutiva, em contraposição à gurulatria encantadora.
02. Antimaternidade: a decisão pelo maxifraternismo da interassistência avançada, em
contraposição ao egocentrismo fictício de a felicidade feminina ser alcançada só pela maternidade.
03. Autoimperdoamento: a incorruptibilidade nos autesforços para as recins prioritários, em contraposição às autocorrupções viciantes do bon vivant.
04. Autoortabsolutismo: o primado da decisão pelo emprego do paracérebro, com autodiscernimento cosmoético máximo, em contraposição à insensatez da pusilanimidade ante
o mais fácil.
05. Autoortopensenidade: a depuração autopensênica ininterrupta, própria da consciência lúcida, em contraposição à prevalência do pecadilho mental, típico da condição de amência
consciencial.
06. Autopesquisa: o esforço da autexperimentação para o conhecimento das próprias
singuralidades, em contraposição a terceirização da evolução consciencial comuns às doutrinações dogmáticas e demagógicas.
07. Conscienciograma: o emprego da planilha técnica das medidas evolutivas da consciência para autanálises sistemáticas, em contraposição às autoincoêrencias e autocorrupções valorizadas pelas Socin.
08. Cosmoética: a opção pela holomaturidade consciencial, em contraposição aos moralismos e amoralidades predominantes na vida terrestre.
09. Curso Intermissivo (CI): o preparo paracognitivo para o êxito da autovivência
exemplarista, em contraposição ao hedonismo condutor da perda de oportunidades evolutivas.
10. Dupla evolutiva (DE): a potencialização planificada do convívio produtivo a 2, em
contraposição ao mito romântico e infantil da alma gêmea.
11. Estado vibracional: a dinamização máxima das energias conscienciais, favorecendo
a potencialização da autoparaperceptibilidade e as vivências extrafísicas, em contraposição ao
materialismo estagnante da evolução consciencial.
12. Gescons: a elaboração de gestações mentaissomáticas veiculadoras de neoideias libertárias, em contraposição ao primado na gestação humana e ao acúmulo indiscriminado de riquezas materiais.
13. Impactoterapia: a dosagem do choque de realidade esclarecedor ou tares cirúrgica,
em contraposição à hipocrisia acumpliciante da consolação primária, ineficaz à evolução consciencial.
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14. Infiltrado cosmoético: a condição da consciência extrafísica evoluída, ressomada,
dedicada à proéxis interassistencial de alto nível e em bases anônimas, em contraposição às espionagens bélicas, industriais ou qualquer outra.
15. Inteligência evolutiva: a associação complexa de vários módulos de inteligência
a favor da autevolução lúcida, em contraposição ao desenvolvimento de habilidade específica,
objetivando poder e prestígio.
16. Interassistência: a dedicação à solidariedade lúcida com abertura de caminho para
a megafraternidade, em contraposição ao assistencialismo demagógico, a soberba da posição
superior, ao infantilismo das consolações e ao belicismo das competições interconscienciais.
17. Inversão existencial: a dinamização evolutiva desde cedo do intermissivista, com
planejamento técnico da vida intrafísica, em contraposição ao predomínio do poráo consciencial
do jovem sem lucidez.
18. Macrossoma: a emancipação genética por meio de soma maceteado para a consecução de proéxis específica da conscin interassistencial, em contraposição à cultura das aparências
e a prática da antianatomia humana.
19. Nulificação da infância: a superação voluntária antecipada da fase infantil, em contraposição a qualquer privação à criança e a supervalorização da criancice.
20. Omnissuper: a omissão superavitária em consideração ao nível ou momento evolutivo do outro, em contraposição ao discurso amedrontativo e acusatório próprio das manipulações
e subjugações em momentos de fragilidade das consciências.
21. Paragenética: a revivescência das experiências multiexistenciais vincadas no atual
holossoma, em contraposição à crença da supremacia da genética na manifestação consciencial.
22. Pré-Intermissiologia: o preparo para exercer a interassistencialidade após a segunda dessoma, a fim de candidatar-se a líder interassistencial, resgatando as consciexes afins deixadas para trás antes do Curso Intermissivo, em contraposição ao descanso eterno apregoado por
doutrinas cristãs.
23. Pré-mãe: a adaptação de consciex pré-ressomante de origem evolutiva extraterrestre, em contraposição às conjecturas sobre invasões alienígenas e a submissão humana à tecnologia superior.
24. Princípio da descrença: a refutação racional, lógica e coerente do pesquisador embasando-se pela autexperiência, em contraposição à credulidade irracional da massa impensante.
25. Recin: a retificação da intraconsciencialidade a partir da vontade da consciência em
superar traumas e desajustes, em contraposição à terceirização da responsabilidade quanto à própria evolução.
26. Reurbex: a assistência hard às consciexes parapsicóticas, energívoras e interpresidiárias, patrocinada e controlada por Serenões, em contraposição ao aparente caos indissolúvel nas
exasperações das patologias humanas.
27. Tares: o esclarecimento por meio de verpons, provocando renovação pessoal do assistido e do assistente, em contraposição a qualquer doutrinação acrítica e subordinadora.
28. Teática: a preponderância da prática sobre a teoria acumulada, dinamizando a evolução consciencial, em contraposição ao acúmulo de conhecimento negligenciado.
29. Tenepes: o desenvolvimento da abnegação equilibrada e a autoconfiança nas práticas assistenciais diárias, em contraposição às dependências emocionais, misticismos e ritualismos
de qualquer natureza.
30. Verpon: a expressão de realidade avançada, libertária e prioritária para a evolução
da consciência, em contraposição a princípios indiscutíveis e verdades absolutas irrefutáveis, instrumentos de lavagens cerebrais e paracerebrais.
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 argumentação cosmoética, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Análise de ideias: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Argumentação fatuística: Pesquisologia; Homeostático.
04. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
05. Argumento dirimente: Argumentologia; Homeostático.
06. Confutaciologia: Contradiciologia; Neutro.
07. Debate: Debatologia; Neutro.
08. Eficácia explicativa: Argumentologia; Neutro.
09. Erística: Argumentologia; Nosográfico.
10. Falácia: Falaciologia; Nosográfico.
11. Falaciologia: Parapatologia; Nosográfico.
12. Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
13. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.
15. Sustentação factual: Argumentologia; Homeostático.

A ARGUMENTAÇÃO COSMOÉTICA, ESSENCIAL À TAREFA
DO ESCLARECIMENTO E À INTERASSISTÊNCIA, É PROFILAXIA ÀS INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS, POTENCIALIZANDO A ORTOCOMUNICABILIDADE INTERCONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega o máximo de maturidade consciencial
nos debates, nos colóquios ou interlocuções evolutivas? Imprime análise e crítica cosmoética nas
abordagens cotidianas?
Bibliografia Específica:
1. Navega, Sergio; Pensamento Crítico e Argumentação Sólida; 312 p.; 8 caps.; 8 enus.; 52 esquemas; 21
ilus.; 7 tabs.; 102 notas; 171 refs.; 22 webgrafias; alf.; 23 x 15,5 cm; Publicações Intelliwise; São Paulo, SP; 2005; páginas 45 a 49 e 230 a 237.
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 121 a 123, 203 a 205,
222 a 223, 365 a 368, 371 a 372, 507 a 509, 512 a 513, 561 a 562, 567 a 569, 685 a 686, 738 a 740, 893 a 895
e 1.118 a 1.121.
3. 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
161 a 164, 219 a 221 e 511.
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.; 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 324 a 325.
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 114.
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ARGUMENTAÇÃO FATUÍSTICA
(PESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A argumentação fatuística é o ato, efeito ou processo de argumentar, defender alguma ideia, refutar ou debater princípios pesquisísticos com base nos fatos e de modo racional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo argumentação deriva do idioma Latim, argumentatio, “argumentação; raciocínio lógico; demonstração; silogismo; narração; assunto; exposição”. Surgiu no Século
XVI. A palavra fato procede do mesmo idioma Latim, factum, “feito; ação; façanha; empresa”.
Apareceu também no Século XVI. O sufixo ica forma substantivos designativos de “Arte; Ciência; Técnica; doutrina”, segundo a tradição do idioma Grego, calcada no uso de adjetivos em concordância com tékhne, “Arte; Ciência; prática; competência”.
Sinonimologia: 1. Argumentação desapaixonada. 2. Argumentação prioritária.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo argumento:
argumentação; argumentada; argumentado; argumentador; argumentadora; argumental; argumentante; argumentar; argumentativa; argumentismo; argumentístico; argumentatividade; argumentativo; argumentículo; argumentilho; argumentista.
Neologia. As 3 expressões compostas argumentação fatuística, argumentação fatuística
conclusiva e argumentação fatuística acrescentadora são neologismos técnicos da Pesquisologia.
Antonimologia: 1. Argumentação ilógica. 2. Argumentação vazia.
Estrangeirismologia: o Argumentarium; o acid test dos fatos; a argumentação light;
a argumentação heavy.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das priorizações intelectuais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalização; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a argumentação fatuística; o fato na condição de prova viva; as induções factuais; a eliminação da impulsividade, da precipitação e do ansiosismo nos debates racionais; o arrazoamento com lógica; a proposição racional; o constructo congruente; a consistência argumentativa; o desenvolvimento lógico do discurso; os exemplos factuais; a objetivação da análise; a reflexividade; a alegação honesta; a redarguição; o debate livre; a refutação democrática; a intencionalidade homeostática; a transparência cognitiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os parafatos; os parafenômenos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assertividade-objetividade.
Principiologia: o princípio dos fatos orientarem as pesquisas; o princípio inteligente de
não brigar contra os fatos; o princípio da descrença priorizando as autexperimentações.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico.
Voluntariologia: o voluntariado na docência tarística.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: os efeitos autesclarecedores da lógica dos fatos.
Ciclologia: o ciclo neofatos-neoponderações-neoconclusões; o ciclo argumentos-contrargumentos.
Enumerologia: os indicadores observáveis; os dados apuráveis; as experiências verificáveis; os exemplos palpáveis; as afirmações demonstráveis; as proposições confirmáveis; os testemunhos confiáveis.
Binomiologia: o binômio pesquisístico fato-versões; o binômio evidências-raciocínios;
o binômio hipótese-teoria; o binômio mensurabilidade-confiabilidade.
Interaciologia: a interação fatuística-parafatuística; a interação fatos históricos–fatos
contemporâneos.
Trinomiologia: o trinômio congresso-conferência-demonstração; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade.
Polinomiologia: o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates.
Antagonismologia: o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo argumentação fatuística / achismo; o antagonismo discurso racional / apelo emocional.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a gnosiocracia; a argumentocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo.
Filiologia: a logicofilia; a raciocinofilia; a cienciofilia; a intelectofilia; a comunicofilia;
a assistenciofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a aforismoteca; a linguisticoteca; a comunicoteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; a tecnoteca; a argumentoteca.
Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Argumentologia; a Refutaciologia; a Fatologia;
a Descrenciologia; a Mentalsomatologia; a Raciocinologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia;
a Parafatologia.
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 convictor; o Homo sapiens autoconvictor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens
argumentator; o Homo sapiens fatuisticus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens convinciabilis; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: argumentação fatuística conclusiva = aquela capaz de esclarecer racionalmente o assunto em debate no momento evolutivo; argumentação fatuística acrescentadora =
aquela capaz de esclarecer racionalmente o assunto em debate e, além disso, determinar indicações racionais, precisas, para a criação de novas leis, técnicas ou normas para o futuro imediato.
Culturologia: a cultura da Pesquisologia.
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 argumentação fatuística, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
04. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
05. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Eficácia explicativa: Argumentologia; Neutro.
09. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
10. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
12. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Sustentação factual: Argumentologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO FATUÍSTICA IDEAL
É QUANDO ENVOLVE A VERBAÇÃO VIVENCIADA PELO
ARGUMENTADOR, OU ARGUMENTADORA, NO UNIVERSO
DE SUSTENTAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPLICITADOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de debates técnicos? Sobre quais assuntos?
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ARGUMENTAÇÃO ILÓGICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A argumentação ilógica é o ato, efeito ou processo de argumentar, defender alguma ideia, refutar ou debater princípios pesquisísticos através da absurdidade ou de modo
irracional.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo argumentação deriva do idioma Latim, argumentatio, “argumentação; raciocínio lógico; demonstração; silogismo; narração; assunto; exposição”. Surgiu no Século
XVI. O prefixo in vem igualmente do idioma Latim, in, “privação; negação”. A palavra lógica
procede do mesmo idioma Latim, lógica, e esta do idioma Grego, logiké, “Arte de raciocinar;
Ciência do raciocínio”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Arrazoado incongruente. 2. Arrazoamento sem lógica. 3. Conjunto
de argumentos irracionais. 4. Série de asserções absurdas.
Neologia. As duas expressões compostas miniargumentação ilógica e maxiargumentação ilógica são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Argumentação lógica. 2. Raciocínio discutível. 3. Argumentação
inconclusiva.
Estrangeirismologia: o Argumentarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à logicidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto dentro do
universo da heterocrítica: – Ataquemos o argumento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalização; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: a argumentação ilógica; o argumento ilegítimo; a argumentação irrefletida;
o argumento impertinente; o argumento eufemístico; o argumento politicamente correto; o argumentilho; o argumentículo; o contrargumento; o subargumento; a argumentação informativa;
a argumentação conclusiva; a argumentação didática; o eixo da expressão sofismática; o abuso
do jargão especializado; a compulsão matematizante; a absurdidade; a irracionalidade; a contestabilidade; a oponibilidade; a qualificação da intencionalidade; a intencionalidade escusa; o argumento de autoridade; a contradita; a apodioxe; o arrazoamento sem lógica; a proposição absurda;
o constructo incongruente; a inconsistência argumentativa; o desenvolvimento do discurso; os silogismos; os exemplos; a objetivação da análise; a reflexividade; o raciocínio falacioso; a alegação desonesta; o disparate; a estafa mental; a redarguição; o debate livre; a refutação democrática;
a intencionalidade homeostática; a transparência cognitiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Comunicologia.
Enumerologia: a dialética; a erística; a maiêutica; a sofística; a dogmática; a retórica;
a crítica; a réplica.

Enciclopédia da Conscienciologia

1644

Antagonismologia: o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer.
Paradoxologia: os paradoxos em geral.
Politicologia: a argumentocracia.
Filiologia: a logicofilia; a raciocinofilia.
Holotecologia: a argumentoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Fatuística; a Parafatuística; a Discordanciologia; a Refutaciologia; a Paradoxologia; a Intencionologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Parapedagogiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade ilógica.
Masculinologia: o argumentador; o pesquisador; o debatedor; o refutador; o comunicólogo; o professor; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a argumentadora; a pesquisadora; a debatedora; a refutadora; a comunicóloga; a professora; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens convictor; o Homo sapiens autoconvictor; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens fatuisticus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens experiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniargumentação ilógica = o ato de sustentar o argumento sem sentido
racional óbvio; maxiargumentação ilógica = o ato de atacar irracionalmente a pessoa do argumentador (argumentum ad hominem) desviando o foco da argumentação.
Culturologia: a cultura da Pesquisologia; a cultura da Argumentologia.
Argumentador. Sob a ótica da Experimentologia, o pesquisador, homem ou mulher, da
Conscienciologia é o descobridor, criador, defensor e expansor de argumentos cosmoéticos a favor da melhoria e evolução das consciências.
Taxologia. Dentro do universo da Experimentologia, eis, por exemplo, 16 categorias de
argumentos fundamentais, capazes de apontar as diferenças com o argumento ilógico, a ser evitado pela conscin lúcida:
01. Argumento do consenso. O argumento de defesa de ideias e opiniões da maioria
serem as mais corretas e melhores para todos. Toda unanimidade é perigosa.
02. Argumentum ad antiquitatem. A afirmação de algo ser verdadeiro, bom e inquestionável apenas porque é antigo ou porque sempre foi assim. A falácia oposta é a do argumentum
ad novitatem.
03. Argumentum ad artem (Artística; medíocre na teoria). Encenações teatrais, televisivas, cinematográficas ou representações pictóricas quando exprimem realidades fictícias – próprias de mecenas, ditadores ou instituições –, direcionadas para o convencimento especificamente
teopolítico-ideológico, através da manipulação e do apelo emocional produzido pela imaginação
e a criatividade artística.
04. Argumentum ad baculum (Razão do poder mais forte). Invocação da força ou da
pressão como meio de persuasão para estabelecer verdades ou induzir condutas. O conformismo
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e o pensamento uniforme resultam destes procedimentos de intimidação. Trata-se de apelo às forças ou ameaça de fazê-lo para conseguir a aceitação de determinada conclusão.
05. Argumentum ad consequentiam (Valorações irrelevantes). Pretende refutar tese ou
plano apelando a consequências irrelevantes para o objeto pretendente à demonstração.
06. Argumentum ad cruminam (Razão do mais rico). A apelação ao status socioeconômico é a crença da classe social de o poder econômico do locutor ser critério para ele ter razão ou
não. O dinheiro é medida para se julgar o verdadeiro ou o bem. O argumentum ad lazarum
é a falácia de assumir ser o pobre mais íntegro ou virtuoso, em comparação com alguém rico.
07. Argumentum ad fidentiam. Ocorre quando não podendo refutar diretamente os
princípios de alguém, atinge-se indiretamente com ataque às confidências feitas sobre tais princípios. Questiona-se a certeza sobre a validade dos princípios através de questionamentos constrangedores.
08. Argumentum ad Googlum. A refutação da existência de alguma coisa ou ideia sob
o pretexto de não aparecer ou aparecer em quantidades insuficientes nas respostas recebidas através da busca pelo Google. Variante moderna no argumentum ad populum, a defesa de determinada ideia ser correta por ser popular.
09. Argumentum ad hominem circunstancial. Apelo a circunstâncias ou convicções de
alguém além da verdade ou inverdade da proposição. Considera-se ser dever do oponente aceitá-la em razão das circunstâncias específicas.
10. Argumentum ad hominem. O ataque pessoal, direto, formulado contra característica
da pessoa defensora de determinada tese, desqualificando-a e reduzindo a credibilidade do argumentador. Trata-se de ataque a características pessoais, irrelevantes para a veracidade da tese
apresentada pelo oponente.
11. Argumentum ad ignorantiam. Afirma-se a veracidade da opinião pelo fato de não
se poder demonstrar ser falsa. O argumento pode ser verdadeiro se os fatos não permitirem concluir-se em 1 sentido ou outro. Mesmo não dispondo de provas, o argumentador desafia ser provada certa afirmação, feita contra o acusado, não estar correta. Ao empregar-se o argumento ex silentio débil, para compensar a própria fragilidade, trata-se de impô-lo abusivamente, transferindo
a responsabilidade da prova para o oponente.
12. Argumentum ad logicam. Quando se mostra serem falaciosos todos os argumentos
comuns para determinada proposição e a ideia principal da prova é 1 dos proponentes da proposição. Não se confiando nesta falácia, rejeita-se a proposição. Mais propriamente, a falácia é cometida quando se conclui a partir do fato de 1 argumento ser falacioso e nenhum argumento convincente poder existir. O argumento A para a conclusão C é falacioso, logo C é falso.
13. Argumentum ad nauseam. Ocorre quando se credita maior probabilidade de algo
ser verdadeiro em função do número de vezes o qual é dito. É tentar persuadir pessoas não pela
qualidade da evidência em suporte da afirmação, mas pela constância da repetição.
14. Argumentum ad novitatem. É o erro de afirmar ser determinada escolha ou atitude
mais correta ou melhor simplesmente porque é nova ou mais recente em relação à outra.
15. Argumentum ad populum (Argumentum ad numerum). Ocorre sempre quando se
argumenta sobre ideia baseado no apelo irrelevante da popularidade. Ênfase na tese de a opinião
pública e popular repousarem sobre fundo de verdade.
16. Argumentum ad verecundiam. Este sofisma de autoridade apoia-se no fato de as
pessoas aceitarem facilmente as argumentações baseadas no prestígio de quem as anuncia. Utiliza-se a posição social de alguém para chamar atenção e criar crenças coletivas.
Autexperimentações. De acordo com a Intrafisicologia, tudo, no Cosmos, está sob o controle sábio de consciências mais evoluídas. Chegamos a esta dimensão encontrando a vida geral
em andamento. Os argumentos humanos não têm força para modificar fatos (físicos) e parafatos
(extrafísicos) passados. Somente existem as retificações do presente-futuro. Por isso, não carecemos jamais de argumentações ilógicas ou infelizes para evidenciar as realidades das próprias autexperimentações.
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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 argumentação ilógica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
2. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
3. Anomalia: Parafenomenologia; Neutro.
4. Antilogismo: Mentalsomatologia; Neutro.
5. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
6. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
7. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.

A ARGUMENTAÇÃO ILÓGICA EVIDENCIA A AUSÊNCIA
DA RETILINEARIDADE DA INTELECÇÃO DA CONSCIN,
CARENTE DE MAIOR AUTORGANIZAÇÃO DAS IDEIAS,
REFLETINDO TAL FATO NA PRÓPRIA VIDA HUMANA.
Questionologia. Você reconhece logo os desvios do próprio pensamento quando ilógico
e busca retificá-los de imediato, ou teima em sustentá-los de modo irracional? A maturidade mentalsomática já chegou, ou não, até você?
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 25, 47, 111, 123, 821, 846 e 1.120.
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 381
e 950.
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 427 e 751.
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ARGUMENTO DE AUTORIDADE
(DESCRENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O argumento de autoridade é o raciocínio induzindo à admissão de certa
proposição sem o devido respaldo lógico justificativo, em reverência ao prestígio, notoriedade ou
reputação de alguma conscin, homem ou mulher, de grupo de conscins ou das fontes citadas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra argumento provém do idioma Latim, argumentum, “prova; indício; raciocínio lógico”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo autoridade procede igualmente do
idioma Latim, auctoritas, “cumprimento; execução; conselho; parecer; testemunho; atestação; nome importante; autoridade”. Apareceu em 1262.
Sinonimologia: 1. Argumentum ad verecundiam. 2. Argumentum magister dixit. 3. Raciocínio com apelo à autoridade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 34 cognatos derivados do vocábulo autoridade:
antiautoritária; antiautoritário; antiautoritarismo; antiautoritarista; antiautoritarístico; autoria;
autorial; autoricida; autoricídio; autorismo; autorista; autorístico; autoritário; autoritarismo;
autoritarista; autoritarístico; autoritativo; autorização; autorizada; autorizado; autorizador; autorizadora; autorizamento; autorizar; autorizável; desautoridade; desautoritativo; desautorização; desautorizada; desautorizado; desautorizador; desautorizadora; desautorizar; desautorizável.
Antonimologia: 1. Dedução lógica; indução lógica; inferência lógica; raciocínio lógico.
2. Raciocínio factual. 3. Conclusão autexperimental.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à ortopráxis do princípio da descrença (PD).
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Confiemos
nas autovivências. Confiemos com discernimento. Desconfiemos de nós. Acreditar, não. Duvidar.
Coloquiologia: o ato de embarcar na onda das palavras alheias; a tendência a cair feito
1 patinho; a fraqueza de deixar-se engolir pela força presencial de outrem; o hábito de preferir tudo já mastigadinho; a desatenção ao alerta de não ir no bico de ninguém; a afirmação empurrada
goela abaixo; a falta de desconfiômetro.
Citaciologia. Eis duas sentenças de Mariano José Pereira da Fonseca, o Marquês de Maricá (1773–1848): – Os homens creem tão pouco na autoridade da própria razão que ordinariamente a justificam com a alegação da dos outros. A autoridade de poucos é e será sempre a razão e argumento de muitos.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Autoridade. O poder da autoridade, qualquer autoridade, jamais deve ser superior
ao poder da razão”.
2. “Fatos. Os fatos sobrepairam os argumentos, tanto quanto as consciências sobrepairam a matéria”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da credulidade; o holopensene do dogmatismo;
a falta de retilinearidade pensênica; a vulnerabilidade às pressões holopensênicas; a afinização
pensênica nas citações; os betapensenes; a betapensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; as intrusões pensênicas; os exopensenes; a exopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os semipensenes; a semipensenidade; os tautopensenes; a tautopensenidade; a busca da retilinearidade pensênica; os contrapense-
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nes; a contrapensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o argumento de autoridade; o raciocínio falacioso; a reverência à reputação
alheia em detrimento da lógica e da racionalidade; a subestimação do interlocutor; o desejo de silenciar o receptor e evitar a reflexão diante da menção à autoridade; a pseudoisenção da responsabilidade pela informação veiculada; a indução de crenças coletivas; a interprisão grupocármica;
o incentivo à preguiça de raciocinar; a lavagem cerebral; os escritos religiosos; a propagação milenar dos dogmas; a manipulação sobre temas mateológicos; a ausência da autexperiência; a consciencialidade literal; o encantamento com o carisma alheio; o acanhamento ante a aparente superioridade intelectual de outrem; a extensão do porão consciencial à idade adulta; a autoinsatisfação
com a assimilação indiscriminada de informações duvidosas; a autossaturação com a incoerência
da verdade imposta; o despertamento da autocrítica; a conquista do prazer pela pesquisa.
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a incipiência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a ignorância autoparapsíquica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a ausência do sinergismo dúvida-experimentação.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do descarte do imprestável;
o princípio da economia de males; o princípio de a autovivência ser insubstituível.
Codigologia: a necessidade de inclusão de cláusulas descrenciológicas no código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos religiosos.
Teoriologia: a inércia da teoria ante a dinâmica da autovivência; a imprescindibilidade
da teoria (1% do conhecimento fundamentado) unida à prática (99% da vivência desempenhada).
Tecnologia: a técnica da dúvida sistemática; a técnica da autorreflexão de 5 horas;
a técnica do sobrepairamento analítico.
Voluntariologia: o cartaz convidando à práxis descrenciológica, ubíquo nos ambientes
de voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação
pensênica; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca e Tertuliarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos libertários do omniquestionamento.
Neossinapsologia: as neossinapses desenvolvidas com o hábito da pesquisa.
Ciclologia: a insipiência quanto ao ciclo da investigação racional.
Enumerologia: a ingenuidade; a imaturidade; a impulsividade; a comodidade; a insegurança; a deficiência cognitiva; a carência afetiva.
Binomiologia: o binômio informação abundante–discernimento escasso; o binômio acolhimento-descarte de neoideias; o binômio percepção-inferência; o binômio presunção-persuasão; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação psicossoma-mentalsoma; a interação subjetividade-objetividade; a interação lacunas emocionais–dependências interconscienciais.
Crescendologia: o crescendo da propagação dos embustes religiosos, sociopolíticos
e culturais.
Trinomiologia: o trinômio acolher-refletir-verificar; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio ceticismo-otimismo-cosmoeticidade.
Polinomiologia: o polinômio fraudulência-acumpliciamento-manipulação-interprisão.
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Antagonismologia: o antagonismo imposição / argumentação lógica; o antagonismo fé
/ confiança; o antagonismo acriticismo / abertismo neofílico; o antagonismo respeito / genuflexão; o antagonismo autoconvicção / heterocomprovação.
Paradoxologia: o paradoxo de a reputação nem sempre corresponder à competência.
Politicologia: a antidemocracia; a asnocracia; a barbarocracia; a despotocracia; a genuflexocracia; a oligocracia; a teocracia.
Legislogia: as paraleis vigentes acima de qualquer autoridade humana; a lei de atração
entre afins; a lei da intransferibilidade da autexperiência.
Filiologia: a neofilia; a criticofilia.
Fobiologia: a fronemofobia.
Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome da gurulatria; a síndrome da indisciplina autopensênica.
Maniologia: a mania de acreditar em tudo; a teomania; a religiomania.
Mitologia: o mito de Obá.
Holotecologia: a absurdoteca; a mitoteca; a argumentoteca; a experimentoteca; a logicoteca; a mentalsomatoteca; a pesquisoteca; a fatoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Genuflexologia; a Comprovaciologia; a Refutaciologia; a Experimentologia; a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia;
a Intencionologia; a Heterocriticologia; a Cogniciologia; a Coerenciologia; a Mateologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência humana evoluciente; a consciência literal; a consréu ressomada; a autoridade; a pseudoautoridade; o membro de seita; a pessoa de boa-fé; o ser desperto;
a conscin cética-otimista-cosmoética (COC).
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o enunciador; o enunciatário; o manipulador;
o manipulado; o subjugador; o subjugado; o formador de opinião; o comunicador; o receptor;
o encantador de plateias; o ilusionista; o ouvinte; o leitor; o pesquisador; o especialista; o cientista; o professor; o aluno; o religioso; o sacerdote; o crente; o genufletor; o pacóvio; o simplório;
o buscador borboleta; o escoteiro; o militar; o guru; o prosélito; o epígono; o conscienciólogo;
o projetor lúcido; o tenepessista; o epicon lúcido.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a enunciadora; a enunciatária; a manipuladora;
a manipulada; a subjugadora; a subjugada; a formadora de opinião; a comunicadora; a receptora;
a encantadora de plateias; a ilusionista; a ouvinte; a leitora; a pesquisadora; a especialista; a cientista; a professora; a aluna; a religiosa; a sacerdotisa; a crente; a genufletora; a pacóvia; a simplória; a buscadora borboleta; a escoteira; a militar; a guru; a prosélita; a epígona; a consciencióloga;
a projetora lúcida; a tenepessista; a epicon lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens argumentatus; o Homo
sapiens acriticus; o Homo sapiens fallaciosus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens ingennus; o Homo sapiens ignorans; o Homo sapiens atilator; o Homo sapiens autoconstatator; o Homo sapiens fidedignus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens taristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: efeito positivo do argumento de autoridade = o despertamento da desconfiança no receptor, instigando-o ao questionamento, à investigação das fontes e à verificação
do raciocínio por iniciativa própria; efeito negativo do argumento de autoridade = a manutenção
da credulidade do receptor, levando-o a acatar o raciocínio sem verificação, mesmo diante da
ilogicidade.
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Culturologia: a cultura da Lógica; a cultura da experimentação; a cultura da Descrenciologia.
Taxologia. De acordo com a natureza da referência, o argumento de autoridade pode ser
classificado em 4 categorias, listadas na ordem alfabética:
1. Anônimo: o apelo ao senso comum ou a fontes conhecidas, sem menção explícita
à autoria. Por exemplo: “segundo as escrituras, deus criou o mundo em 7 dias”.
2. Autorreferente: o apelo do enunciador às próprias características ou idiossincrasias
ao modo de justificativa. Por exemplo: “na condição de mulher, reafirmo a superioridade do sexo
feminino”.
3. Categórico: o apelo genérico sem nomeação, explicitando apenas cargo, função ou
categoria. Por exemplo: “especialistas recomendam 1 copo de vinho às refeições”.
4. Nominal: o apelo à autoridade adredemente nomeada em respaldo à argumentação.
Por exemplo: “segundo o douto Professor Fulano, podemos viver de luz”.
Curiosologia. A designação latina para o argumento de autoridade, utilizada pelo filósofo inglês John Locke (1632–1704), é argumentum ad verecundiam, possuindo o vocábulo verecundia, dentre outras acepções: tento; comedimento; modéstia; vergonha; reverência; acatamento;
respeito.
Falaciologia. Em estudos contemporâneos da Lógica, distinguem-se argumentos de autoridade falaciosos e não falaciosos, dependendo da expertise da personalidade citada.
Manipulaciologia. Independentemente do aspecto falacioso ou não da argumentação,
importa examinar a qualidade da intenção de quem apela a autoridades para preencher lacunas lógicas com citações a outrem, objetivando muitas vezes intimidar, silenciar e persuadir o interlocutor a acatar a conclusão, impedindo a crítica.
Errologia. O fenômeno do authority bias (viés de autoridade) é a tendência a atribuir
grande acurácia à opinião de certa autoridade, perpetuando resultados equivocados mesmo diante
de evidências experimentais contrárias, dada a ascendência do primeiro enunciador.
Caracterologia. Eis, na ordem alfabética, pelo menos 2 tipos de domínios não excludentes nos quais se situam as figuras de autoridade passíveis de menção em argumentos dessa espécie:
1. Domínio do poder: as autoridades evocadas pela posição hierárquica.
2. Domínio do saber: as autoridades evocadas pela perícia no assunto.
Autodiscernimentologia. O respeito ao saber alheio não deve substituir a autorreflexão,
a pesquisa, a lógica, a racionalidade e a possibilidade de refutação no acolhimento de novas informações. Especialistas também erram.
Descrenciologia. O princípio da descrença exorta à autexperimentação a partir do questionamento sadio a respeito de tudo. No entanto, ninguém precisa atirar-se do topo do arranha-céu
para autocomprovar a dessoma ao atingir o solo. Contra factum non datur argumentum (Contra
fato não há argumento).
Oximorologia. Vale refletir sobre a postura pessoal de confiar desconfiando, não propriamente da idoneidade ou intenção alheias, mas da possibilidade natural de falha, ínsita a qualquer evoluciente. Dubitando ad veritatem pervenimus (Duvidando chegamos à verdade).
Experimentologia. A veracidade (Comprovaciologia) ou inveracidade (Refutaciologia)
da proposição referida em qualquer argumento, seja de autoridade ou não, podem ser concluídas
por meio de duas espécies de verificação, citadas na ordem alfabética:
1. Endógena: com recursos ínsitos ao microuniverso consciencial do receptor, autoconvincentes e intransferíveis. Por exemplo: as referências aos 7 pilares do paradigma consciencial
nas fontes conscienciológicas, passíveis de serem comprovados pela autoprojetabilidade lúcida.
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2. Exógena: com recursos alheios ao microuniverso consciencial do receptor, passíveis
de transmissão e ensinamento. Por exemplo: as leis da Física constantes dos manuais e tratados,
validáveis em formulações teóricas ou construtos laboratoriais.
Verponologia. As afirmações mais urgentes de serem autocomprovadas pela consciência
comprometida com a autevolução são as verdades relativas de ponta propostas pela Conscienciologia.
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 argumento de autoridade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Anticético: Parapatologia; Nosográfico.
03. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
04. Argumento dirimente: Argumentologia; Homeostático.
05. Autocomprovação: Autevoluciologia; Neutro.
06. Consciência literal: Conscienciometrologia; Nosográfico.
07. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Falaciologia: Parapatologia; Nosográfico.
09. Fontificação: Experimentologia; Neutro.
10. Ilogicidade: Parapatologia; Nosográfico.
11. Limite da autoverificabilidade: Descrenciologia; Neutro.
12. Mirmídone: Conviviologia; Nosográfico.
13. Paraconstructura: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Parepistemologia: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

OS ARGUMENTOS DE AUTORIDADE SÃO RECORRENTES
EM CONTEXTOS DE MANIPULAÇÃO DOUTRINÁRIA, DESENCORAJANDO A AUTONOMIA E MANTENDO CONSCIÊNCIAS ESTAGNADAS EM SUBNÍVEL EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, questiona sadiamente tudo e todos ou costuma
acolher argumentos carentes de lógica com base apenas no apelo a autoridades externas? Reconhece, no exercício do princípio da descrença, ferramenta primordial para a conquista da holomaturidade consciencial?
Bibliografia Específica:
1. Fiorin, José Luiz; Argumentação; revisora Ana Paula Luccisano; 272 p.; 3 partes; 12 caps.; 1 E-mail; 1 microbiografia; 1 website; 75 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 2ª reimp.; Contexto; São Paulo, SP; 2016; páginas 175 a 178.
2. 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;
22 filmes; 1 foto; 79 infográficos; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 2 apênds.; 571 refs.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; página 111.
3. Saraiva, Francisco Rodrigues dos Santos; Novíssimo Dicionário Latino-Português; 1.298 p.; 300 abrevs.;
glos. 72.000 termos; 1 lista de autores; 150 siglas; 25 x 18 x 7 cm; enc.; 10ª Ed.; Livraria Garnier; Rio de Janeiro, RJ;
1993; página 1.265.
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 ceno-
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grafias; 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 423.
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; páginas 236 e 706.
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 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 120, 140, 160 e 171.
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ARGUMENTO DIRIMENTE
(ARGUMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O argumento dirimente é a ponderação ou explicitação pessoal, fundamentada nos fatos ou parafatos autovivenciados pelo argumentador, mulher ou homem traquejado, capaz de dirimir, resolver, decidir e concluir pacífica e terminantemente, pelo menos para si próprio
de modo conclusivo e com relativa certeza para o momento evolutivo, a admissão e consequente
exposição sobre específica realidade ou pararrealidade analisada racional e tecnicamente, a partir
do emprego do princípio da descrença, o qual exige a indispensável experimentação pessoal persuasiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra argumento vem do idioma Latim, argumentum, “prova; indício;
raciocínio lógico”. Surgiu no Século XIV. O termo dirimente procede do mesmo idioma Latim,
dirimentus, do verbo dirimere, “separar; romper; descontinuar; destruir”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Argumento dissuasório. 2. Argumento dissuasor. 3. Argumento decisivo. 4. Argumento determinante. 5. Argumento irrecusável. 6. Argumento pacificador. 7. Argumento irrefutável.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo dirimição: dirimente; dirimibilidade; dirimido; dirimidor; dirimir; dirimível.
Neologia. As duas expressões compostas argumento dirimente antecipado e argumento
dirimente veterano são neologismos técnicos da Argumentologia.
Antonimologia: 1. Argumento falho. 2. Argumento inconfiável. 3. Argumento ilógico.
4. Argumento irracional.
Estrangeirismologia: o Argumentarium; o acid test dos fatos; a argumentação light;
a argumentação heavy.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das autovivências das experimentações conscienciológicas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalização experimental; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o argumento dirimente; a condição da pacificação íntima do microuniverso
da conscin lúcida pesquisadora; a retórica; a contradita; a refutação; a confutação; a lógica argumentativa; a defesa do ponto de vista; a afirmação peremptória incomprovável; a eliminação da
dúvida, do dilema, do impasse e até dos tirateimas sobre determinado fato por meio das autovivências racionais; a obtenção da autocomprovação segura; as objeções e contra objeções; as controvérsias; os debates; o reforço da argumentação; a confirmação do argumento; o argumento irrefutável; a argumentação fatuística; o fato na condição de prova viva; as induções factuais; a eliminação da impulsividade, da precipitação e do ansiosismo nos debates racionais; o arrazoamento
com lógica; a proposição racional; o constructo congruente; a consistência argumentativa; o desenvolvimento lógico do discurso; os exemplos factuais; a objetivação da análise; a reflexividade;
a alegação honesta; a redarguição; o debate livre; a refutação democrática; a intencionalidade homeostática; a transparência cognitiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os parafatos; os parafenômenos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assertividade-objetividade.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio dos fatos orientarem as pesquisas;
o princípio inteligente de não brigar contra os fatos; o princípio da descrença priorizando as autexperimentações.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico.
Voluntariologia: o voluntariado na docência tarística.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: os efeitos autesclarecedores da lógica dos fatos pesquisados.
Ciclologia: o ciclo neofatos-neoponderações-neoconclusões; o ciclo argumentos-contrargumentos.
Enumerologia: a prova documental; o cartão de crédito; a carteira de trabalho; o título
de eleitor; a cédula de identidade; o certificado de garantia; o instrumento público.
Binomiologia: o binômio pesquisístico fato-versões; o binômio evidências-raciocínios;
o binômio hipótese-teoria; o binômio mensurabilidade-confiabilidade.
Interaciologia: a interação fatuística-parafatuística; a interação fatos históricos–fatos
contemporâneos.
Trinomiologia: o trinômio congresso-conferência-demonstração; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade.
Polinomiologia: o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates.
Antagonismologia: o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo argumentação fatuística / achismo; o antagonismo discurso racional / apelo emocional; o antagonismo argumentos dirimentes / dúvidas radicais da Mateologia.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a gnosiocracia; a argumentocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo nas pesquisas conscienciológicas.
Filiologia: a logicofilia; a raciocinofilia; a cienciofilia; a intelectofilia; a comunicofilia;
a assistenciofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a aforismoteca; a linguisticoteca; a comunicoteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; a tecnoteca; a argumentoteca.
Interdisciplinologia: a Argumentologia; a Descrenciologia; a Pesquisologia; a Refutaciologia; a Confutaciologia; a Debatologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Fatologia; a Raciocinologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Parafatologia.
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 verbetógrafo; 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 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 convictor; o Homo sapiens autoconvictor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens
argumentator; o Homo sapiens fatuisticus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens convinciabilis; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: argumento dirimente antecipado = a explicitação pessoal, fundamentada
nos fatos ou parafatos autovivenciados pelo argumentador, jovem inversor existencial, rapaz ou
moça; argumento dirimente veterano = a explicitação pessoal, fundamentada nos fatos ou parafatos autovivenciados pelo argumentador, conscin traquejada, a partir da meia-idade física, nas pesquisas conscienciológicas.
Culturologia: a cultura da Argumentologia; a cultura da Pesquisologia.
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 argumento dirimente, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Argumentação fatuística: Pesquisologia; Homeostático.
04. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
05. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Eficácia explicativa: Argumentologia; Neutro.
09. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
10. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
12. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Sustentação factual: Argumentologia; Homeostático.

O ARGUMENTO DIRIMENTE, QUANDO FUNDAMENTADO
A PARTIR DA AUTOVIVÊNCIA RACIONAL, POTENCIALIZA
A AUTOCAPACIDADE DE ALCANÇAR AS NEOVERPONS,
TRAZENDO PROFUNDA PACIFICAÇÃO ÍNTIMA À CONSCIN.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega argumentos dirimentes nos debates
conscienciológicos? Está satisfeito com os resultados das vivências das autopesquisas?
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ARQUITETO INTERMISSIVISTA LÚCIDO
(DESASSEDIOLOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O arquiteto intermissivista lúcido é a consciência, ex-aluna de Curso Intermissivo (CI), autoconsciente do papel assistencial na condição de profissional de Arquitetura
e Urbanismo, responsável pelo desassédio nas tarefas de idealização, planejamento, construção,
reforma, renovação, restauração, reordenação e regularização de ambientes e espaços físicos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo arquiteto vem do idioma Latim, architectus, “chefe; construtor;
edificador”, adaptado do idioma Grego, arkhitéktón, “o que detém alguma Ciência ou Arte e dirige outras pessoas”. Apareceu no Século XVI. O prefixo inter procede também do idioma Latim,
inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão provém do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover;
mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Surgiu no Século XIII. O sufixo ista deriva
do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. O vocábulo lúcido
vem do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Arquiteto intermissivista atilado. 2. Arquiteto intermissivista autoconsciente. 3. Arquiteto intermissivista coerente.
Neologia. As 3 expressões compostas arquiteto intermissivista lúcido, arquiteto intermissivista lúcido jejuno e arquiteto intermissivista lúcido veterano são neologismos técnicos da
Desassediologia.
Antonimologia: 1. Arquiteto fisicalista. 2. Profissional de Arquitetura sem Curso Intermissivo. 3. Analfabeto multidimensional.
Estrangeirismologia: o profissional crème de la crème.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoconsciência intermissivista.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desassedialidade; o holopensene interassistencial; o holopensene de bem-estar; o holopensene da força presencial aplicado às tarefas profissionais; a paragenética refletida no holopensene pessoal; o holopensene da solucionática arquitetônica; o holopensene do modo de vida sustentável; o holopensene das construções saudáveis; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os metapensenes; a metapensenidade.
Fatologia: a responsabilidade interassistencial na ponta do lápis; a autoconsciência grupocármica aplicada à interação profissional-cliente; a tradução do estilo intraconsciencial do cliente na edificação; o fato de a conscin estar a maior parte do tempo imersa no mundo das formas;
a idealização de ambientes desassediadores; a idealização das edificações conscienciocêntricas; as
edificações saudáveis; a construção do Tertuliarium, projetado para a realização das tertúlias
conscienciológicas; as várias Cognópolis no Planeta; a implementação do laboratório Serenarium
ao modo de fixador das Cognópolis; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI); a humanização dos espaços; o hábito nosográfico de não estar atento ao contexto externo
durante o processo criativo no âmbito da Arquitetura e Urbanismo; o ateliê de autopesquisa do arquiteto intermissivista lúcido; a utilização técnica da performance artística; as empresas conscienciocêntricas de Arquitetura; a busca pelo estilo de vida consciente e sustentável.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paraleitura das
construções; a arquitetura das comunexes; as bases multidimensionais do pensamento e da criatividade alavancando as construções saudáveis; os paraengramas intermissivos aplicados à sala de
aula de Arquitetura; os constantes insights parapsíquicos; a identificação da holosfera dos ambientes; os projetos inspirados por amparadores; o amparo extrafísico de função; as constantes exteriorizações de energia no canteiro de obras; a convergência do materpensene e do megatrafor na
profissão.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio de a harmonia do todo ser o somatório de detalhes quase
imperceptíveis; o princípio da evolução consciencial.
Codigologia: o código de valores pessoais; a apreensão dos códigos gestuais do cliente;
o código de Ética Humana; as Normas Brasileiras (NBRs); a aplicação do código pessoal de
Cosmoética (CPC) do arquiteto intermissivista.
Teoriologia: a teática da reurbanização planetária; a teoria da contemplação reduzindo
autoconflitos.
Tecnologia: as técnicas construtivas de sustentabilidade.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na área de Arquitetura e Construção.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Holoteca; o laboratório conscienciológico da Paragenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Reurbanologia.
Efeitologia: os efeitos do Curso Intermissivo; os efeitos homeostáticos da edificação
saudável no holossoma do casal de moradores; os efeitos da criatividade evolutiva; os efeitos do
zum mnemônico; os efeitos dos olhos de ver.
Neossinapsologia: as neossinapses desassediadoras gerando neopensenes criativos
e neossoluções arquitetônicas.
Enumerologia: o arquiteto intermissivista tenepessista; o arquiteto intermissivista projetor consciente; o arquiteto intermissivista epicon lúcido; o arquiteto intermissivista desperto;
o arquiteto intermissivista ofiexista; o arquiteto intermissivista teleguiado; o arquiteto intermissivista evoluciólogo.
Binomiologia: o binômio comunexes avançadas–construções conscienciocêntricas.
Interaciologia: a interação orquestração conviviológica–mediação paraterapêutica;
a interação pararrealidade-pararquitetura; a interação significado intrafísico–significante extrafísico; a interação retrossenha-senha; a interação imagística-imagética; a interação liberdade-criatividade; a interação teática-verbação.
Trinomiologia: o trinômio (uso eficiente) água–energia–materiais renováveis; o profissional intermissivista lúcido aplicando o trinômio cultura-erudição-polimatia; o trinômio esteticidade-expressividade-Harmoniologia; o trinômio beleza–bem-estar–movimento; a aplicação lúcida do trinômio cor-flor-paisagem; o trinômio paisagismo-parques-praças; o trinômio Fitoconviviologia-Zooconviviologia-hidrointeração; o trinômio geoenergia-hidroenergia-aeroenergia.
Polinomiologia: o polinômio interação somática–interação energossomática–interação
psicossomática–interação mentalsomática aplicado ao convívio entre o cliente e o profissional de
Arquitetura autoconsciente.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a desassediofilia; a interassistenciofilia; a parapsicofilia; a intermissivofilia;
a autopesquisofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a toxicomania; a megalomania.
Mitologia: o mito da perfeição.
Holotecologia: a encicloteca; a arquiteturoteca; a conformaticoteca; a criativoteca;
a simboloteca; a estiloteca; a semioteca; a matematicoteca.
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Interdisciplinologia: a Desassediologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Reeducaciologia; a Verponologia; a Computaciologia; a Cogniciologia; a Sistematologia; a Mentalsomatologia; a Matematicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intermissivista.
Masculinologia: o arquiteto intermissivista lúcido; o conscienciólogo; o amparador intrafísico; o cognopolita; o exemplarista; o agente retrocognitor; o arquiteto de verpons; o reeducador; o inversor existencial; o comunicólogo; o verbetógrafo; o projetor consciente; o amparador
extrafísico.
Femininologia: a arquiteta intermissivista lúcida; a consciencióloga; a amparadora intrafísica; a cognopolita; a exemplarista; a agente retrocognitora; a arquiteta de verpons; a reeducadora; a inversora existencial; a comunicóloga; a verbetógrafa; a projetora consciente; a amparadora extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: arquiteto intermissivista lúcido jejuno = o profissional de Arquitetura
e Urbanismo ainda inexperiente, desatento quanto às oportunidades desassediadoras envolvidas
nas realizações das edificações; arquiteto intermissivista lúcido veterano = o profissional de Arquitetura e Urbanismo teático, atento às oportunidades desassediadoras envolvidas nas realizações
das edificações.
Culturologia: a cultura das edificações proexogênicas; a cultura das aparências.
Teática. Em relação à Conviviologia, eis, por exemplo, listadas em ordem alfabética, 21
categorias de atributos, paraengramas do Curso Intermissivo, presentes no cotidiano do arquiteto
autoconsciente:
01. Apreensibilidade.
02. Autocentramento.
03. Autoconsciencialidade.
04. Autoconscienciometrofilia.
05. Autocosmoeticidade.
06. Autodesassedialidade.
07. Autodidatismo.
08. Autopesquisofilia.
09. Comunicabilidade.
10. Consciencialidade.
11. Continuidade.
12. Convivialidade.
13. Energossomaticidade.
14. Imperturbabilidade.
15. Megafoco.
16. Neofilia.
17. Ortopensenidade.
18. Paraperceptibilidade.
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19. Profissionalismo.
20. Responsabilidade.
21. Tridotalidade.
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 arquiteto intermissivista lúcido, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antibagulhismo energético: Autorrecexologia; Homeostático.
02. Arquitetura reparadora: Acertologia; Neutro.
03. Autarticulação comportamental homeostática: Autocoerenciologia; Homeostático.
04. Autocriatividade: Verponologia; Neutro.
05. Autopolarização: Maxiproexologia; Neutro.
06. Beleza: Psicossomatologia; Neutro.
07. Dispersão intelectual: Dispersologia; Nosográfico.
08. Edificação conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
09. Edificação saudável: Harmoniologia; Homeostático.
10. Estética numérica: Matematicologia; Neutro.
11. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
12. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
13. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
14. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
15. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.

O ARQUITETO INTERMISSIVISTA LÚCIDO, QUANDO FOCADO NA PROÉXIS, UTILIZA A CONVERGÊNCIA PROFISSIONAL DIUTURNA AO MODO DE ANCORADOURO TEÁTICO
NA APLICABILIDADE DOS RESGATES ASSISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a experiência intermissivista na profissão?
Em caso afirmativo, quais resultados obteve?
Filmografia Específica:
1. A Vida de Leonardo da Vinci. Título Original: La Vita di Leonardo da Vinci. País: Itália. Data: 2012.
Duração: 300 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Italiano & Francês. Cor: Colorido.
Produção: Canal de TV Italiana RAI. Elenco: Philippe Leroy; Mario Molli; Ann Odessa; Glauco Onorato; Renzo Rossi;
Filippo Scelzo; & James Werner. Sinopse: Com base em pesquisa historiográfica, o documentário relata a trajetória do
arquiteto e pesquisador Leonardo da Vinci (1452–1519), desde a infância em Florença, até a morte na França. Inclui a rivalidade com Michelangelo, a amizade com Botticelli, o processo de criação das principais obras-primas: A Última Ceia
e Mona Lisa, os desenhos da anatomia humana e as invenções. O filme possui mais de 5 horas de duração e está dividido
em duas partes.
Bibliografia Específica:
1. Antunes, Leonardo; Leonardo: Arte e Ciência, as Máquinas (Leonardo: Arte e Scienza, le Macchine);
revisora Maria Aparecida Medeiros; trad. Leonardo Antunes; 232 p.; 13 caps.; 4 enus.; 559 ilus.; ono.; 27,5 x 21 cm;
enc.; 3ª Ed.; Editora Globo; São Paulo, SP; 2007; páginas 111 a 126.
2. Beauchamp, Denis; A Casa Limpa da Faxineira Ecológica; 100 p.; 17 caps.; 1 enu.; 215 ilus.; 16 tabs.; 16
x 12 cm; br.; 2ª Ed.; Edição do Autor; Porto Alegre, RS; 2010; páginas 5 a 100.
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3. Carelli, Gabriela; A Sustentável Leveza do Ser: Oscar Niemeyer 1907-2012; Reportagem; Veja; Revista;
Semanário; Ed. 2.299; Ano 45; N. 50; Seção: Especial; 9 fotos; 5 ilus.; São Paulo, SP; 12.12.12; páginas 128 a 136.
4. Freitas, Juarez; Sustentabilidade: Direito ao Futuro; revisor Marcelo Belico; 346 p.; 10 caps.; 1 E-mail;
38 enus.; 1 microbiografia; 1 website; 452 refs.; 23 x 17 cm; br.; 2ª Ed.; Editora Fórum; Belo Horizonte, MG; 2012;
páginas 77 a 103.
5. Revista do Megacentro Cultural Holoteca; editores Alexandre Zaslavsky; & Denise Paro; revisores
Cathia Caporali; et al.; Bianuário; N. 0; 178 p.; 6 cronologias; 1 elencologia; 1 E-mail; 1 entrevista; 97 enus.; 169 fotos;
31 ilus.; 2 microbiografias; 19 minicurrículos; 2 tabs.; 8 websites; 15 infografias; 12 filmes; 83 refs.; Ed. especial de
lançamento; Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia (AIEC); Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas
5 a 19.
6. Roaf, Sue; Ecohouse: A Casa ambientalmente Sustentável (Ecohouse 2: Designe Guide); trad. Alexandre
Salvaterra; 408 p.; 5 caps.; 79 enus.; 6 fórmulas; 93 fotos; 278 ilus.; 88 tabs.; 20 websites; 147 refs.; 23 x 17 cm; br.;
2ª Ed.; Bookman; Porto Alegre, RS; 2006; páginas 238 a 333.

F. M. C.
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ARQUITETURA DA GUERRA
(ASSEDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A arquitetura da guerra é o ato, ação, processo ou efeito de planejar, criar,
elaborar, equipar e construir objetos, armas e / ou edificações intimidadoras e mortais, responsáveis por enfermidades, dessomas, conflitos entre consciências e nações, gerando e / ou reforçando
interprisões grupocármicas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra arquitetura vem do idioma Latim, architectura, “arte de edificar”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo guerra vem do idioma Germânico, werra, “discórdia;
revolta; peleja”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Planejamento de arsenal bélico. 2. Arquitetura belicista. 3. Engenharia de guerra.
Antonimologia: 1. Arquitetura do bem-estar. 2. Arquitetura pacifista. 3. Engenharia da
paz.
Estrangeirismologia: a arquitetura do attachment patológico; a construção do rapport
tóxico entre nações; a ausência da paix mondiale; a gun society.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da falta de autodiscernimento quanto às repercussões multidimensionais dos atos humanos.
Megapensenologia. Eis 11 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Guerra:
assédio globalizado. A guerra mata. Guerra: crime legalizado. Guerra: epilepsia grupal. Guerra: inferno intrafísico. Guerra: falsa solução. Guerra: megacrime social. Guerra: megadoença
coletiva. Inexiste guerra universalista. Vivamos sem guerra. Vivamos em paz.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Bomba. A bomba atômica não acrescentou nenhum percentual de conquistas evolutivas à Civilização Terráquea, apenas falácias homéricas de multiorigens”.
2. “Guerra. Você jamais encontrará boa intenção numa guerra”. “Guerra é sinônimo
de morte”.
Filosofia: o belicismo; o demagogismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da guerra; os belicopensenes; a belicopensenidade;
o holopensene do arquiteto belicista; o holopensene bélico impulsionador das pesquisas armamentistas; os malignopensenes; a malignopensenidade; o holopensene criativo utilizado para desenvolver arsenais genocidas e alimentar interprisões seculares; os grupopensenes; a grupopensenidade; a ignorância sobre os autopensenes conflitivos favorecendo a predisposição belicista;
a autopensenidade; os rastropensenes; a rastropensenidade; o holopensene da violência, do comportamento animalizado e da tendência patológica; os patopensenes; a patopensenidade; a carência dos evoluciopensenes; a ausência da evoluciopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; a suplantação do holopensene belicista pelo holopensene pacifista autopesquisístico; os
reciclopensenes; a reciclopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; o profundo respeito
ao livre arbítrio das consciências expresso no holopensene cosmoético anticonflitivo; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade.
Fatologia: a arquitetura da guerra; as marcas da arquitetura hostil impregnadas no corpo
humano; a beleza e a arte sendo o foco principal da limpeza étnica proclamada pelo ditador Adolf
Hitler (1889–1945); a realidade megatrágica da cidade de Auschwitz, abrigando o maior campo

Enciclopédia da Conscienciologia

1663

de concentração genocida da Segunda Guerra Mundial (1939–1945); o Holocausto; a higienização racial; a construção de crematórios e incinerações em massa de pessoas vivas; as câmeras de gás propondo mortes “limpas”; as vans de gás; a ação Tiergartenstrabe 4 (T4), programa
de eugenismo e de eutanásia da Alemanha nazista matando 74 mil doentes mentais no primeiro
ano de funcionamento (1939); o Nazismo sendo a maior loucura coletiva cometida na Terra; a aura médica intacta durante a Segunda Guerra Mundial; os campos de trabalho forçado (gulags) na
Rússia, criados após a revolução comunista de 1917, para reeducar presos políticos, transformados em campos de extermínio e tortura; a construção do canal Mar Branco–Mar Báltico (1933),
custando a vida de 60 mil prisioneiros dos gulags; a bomba atômica de Hiroshima Little Boy (responsável por 170 mil mortes); a bomba atômica da Nagasaki Fat Man (responsável por 80 mil
mortes); as queimaduras e envenenamentos da radiação das duas bombas nucleares causando danos genéticos e punindo seres humanos de gerações futuras; o enriquecimento de urânio do Projeto Manhattan (1939–1947) coordenado por Estados Unidos, Reino Unido e Canadá empregando
130 mil pessoas ao custo de 26 bilhões de dólares; a arquitetura da guerra fomentando convicções, loucuras e fanatismos; o navio Fenício Dieres (birreme); a embarcação Olympias (trirreme);
a banalização do mal; os países detentores de armas nucleares (Estados Unidos, Reino Unido,
Rússia, França, China, Índia, Paquistão e Israel); a participação de 189 países na assinatura do
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), em 1968; a urgência na abertura do
caminho para o Estado Mundial cosmoético; a arquitetura do bem-estar, da harmonia e da paz.
Parafatologia: a inexistência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a arquitetura belicista das comunexes baratrosféricas; a atmosfera da guerra impregnada na holosfera dos parambientes; os paraengramas intermissivos direcionando projetos e ações pacifistas
evolutivas; a comunex temporária Pandeiro (1968–1985) e a comunex evoluída Interlúdio funcionando ao modo de escolas multidimensionais antibelicistas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo arquitetura da guerra–engenharia de softwares bélicos.
Principiologia: o princípio da mediação anticonflitiva reforçando a união pela paz;
o princípio “se não presta, não presta mesmo, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: o vínculo entre o código pessoal de Cosmoética (CPC) e a Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP).
Teoriologia: a teática da checagem da autointenção.
Tecnologia: a técnica nulla dia sine linea (nenhum dia sem linha), otimizadora da autocentragem anticonflitiva; a técnica do silêncio cosmoetificador.
Voluntariologia: o voluntariado na organização mundial Arquitetos Sem Fronteiras;
o voluntariado na organização mundial Médicos Sem Fronteiras; o voluntariado nas Organizações Não Governamentais (ONGs) humanitárias; o voluntariado interdimensional da tenepes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Conviviarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: os efeitos dos arsenais construídos na Segunda Guerra Mundial geradores
de milhões de mortes; os efeitos da Tsar Bomb (bomba de 20 megatons testada em 1961 de codinome Ivan); os efeitos genéticos e paragenéticos da violência entre nações.
Ciclologia: os ciclos de extermínio da espécie humana gerador de megaestigmas grupais; o ciclo de manipulação extrafísica retroalimentando a pensenidade do arquiteto da guerra.
Enumerologia: a construção manipuladora; a construção hostil; a construção destrutiva; a construção autoritária; a construção perversa; a construção bélica; a construção genocida.
Binomiologia: o binômio arquitetura belicista–arquitetura pacifista.
Interaciologia: a interação ataque–investimentos econômicos; a interação ação violenta–reação genocida; a interação defesa-paz.
Crescendologia: o crescendo evolutivo belicista-intermissivista.
Trinomiologia: o trinômio autoviolência-autanamnese-heterassistência.
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Antagonismologia: o antagonismo atitude de intenção belicista / atitude de intenção
interassistencial; o antagonismo conflito / paz.
Paradoxologia: o paradoxo de a percepção do conflito poder ser o início da paz.
Legislogia: a lei de talião; as leis do Paradireito.
Sindromologia: a síndrome da radiação aguda (SRA); a síndrome da radiação crônica
(SRC); a superação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Holotecologia: a minoroteca; a arquitetoteca; a belicosoteca; a interprisioteca; a economoteca; a politicoteca; a ideoteca; a culturoteca.
Interdisciplinologia: a Assediologia; a Belicismologia; a Psicossomatologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Criminologia; a Paradireitologia; a Paradiplomacia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Reurbanologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin guerreadora; a consener; o satélite de assediador; a conscin pacificadora.
Masculinologia: o general; o marechal; o comandante; o almirante; o coronel; o sargento; o brigadeiro; o capitão; o tenente; o soldado; o cadete; o herói de guerra; o governador; o ministro; o presidente; o ninja; o samurai; o homem-bomba; o arquiteto da guerra; o camicase; o arquiteto-chefe alemão e ministro do armamento nazista de 1942 a 1945, Albert Speer (1905–1981);
o serenão Reurbanizador.
Femininologia: a general; a marechal; a comandante; a almirante; a coronel; a sargento;
a brigadeiro; a capitã; a tenente; a soldado; a cadete; a heroína de guerra; a governadora; a ministra; a presidente; a ninja; a samurai; a mulher-bomba; a arquiteta da guerra; a serenona Monja.
Hominologia: o Homo sapiens megapathologicus; o Homo sapiens anticosmoethicus;
o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
heuristicus; o Homo sapiens reurbanisatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: arquitetura da guerra planejada = os arsenais de destruição detalhados no
papel; arquitetura da guerra construída = os arsenais de destruição materializados, testados e utilizados.
Culturologia: a cultura do belicismo; a cultura da banalização dos efeitos da guerra;
a cultura da banalização da violência; a cultura da desassedialidade; a cultura do pacifismo.
Taxologia. Concernente à Anticosmoeticologia, eis, por exemplo, 6 principais grupos de
construções, técnicas e / ou invenções de guerra, listados em ordem alfabética:
1. Armas: canhões; catapultas; escopetas; espadas; espingardas; flechas; mosquetes; revólveres.
2. Aviões: drones de uso ofensivo, armados para bombardear alvos militares; aviões de
guerra pilotados.
3. Bombas: clusters; minas; mísseis; torpedos.
4. Edificações: bunkers; calabouços; castelos; catacumbas; fortes; pontes; túneis.
5. Embarcações: barcos wikings; navios de guerra; navios negreiros; porta-aviões; submarinos.
6. Objetos: botoque; canivete; faca; forca; guilhotina; mordaça.

Enciclopédia da Conscienciologia

1665

Guerra. O arquiteto, ou idealizador belicista, ao dedicar esforços no desenvolvimento
e criação de arsenais de guerra utiliza o cérebro, potencial intelectivo, para aniquilar a própria espécie.
Pacifismo. A conscin de perfil belicista toma decisões a partir do tiro de projétil (shot).
A conscin de perfil pacifista toma decisões a partir da assistência (top).
Profilaxia. Sem autopesquisa, a consciência fica à deriva das próprias mazelas e autassédios. Urge fazer a profilaxia contra as megapatologias intraconscienciais e a autogestão sadia
a fim de alcançar a saúde mentalsomática, a desperticidade consciencial e a serenidade contínua.
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 arquitetura da guerra, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arquiteto intermissivista lúcido: Desassediolologia; Homeostático.
02. Auschwitz: Megaparapatologia; Nosográfico.
03. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
04. Bolsão holopensênico: Holopensenologia; Neutro.
05. Campo de concentração: Megaparapatologia; Nosográfico.
06. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
07. Corrida armamentista: Conflitologia; Nosográfico.
08. Desbarbarização da humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
09. Edificação saudável: Harmoniologia; Homeostático.
10. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
11. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
12. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
13. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
14. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
15. Rota de colisão: Conviviologia; Nosográfico.

OS CEMITÉRIOS-MONUMENTO ESTÃO LOTADOS DE PESSOAS DESSOMADAS PREMATURAMENTE DEVIDO À ARQUITETURA DA GUERRA. É TEMPO DE APLICAR, AQUI-AGORA-JÁ, O DISCERNIMENTO EM BENEFÍCIO DA PAZ.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, em algum momento da seriéxis, dedicou tempo
de vida planejando arsenal bélico? Quais medidas cosmoéticas, profiláticas, terapêuticas e reparadoras pretende aplicar na atual existência?
Filmografia Específica:
1. Alexandre. Título Original: Alexander. Pais: EUA; Reino Unido; Alemanha; & Holanda. Data: 2004. Duração: 175 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Oliver Stone.
Elenco: Colin Farrel; Val Kimer; Angelina Joli; Anthony Hopkins; Jared Leto; & Christopher Plummer. Desenho de Produção: Jan Roelfs. Direção de Arte: Kevin Phipps; Desmond Crowe; James Lewis; & Stuart Rose. Fotografia: Rodrigo
Pietro. Música: Vangelis. Cenografia: Jim Erickson. Efeitos Especiais: BUF Compagnie; & The Moving Picture Company (MPC). Companhia: Warner Bros.; Intermedia Films; Pacifica Films; Egmond Film Television; & IMF Internationale Medien und Film GmbH Co. 3; Produkitions KG. Sinopse: A História de Alexandre, conquistador macedônico. Aos
32 anos de idade possuía o mais vasto império conhecido.
2. A Vida de Leonardo da Vinci. Título Original: La Vita di Leonardo da Vinci. País: Itália. Data: 2012.
Duração: 300 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Italiano & Francês. Cor: Colorido. Produção: Canal de TV Italiana RAI. Elenco: Philippe Leroy; Mario Molli; Ann Odessa; Glauco Onorato; Renzo Rossi; Filippo
Scelzo; & James Werner. Sinopse: Com base em pesquisa historiográfica, o documentário relata a trajetória do arquiteto
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e pesquisador Leonardo da Vinci (1452–1519), desde a infância em Florença, até a morte na França. Inclui a rivalidade
com Michelangelo, a amizade com Botticelli, o processo de criação das principais obras-primas: A Última Ceia e Mona
Lisa, os desenhos da anatomia humana e as invenções.
3. O Julgamento de Nuremberg. Título Original: Nuremberg. País: Canadá; & EUA. Data: 2000. Duração:
169 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Não informado. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Yves Simoneau. Elenco: Alec Baldwin; Brian Cox; Christopher Plummer; Jill Hennessy;
Christopher Heyerdahl; Roger Dunn; David Mcllwraith; Christophe Shyer; & Hrothgar Mathews. Produção: Bernard
F. Conners; Gerald W. Abrams; Alec Baldwin; Jonathan Cornick; Suzanne Girard; & Peter Sussman. Desenho de Produção: Guy Lalande. Direção de Arte: Jean Babin; Réal Proulx; & Marc Ricard. Roteiro: Joseph E. Persico; & David
W. Rintels. Fotografia: Alain Dostie. Música: Richard Grégoire. Montagem: Yves Langlois. Cenografia: Frances Calder.
Figurino: Mario Davignon. Efeitos Especiais: Martin Oberlander; Christian Rivest; Pavel Sagner; Dana H. Suddath;
& Antonio Vidosa. Companhia: Alliance Atlantis Communications; British American Entertainment; Canadian Television; Cypress Films; & Les Productions La Fête. Sinopse: Após o final da Segunda Guerra Mundial, os países aliados reuniram-se em Nuremberg, na Alemanha, para decidir o destino de oficiais nazistas, entre eles o notório Hermann Goering,
julgados por bárbaros crimes cometidos nos campos de concentração em nome do III Reich. Tendo os ombros pesados pela responsabilidade, o promotor Robert Jackson questiona os direitos dos acusados.
4. O Mais Longo dos Dias. Título Original: The Longest Day. Pais: EUA. Data: 1962. Duração: 180 min.
Gênero: Guerra. Idade (censura): livre. Idioma: Alemão; Francês; & Inglês. Cor: Preto e branco. Direção: Ken
Annakin; et al. Elenco: John Wayne; Sean Connery; Henry Fonda; Rod Steiger; Robert Ryan; Peter Lawford; Robert
Mitchum; Richard Burton; Richard Beymer; & Sal Mineo. Desenho de Produção: Darryl F. Zanuck. Direção de Arte:
Léon Barsacq; Ted Hawort; & Vincent Korda. Fotografia: Jean Bourgoin; Pierre Levent; Henri Persin; & Walter Wottitz.
Música: Maurice Jarre; & Paul Anka. Efeitos Especiais: Karl Baumgartmer; Karl Helmer; Augie Lohman; Robert
MacDonald; Alex Weldon; & Jean de Bretagne. Companhia: 20th Century Fox. Sinopse: Reconstituição histórica sobre
os episódios do Dia D, quando em 6 de junho de 1944, os aliados invadiram a França ocupada pelos nazistas.
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.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 798 e 806 a 844.
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 197, 943 e 952.
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 293 e 770.
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; páginas 202, 203 e 273.
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ARQUITETURA HOLOMNEMÔNICA
(MNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Arquitetura Holomnemônica é o conjunto de ambientes, espaços ou holopensenes passíveis de promover o estímulo, a retenção ou o acesso mnemônico multidimensional à conscin, homem ou mulher, por meio de referências imagéticas socioculturais, históricas ou
retrovivenciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra arquitetura vem do idioma Latim, architectura, “Arte de edificar”. Apareceu no Século XVI. O elemento de composição holo provém do idioma Grego, holos,
“total; completo; inteiro”. O vocábulo mnemônico deriva do idioma Latim Medieval, mnemonicus, e este do idioma Grego, mnémonikós, “de ou relativo a memória; que tem boa memória; que
se refere ao uso da memória”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Arquitetura pró-holomemória. 2. Arquitetura mnemônica multidimensional. 3. Ambiente holomenmônico.
Neologia. As 3 expressões compostas Arquitetura Holomnemônica, Arquitetura Holomnemônica autobiográfica e Arquitetura Holomnemônica heterobiográfica são neologismo técnicos da Mnemossomatologia.
Antonimologia: 1. Arquitetura amnéstica. 2. Espaços mnemofóbicos. 3. Ambientes
bloqueadores da memória.
Estrangeirismologia: o skyline da época; o estilo compondo o Zeitgeist; a ars memoriae
dos gregos; o locus reconhecido; o recanto idílico déjà vu; os remparts sensoriais; o Amphitheatrum revivido; a memorabilia holobiográfica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomemória pessoal espacial.
Ortopensatologia: – “Formas. A Esculturologia e a Arquitetura estratificam a dança
das formas no Cosmos, a partir da Morfologia”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal imagético; os lateropensenes imagísticos; a lateropensenidade imagética; os morfopensenes; a morfopensenidade; a fôrma holopensênica; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; as imagens mentais sustentando a pensenização do pré-serenão; os
ortopensenes; a ortopensenidade; as invasões holopensênicas recíprocas; a qualidade dos holopensenes frequentados; a categoria dos holopensenes sustentados; o holopensene do Tertuliarium.
Fatologia: a Arquitetura Holomnemônica; os ambientes enquanto fontes mnemônicas;
os espaços intrafísicos sendo referência holobiográfica; as memórias da vida humana em abrigos
diversificados; as memórias afetivas resgatadas a partir dos ambientes; o fato de a vida humana
exigir ocupação espacial; o fato de não existir civilização sem intervenção espacial; as edificações
enquanto símbolos imagéticos mnemônicos; o impacto imagético na memória; a prevalência da
visão sobre os outros sentidos; o reconhecimento de ambientes; a característica arquitetônica;
o estilo da época; os detalhes construtivos; o gancho estilístico; o detalhe arquitetônico passível
de apontar o período em análise; o zum mnemônico; a imagem recorrente; a Viajologia; a variedade de espaços compondo o acervo cognitivo pessoal; o dicionários cerebral analógico ou das
ideias afins personalizadas; o dicionário pessoal imagético; o patrimônio histórico; os vestígios
culturais; as ruínas históricas; as escadarias seculares; os museus; as obras de arte; o jardim retrocognitivo; o saudosismo evocativo; as afinidades estilísticas; os cenários ambientais recorrentes;
os espaços reciclogênicos; os espaços contemporâneos indicadores dos avanços humanos; o uso

1668

Enciclopédia da Conscienciologia

evolutivo das imagens; a autorreflexão multidimensional sobre o presente existencial; o espaço
frequentado hoje pavimentando a qualidade de futuras rememorações.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as evocações holomnemônicas espontâneas ou provocadas; as paraimagens ambientais; a clarividência do espaço
retrobiográfico; as telas mentais cenográficas; a retrocognição ancorada em ambiente arquitetônico; o paravisual da edificação de época; a parapercepção impressiva; a parapercepção iconográfica; a energia da forma; o rapport energético com o ambiente conhecido; as projeções lúcidas em
ambientes recorrentes; os ambientes extrafísicos singulares; as inspirações extrafísicas imagéticas; a evocação de consciexes afins aos ambientes de época; o local de poder energético; o poder
holomnemônico imagético multidimensional; os espaços multidimensionais a serem explorados;
os espaços vincados na holomemória pessoal a serem revisitados.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holomemória–formação cultural; o sinergismo função
prioritária–forma ideal.
Principiologia: o princípio da atração dos afins; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do uso de imagens na arte da memória.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da seriéxis.
Tecnologia: as técnicas mnemônicas; as técnicas construtivas.
Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia construtores de holopensenes pioneiros.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito Simonides; os efeitos negativos das energias gravitantes nos memoriais públicos promovendo as ressacas energéticas no sensitivo inexperiente.
Neossinapsologia: as retroenergias das retrossinapses de retrovidas; a criação de neossinapses a partir dos espaços mnemônicos holobiográficos.
Ciclologia: o ciclo dos períodos da História da Arquitetura; o ciclo multiexistencial
plurissecular; o ciclo inscrição rupestre (caverna)–hieróglifo (pirâmide)–ortopensata (edificação
conscienciocêntrica).
Enumerologia: a memória espacial; a memória visual; a memória contextual; a memória
factual; a memória cenográfica; a memória historiográfica; a memória multidimensional. O frontispício mnemônico; o frontão mnemônico; a gárgola mnemônica; o arco mnemônico; a coluna
mnemônica; o átrio mnemônico; o domo mnemônico. O casebre memorado; o castelo memorado;
o teatro memorado; o tribunal memorado; o presídio memorado; o palácio memorado; a catedral
memorada.
Binomiologia: o binômio Arquitetura-Imagética; o binômio Imagética-memória; o binômio holopensene–estilo de época; o binômio forma-conteúdo; o binômio memória-evocação;
o binômio continente-conteúdo; o binômio apreensibilidade-compreensibilidade.
Interaciologia: a interação ordem–facilidade de recordação; a interação autobiografiahistória.
Crescendologia: o crescendo memória cerebral–holomemória; o crescendo restauro
patrimonial–reparo holobiográfico.
Trinomiologia: o trinômio espaço arquitetônico–espaço consciencial–espaço virtual;
o trinômio paracicatrizes psicossômicas–vincos mnemônicos–gatilhos retrocognitivos.
Polinomiologia: o polinômio local-época-material-estilo; as hipomnesias geradas pelo
polinômio estafa intelectual–autodesorganização–distúrbios psicoafetivos–alienação.
Antagonismologia: o antagonismo espaço imaginário / espaço factual; o antagonismo
indoors / outdoors; o antagonismo espaço baratrosférico / espaço homeostático; o antagonismo
comunin / comunex; o antagonismo ambiente caótico / ambiente organizado; o antagonismo Ar-
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quitetura da Guerra / Arquitetura Reparadora; o antagonismo bunker belicista / Serenarium retratando a qualificação da Arquitetura Holomnemônica.
Paradoxologia: o paradoxo de a forma (moldura) organizar as ideias (conteúdo); o paradoxo nosografia do holopensene rememorado–imperturbabilidade do holopensene do retrocognitor.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cognocracia; a projeciocracia;
a cosmoeticocracia; a lucidocracia; as políticas de preservação dos bens patrimoniais.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à retromnemônica útil; a lei do maior esforço
aplicada às reciclagens existenciais e intraconscienciais.
Filiologia: a mnemofilia; a holopensenofilia; a mentalsomatofilia; a holomemoriofilia;
a conviviofilia; a autopesquisofilia; a parapercepciofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: a mnemofobia.
Sindromologia: a síndrome da dominação; a síndrome do ostracismo; a síndrome da
abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de menosprezar os detalhes imagéticos; a mania de negligenciar
o holopensenes acessados.
Mitologia. A deusa Mnemósine, na Mitologia Grega, era a memória personificada, onisciente.
Holotecologia: a mnemoteca; a historioteca; a culturoteca; a arquitetoteca; a socioteca;
a geografoteca; a convivioteca; a hiperespaçoteca.
Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Holopensenologia; a Imageticologia;
a Arquiteturologia; o Paisagismo; a Proxêmica; a Mesologia; a Morfologia; a Intrafisicologia;
a Historiologia; a Autorretrocogniciologia; a Reciclologia.
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 arquiteto; o artesão; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciografologista; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o engenheiro; o escultor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o mnemonista; o agente
mnemônico; o mnemossomaticista; o desmemoriado; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o reciclante existencial; 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 arquiteta; a artesã; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a conscienciografologista; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista;
a duplóloga; a engenheira; a escultora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a mnemonista; a agente mnemônica; a mnemossomaticista; a desmemoriada; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a reciclante
existencial; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens retrocognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: Arquitetura Holomnemônica Autobiográfica = aquela relativa a vivência
retrocognitiva pessoal, em ambiente marcante e reconhecido; Arquitetura Holomnemônica Heterobiográfica = aquela relativa à vivência retrocognitiva envolvendo outrem, em ambiente até então desconhecido.
Culturologia: a cultura da holomemória; a preservação da memória cultural; a cultura
da Parapercepciologia; a cultura das retrocognições úteis.
Abordagens. Segundo a Pesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 eixos
de abordagens da Arquitetura em relação à holomemória:
1. Ambiente retrocognitivo (Proxêmica): o espaço promotor de retrocognições; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; as edificações retrocognitivas; a fôrma
holopensênica pessoal.
2. Espaço holomnemônico (Parapercepciologia): o espaço acessado parapsiquicamente; a retenção holomnemônica ancorada no ambiente vivenciado, intra ou extrafísico; as identificações historiográficas; a apreensão dos detalhes arquitetônicos.
3. Evocações holopensênicas (Evocaciologia): a memória espacial pessoal induzindo
lembranças próprias e grupais, promovendo evocações de conscins e consciexes.
4. Imagem holomnemônica (Iconografia): as pinturas dos ambientes de época; os livros de História ilustrados; as fotografias de locais inspiradores; os retratos de cenários retrobiográficos.
5. Sistema de memória (Mnemologia): o espaço enquanto instrumento mnemônico;
a Arte da Memória (Ars Memoriae).
História. Segundo a Parapercepciologia, as pesquisas autobiográficas podem ser enriquecidas a partir da identificação do estilo de determinada época, detalhes ou holopensene predominante, componentes da Arquitetura Holomnemônica.
Estilos. Considerando a Historiografologia, eis 10 períodos ou estilos marcantes da Arquitetura, em ordem cronológica, passíveis de serem identificados nas experiências mnemônicas
dos pesquisadores interessados:
01. Pré-História: as cavernas; as grutas; as tendas; as cabanas.
02. Antigo Egito (3.500 a.e.c.– Século I a.e.c.): os templos monumentais; os palácios;
as pirâmides; as inscrições em pedra; os megalitos; os oásis.
03. Grécia Antiga (Séculos VIII a.e.c.–III a.e.c.): os teatros ao ar livre; os santuários;
as colunas dórica, jônica e coríntea; a Acrópole de Atenas; o Partenon; o templo de Delfos.
04. Roma Antiga (Séculos III a.e.c.–V e.c.): os arcos; os aquedutos; os coliseus; as residências; os átrios; as muralhas; as termas de Caracalla; o Forum Romano; o Pantheon Romano;
as ruínas de Pompeia e Herculano.
05. Românico (Séculos XI–XII): os arcos plenos; as abóbadas de berço e de arestas; as
catedrais; os claustros; os mosteiros.
06. Gótico (Séculos XIII–XVI): as catedrais; os arcos e abóbadas ogivais; as formas esguias; os vitrais; a Catedral de Notre-Dame de Reims; a Duomo de Siena.
07. Renascentista (Séculos XV–XVI): as proporções e o ideal greco-romano; as villas;
o Palazzo Pitti; o Palazzo Medici Riccardi; o Jardim de Boboli; a cúpula da Catedral de Florença.
08. Barroco (Século XVII–XVIII): o rebuscamento decorativo; o dinamismo e a imponência; o palácio de Versailles.
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09. Neoclássico (Séculos XVIII–XIX): as formas regulares, geométricas e simétricas;
os elementos construtivos greco-romanos; o Pantheon de Paris.
10. Modernista (Século XX): os edifícios; os arranha-céus; as residências; o concreto,
o aço e o vidro.
Contemporaneidade. Segundo a Holopensenologia (Ano-base: 2017), vale ressaltar ser
o Tertuliarium, inaugurado em 30 de novembro de 2008, fonte e local de recordações recorrentes
dos intermissivistas. Tal referência deve-se à força holopensênica da edificação, notadamente engendrada pelo trabalho in loco diuturno realizado pelo propositor da Conscienciologia e respectiva equipex, em tertúlias e minitertúlias, durante anos, em prol da homeostase grupal e da tares
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 Arquitetura Holomnemônica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Achega retrobiográfica: Amparologia; Homeostático.
02. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
03. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
04. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
05. Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
06. Biblioteca retrocognitiva: Seriexologia; Neutro.
07. Edificação conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
08. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
09. Historicidade seriexológica: Holomemoriologia; Neutro.
10. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
11. Holopensene: Holopensenologia; Neutro.
12. Holopensene existencial: Intrafisicologia; Neutro.
13. Imagética: Intrafisicologia; Neutro.
14. Retromnemônica útil: Mnemossomatologia; Homeostático.
15. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

A ARQUITETURA HOLOMNEMÔNICA, APREENDIDA PELA
CONSCIN PARAPSÍQUICA, CARREGA HOLOPENSENE SADIO OU PATOLÓGICO, A SER GERIDO COM LUCIDEZ,
EM PROL DA INTERASSISTENCIALIDADE PRIORITÁRIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza as informações e morfologia dos holopensenes enquanto fontes de autopesquisas mnemônicas? Em escala de 1 a 5, qual o nível de lucidez quanto às paraimagens apreendidas?
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 187 a 200.
2. Gombrich, Ernest H.; História da Arte (The Story of Art); trad. Álvaro Cabral; 688 p.; 28 caps.; 4 cronologias; 833 ilus.; 3 mapas; 1 microbiografia; 1 nota; 309 refs.; alf.; 24,5 x 17,5 x 4 cm; br.; 16ª Ed.; LTC–Livros Técnicos
e Científicos Editora; Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 111 a 128, 137, 146 a 149, 162, 171 a 195, 207, 208, 214 a 229,
233 a 243, 247 a 275, 288 a 291, 313 a 323, 341, 342, 387, 388, 393, 394, 476 a 481, 485, 504 e 506.
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3. La Rocca, Renata; Arte da Memória e Arquitetura; orientadora Anja Pratschke; Dissertação (Mestrado);
246 páginas; Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo; São Carlos, SP; 2007; páginas 32 a 34.
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
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
725.
5. Yates, Frances A.; A Arte da Memória (The Art of Memory); revisoras Lara Christina de Malimpensa; et
al.; trad. Flavia Bancher; 504 p.; 31 ilus.; 534 refs.; alf.; 16 x 23 cm; br.; 2ª reimp.; Editora Unicamp; Campinas, S.P.;
2013; páginas 17, 23, 47 e 48.
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ARQUITETURA INCLUSIVA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Arquitetura Inclusiva é o ato, processo ou efeito de projetar, construir,
reformar, adaptar, recuperar, ampliar e equipar o ambiente construído aplicando princípios, técnicas e materiais ajustados à diversidade antropométrica, cognitiva e sensorial humana, possibilitando às conscins, homens ou mulheres, o uso de espaços e objetos com autonomia, segurança conforto e satisfação.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra arquitetura vem do idioma Latim, architectura, “arte de edificar”. Apareceu no Século XVI. O termo inclusivo provém do idioma Latim Medieval, inclusivus,
“que inclui”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Arquitetura Acessível. 02. Arquitetura Universal. 03. Arquitetura
da diversidade. 04. Arquitetura para todos. 05. Arquitetura Democrática. 06. Projeto inclusivo.
07. Projeto amigável. 08. Projeto estruturalista. 09. Projeto sem barreiras. 10. Construção universal.
Neologia. As duas expressões compostas Arquitetura Inclusiva Básica e Arquitetura Inclusiva Avançada são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Arquitetura Inacessível. 02. Arquitetura Exclusiva. 03. Arquitetura Totalitária. 04. Arquitetura Sectária. 05. Arquitetura Antidemocrática. 06. Projeto padronizado. 07. Projeto do estigma. 08. Projeto antissocial. 09. Projeto com barreiras. 10. Construção
clássica.
Estrangeirismologia: o movimento Barrier-Free Design; o conceito do Universal Design; a concretização do building for everyone; o incremento do Inclusive Design; a evolução do
Social Design; a percepção cognitiva do wayfinding; o respeito às handicapped persons.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à acessibilidade democrática ao espaço construído.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Arquitetura une consciências. Arquitetura Inclusiva: antiestigma. Arquitetura Inclusiva reeduca. Reivindiquemos Arquitetura Inclusiva. Acessibilidade promove inclusão. Acessibilidade: utopia possível. Acessibilidade: megadesafio alcançável.
Coloquiologia. O ato de projetar em cima do lance; o ato de construir ao pé da letra;
o ato de reformar com olhos de lince; o ato de adaptar no capricho; o ato de recuperar sem gambiarra; o ato de ampliar sem dar mancada; o ato de equipar abrindo o jogo.
Citaciologia. A arquitetura, na verdade, tudo aquilo que se constrói, não pode deixar de
desempenhar algum tipo de papel nas vidas das pessoas que a usam, e a principal tarefa do
arquiteto, quer ele goste, quer não, é cuidar para que tudo o que faz seja adequado a todas estas
situações. Não é apenas uma questão de eficácia no sentido de ser prático ou não, mas de verificar se o projeto está corretamente afinado com as relações normais entre as pessoas e se ele afirma a igualdade de todas as pessoas (Herman Herzberger, 1932–).
Filosofia: a Reeducaciologia Evolutiva; o Universalismo; a Paradireitologia.
Unidade. A unidade de medida da Arquitetura Inclusiva é a qualidade da acessibilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inclusão social; a reeducação do retropensene
preconceituoso; a distensão do holopensene da coerção social; a percepção do pseudopensene da
inclusão em veículos midiáticos; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopen-
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senidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; a vivência do pensene da empatia; a estruturação
do neopensene do abertismo consciencial; o estímulo ao megapensene da interassistencialidade;
a ampliação do materpensene grupal da equanimidade; a validação do ortopensene da inteligência
evolutiva (IE); o exercício do materpensene da inclusão parassocial.
Fatologia: a Arquitetura Inclusiva; o neoparadigma da Arquitetura considerando a diversidade consciencial e as fases da vida; a neopercepção do caminhar, olhar, ouvir e sentir; a neoconcepção do espaço construído introduzindo o Desenho Universal; a neocondição do abrigo intrafísico do soma apropriado à proéxis; a neoinserção das conscins nos ambientes sem gerar inadequação, segregação, exclusividade ou prioridade de uso; a neoinclusão social pela possibilidade
de acesso aos espaços e as oportunidades evolutivas; a neovisão do Projeto Inclusivo refletindo
nas pessoas, na Sociedade e no Planeta; a singularidade sendo característica humana; a conduta
individual sendo influenciada pela Cultura; a compreensão espacial sendo apreendida pela psicofísica pessoal; a interrelação pessoa-ambiente sendo explicada pela Psicologia Ambiental; a vida
cotidiana sendo integrada e centrada na experiência do usuário; a ponderação dos obstáculos à rotina humana; a convivência com o limite físico; o acidente reeducador; a revolução do conceito de
pessoa com deficiência; a reavaliação do conceito de incapacidade; a readmissão do conceito de
desvantagem; a ressignificação da limitação entre sujeito, contexto das atividades e espaço; a reanálise da funcionalidade do ambiente ponderando a incapacidade das pessoas; o reconhecimento
da deficiência dos edifícios e das cidades para acolher as pessoas; a reavaliação do processo construtivo massificado; o repensar da especulação imobiliária para atender a condição de saúde, habilidade e idade do usuário; o reestudo da problemática para a proposição de soluções adequadas;
o Projeto Interativo embasado no conceito de inclusão consciencial; a eliminação das barreiras
à acessibilidade; a ênfase no senso de observação; o foco na superação das restrições; a inaptidão
sendo substituída pela força realizadora; as diversas condições de mobilidade nos recintos e lugares; a adoção de métodos alternativos para a adequação dos espaços às dificuldades das pessoas;
a habitação para todas as idades; a legislação auxiliando a Arquitetura Democrática; a construção
de edificações e urbanizações amigáveis; os selos de certificação dos ambientes inclusivos; a reeducação dos projetistas; a reestruturação da indústria da construção civil; a fabricação de produtos
para estimular as percepções multissensoriais; a mobilidade urbana; a rota acessível contínua, desobstruída e sinalizada; a rede de percursos pedonais acessíveis, seguros e confortáveis; a evitação de acidentes; o Paisagismo Sensorial enaltecendo a cor, forma, aroma, som, textura e sabor;
a acessibilidade sendo tarefa de todos e para todos; a condição de a consciência proporcionar a inclusão de outras consciências; a reverberação nas interrelações humanas; a consolidação dos Direitos Humanos; o vislumbre do senso de oportunidade interassistencial; a vivência do conceito
de assistência; a contribuição ao senso de acolhimento grupocármico; o apoio à antiviolência;
a propagação da percepção da fraternidade; o despertamento consciencial para a universalidade;
o exercício para o desenvolvimento do Proto-Estado Mundial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ao usar o ambiente
construído; a autovivência da sinalética energética ao usar o ambiente edificado; a autovivência
da acurácia parapsíquica assistencial ao usar o ambiente urbanizado; a autovivência da interação
energética entre projetistas e usuários ao usar o ambiente compartilhado; a autovivência da desassim na elaboração do projeto ao usar o ambiente profissional; a autovivência das verpons da Paradireitologia ao usar o ambiente extrafísico consciencial evoluído.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Arquiteturologia-Urbanologia-Vivenciologia; o sinergismo Antropometria-Ergonomia-Design; o sinergismo equipe técnica interdisciplinar–satisfação
do cliente; o sinergismo espaços–atividades–comportamentos do usuário; o sinergismo custo-benefício; o sinergismo do aproveitamento das oportunidades evolutivas; o sinergismo convivialidade sadia–fraternidade sincera–interassistencialidade avançada.
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Principiologia: os 7 princípios do Desenho Universal; o princípio da autonomia consciencial; o princípio da corresponsabilidade pela vida social; o princípio do bem-estar evolutivo;
o princípio do posicionamento pessoal (PPP) no respeito à diversidade consciencial como regra
e não exceção; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) na eliminação do preconceito; os princípios do Estado Mundial.
Codigologia: o código da Norma Brasileira de Acessibilidade (NBR 9050); a falta do
código Indicador da Acessibilidade; os códigos de Obras Municipais; os códigos de Ética Profissional; o código de Defesa do Consumidor; o código pessoal de Cosmoética (CPC) promovendo
a empatia pelas consciências; o código grupal de Cosmoética (CGC) respeitando os direitos conscienciais; o CGC das comunexes avançadas influenciando a inclusão na Era Consciencial.
Teoriologia: a teoria de o espaço ser a extensão consciencial; a teoria de o Planeta ser
para todas as consciências; a teoria das dificuldades recíprocas nas interrelações; a teoria da
evolutividade consciencial em grupo; a teoria da interprisão e inseparabilidade grupocármica;
a teoria da reeducação consciencial; a teoria da reurbanização extrafísica (reurbex).
Tecnologia: a Tecnologia da construção civil; a Tecnologia Assistida (TA); as técnicas
de conservação do ambiente construído; o walkthrough técnico aferindo a acessibilidade da edificação; a técnica da avaliação pós-ocupação (APO) medindo a satisfação do usuário; a técnica do
Space Syntax descrevendo as características espaciais e físicas de áreas urbanas e edifícios; as tecnologias intrafísicas inspiradas pela Paratecnologia.
Voluntariologia: o voluntário com deficiência acessando as edificações conscienciocêntricas; o voluntariado exemplarista com mobilidade reduzida; o voluntariado acolhendo as
pessoas com deficiência nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntário técnico conservando a infraestrutura da Arquitetura Inclusiva; o voluntariado conscienciológico fortalecendo
o conceito da inclusão consciencial no Planeta-Hospital-Escola; o paravoluntariado inspirando
o voluntariado da Conscienciologia; o voluntariado dos Arquitetos Sem Fronteiras (ASF).
Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Arquitetos e Urbanistas; o Colégio Invisível dos
Engenheiros; o Colégio Invisível dos Construtores; o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio
Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Reurbexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito perverso das barreiras arquitetônicas no desempenho consciencial;
o efeito positivo do Design Universal na redução de riscos; o efeito halo do acerto técnico;
os efeitos homeostáticos sobre o holossoma gerados pela Arquitetura Inclusiva; o efeito da contribuição do espaço acessível na capacidade evolutiva; o efeito do espaço qualificado na autestima da pessoa condicionada; o efeito de o projeto considerar o Paradigma Consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses exigidas pelo Projeto Inclusivo; as neossinapses favorecidas pela construção amigável; as neossinapses advindas das autexperimentações da rotina
útil em qualquer ambiente; as neossinapses vigoradas pela Habitologia saudável; as neossinapses retroalimentadoras fixando a inclusão sem preconceitos; as neossinapses formadas pelos
neopapeis e neoexigências; as paraneossinapses promovendo a Arquitetura Inclusiva.
Ciclologia: o ciclo natural da existência humana; o ciclo arquitetura–ideologia dominante; o ciclo de produção da Arquitetura Inclusiva; o ciclo da conservação do ambiente edificado; o ciclo da sustentabilidade ambiental, econômica e social; a ciclicidade evolutiva da rotina
redonda; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) evolutivo da interassistencialidade.
Enumerologia: o direito à autonomia de ir e vir; o direito à liberdade de escolhas; o direito à igualdade de oportunidades; o direito à mobilidade urbana; o direito à acessibilidade; o direito à inclusão; o direito à cidadania. O exercício da autossegurança; o exercício da autorganização; o exercício da autodisciplina; o exercício da autodeterminação; o exercício da autodesassedialidade; o exercício do autabsolutismo; o exercício da autoconsciencialidade.
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Binomiologia: o binômio necessidade do usuário–nível de satisfação; o binômio conforto físico–conforto holossomático; o binômio estímulo-resposta; o binômio protagonista-coadjuvante; o binômio respeito-solidariedade; o binômio cooperação-convivialidade; o binômio equanimidade-inclusão; o binômio construção inclusiva–Sinergismologia Aplicada.
Interaciologia: a interação produção-consumo; a interação exigências dos usuários–
–soluções arquitetônicas; a interação acessar-orientar-usar-circular-comunicar; a interação ambiente (conscin-Socin)-ambientex (consciex-Sociex); a interação direito-dever; a interação Arquitetura Inclusiva–Especialidades da Conscienciologia; a interação Tecnologia-Paractecnologia.
Crescendologia: o crescendo homem-padrão (Vitruvius)–homem-sinestésico (Merleau-Ponty)–homem-mentalsomático (Serenão); o crescendo assistencialismo-autonomia; o crescendo conhecer-sensibilizar-autoincluir-heteroincluir; o crescendo isolar-integrar-incluir; o crescendo cidadão-sociedade-Estado Mundial; o crescendo acessibilidade–qualidade de vida; o crescendo inclusão social–inclusão parassocial; o crescendo Declaração Universal dos Direitos
Humanos–Paradireitologia.
Trinomiologia: o trinômio barreira real–barreira invisível–barreira autoimposta; o trinômio problema-desafio-solução; o trinômio holossoma-espaço-tempo; o trinômio raio íntimo–
–raio social–raio público compondo a dimensão oculta no espaço; o trinômio área de circulação–área de aproximação–área de transferência; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio patológico preconceito-estigma-estereótipo-discriminação excluindo as consciências; o polinômio oportunidade-meios-autonomia-motivação valorizando o usuário; o polinômio necessidade-aspiração-exigência-funcionalidade-conforto definindo o projeto; o polinômio
visão-audição-paladar-olfato-tato aferindo o espaço; o polinômio corpo-percepção-parapercepção-espaço-tempo caracterizando o ambiente; o polinômio espaço-afeto-sociedade-cultura decodificando o lugar.
Antagonismologia: o antagonismo acesso / barreira; o antagonismo circulação / obstrução; o antagonismo autossuficiência / deficiência; o antagonismo habilitar / inabilitar; o antagonismo acolher / discriminar; o antagonismo inclusão / exclusão; o antagonismo autonomia
consciencial / parasitismo consciencial; o antagonismo interdependência / pseudoindependência.
Paradoxologia: o paradoxo de o menos ser mais na Arquitetura Inclusiva; o paradoxo
de tratar diferentemente as consciências poder promover a inclusão; o paradoxo de a legislação
inclusiva excluir; o paradoxo de a dificuldade poder ser oportunidade; o paradoxo de a real
deficiência consistir em não enxergar nas pessoas as eficiências; o paradoxo de a evolução
individual somente existir em grupo; o paradoxo de o direito da minoria poder preservar o direito da maioria.
Politicologia: a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU); a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU); a política municipal de acessibilidade; a carência de política
para o financiamento de reformas inclusivas; as políticas para a inclusão de pessoas com deficiência; a inexistência de política para a educação evolutiva; a política da interassistencialidade.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço aplicada ao projeto;
a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei N. 7.853, de 24 de outubro de 1989); a lei magna das Nações Democráticas; a lei da Acessibilidade (Lei N. 10.098, de 8 de novembro de 2000);
a lei do Estatuto da Cidade (Lei N. 10.257, de 2001); a lei da evolução consciencial; a lei da
Cosmoética.
Filiologia: a topofilia; a tecnofilia; a neofilia; a experimentofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a autossuperação da isolafobia; a remissão da agorafobia; a liberação da sociofobia; a superação da autopesquisofobia; a reciclagem da conviviofobia; a evitação da evoluciofobia.
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Sindromologia: a suplantação da síndrome da arrogância técnica; a reeducação da síndrome da alienação social; a cura da síndrome da subestimação consciencial.
Maniologia: a neutralização da mania do faz de conta; a anulação da mania dos panos
quentes; a remoção da mania de viver pela pseudo-harmonia da conveniência; o despertamento da
mania do autassédio latente inconsciente; a minimização da mania da pseudosseguranca;
a evitação da mania do pseudoconforto; a reciclagem da mania do pseudodever; a superação da
mania da pseudovítima.
Mitologia: o mito da existência do homem-padrão; o mito da perfeição; o mito da acessibilidade ser exclusiva para pessoas com mobilidade reduzida; o mito de o projeto inclusivo não
apresentar boas soluções estéticas; o mito de a acessibilidade ser concretizada tão-só pelo
cumprimento da legislação; o mito da pessoa com deficiência ser incapaz de gerenciar a própria
vida; o mito da pseudoinclusão.
Holotecologia: a arquitetoteca; a urbanisticoteca; a somatoteca; a gerontoteca; a tecnoteca; a ergonomoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Arquitetura; o Urbanismo; a Engenharia; a Ergonomia; a Domótica; a Sociologia; a Vivenciologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade comum; a pessoa com deficiência; o indivíduo com mobilidade reduzida; a equipe produtora do edifício; a autoridade governamental.
Masculinologia: o infante; o jovem; o adulto; o geronte; o deficiente visual; o deficiente
auditivo; o deficiente da fala; o paraplégico; o tetraplégico; o usuário de prótese ou órtese; o anão;
o obeso; o acidentado; o doente crônico; o arquiteto; o projetista; o engenheiro; o decorador; o designer; o fabricante; o fornecedor; o paisagista; o gestor; o pesquisador; o intermissivista; o voluntário; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o conviviólogo; o conscienciólogo; o proexista.
Femininologia: a infante; a jovem; a adulta; a geronte; a deficiente visual; a deficiente
auditiva; a deficiente da fala; a paraplégica; a tetraplégica; a usuária de prótese ou órtese; a anã;
a obesa; a acidentada; a doente crônica; a gestante; a lactente; a arquiteta; a projetista; a engenheira; a decoradora; a designer; a fabricante; a fornecedora; a paisagista; a gestora; a pesquisadora; a intermissivista; a voluntária; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a convivióloga;
a consciencióloga; a proexista.
Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens democraticus;
o Homo sapiens parapoliticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Arquitetura Inclusiva Básica = o ambiente construído minimamente
acessível cujas características originais foram alteradas através de reformas e adaptações; Arquitetura Inclusiva Avançada = o ambiente construído amplamente acessível cujas características originais foram planejadas respeitando os conceitos do Desenho Universal.
Culturologia: a cultura técnica da indústria da construção civil; a cultura do antibagulhismo na Arquitetura e Urbanismo; a cultura da convivialidade sadia; a cultura da fraternidade; a cultura da inclusão social e parassocial; a cultura técnica da Conscienciologia; a Multiculturologia Universalista.
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Caracterologia. No contexto da Conviviologia, eis por exemplo, em ordem alfabética,
4 agentes sociais do ambiente construído e os benefícios advindos da respectiva acessibilidade:
1. Fabricante: a venda informada; a ampliação da demanda por produtos e serviços;
o incremento da comercialização; o êxito na competitividade; a promoção da satisfação e fidelização do usuário; a ênfase no desenvolvimento inclusivo cosmoético.
2. Gestor: a implementação da igualdade de oportunidades a todos os cidadãos; a elevação da qualidade de vida das pessoas; a melhoria da imagem política; a redução do custo de produção e do desperdício; a maximização da vida útil de ambientes e produtos; a pactuação da sustentabilidade na vertente social; a ênfase no melhor para todos.
3. Projetista: a facilitação na definição do programa de necessidades; a aplicação de novas tecnologias; a otimização da interação função-espaço e da capacidade humana; a satisfação
pelo feedback positivo dos clientes; a qualificação do profissional; a consolidação de posturas
cosmoéticas; a ênfase do projeto na homeostase holossomática dos usuários.
4. Usuário: a garantia da usabilidade do ambiente sem discriminação pelas características pessoais; a diminuição da passividade ou resignação contra a deficiência espacial; a elevação
da autoconfiança; a tranquilidade do consumidor no uso de produtos eficazes; a ênfase na facilitação das reciclagens evolutivas.
Criteriologia. No âmbito da Somatologia, eis por exemplo, na ordem lógica, 3 dimensões da interação corpo-indivíduo-sociedade atuando nas variadas condições ambientais, considerada na International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), aprovada na
54a Assembleia Mundial de Saúde, em 22 de maio de 2011, na Organização Mundial da Saúde
(OMS), reconhecendo a saúde e a deficiência como experiência humana universal:
1. Biológica: as funções do corpo (deficiência); a alteração adquirida ou congênita do
soma ou órgãos e da aparência física ou função, com perda temporária ou permanente. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima em 10% a incidência dessa condição na população, em
tempos de paz, sendo, 1,5% auditiva, 5% mental, 2% motora, 1% múltipla e 0,5% visual.
2. Psicológica: o domínio das atividades (incapacidade); o efeito das consequências da
deficiência no desempenho da pessoa e das atividades funcionais, dificultando a vida cotidiana.
3. Sociológica: a participação na comunidade (desvantagem); a reprodução na sociedade
dos prejuízos decorrentes da deficiência e incapacidade; a experimentação, adaptação e a interação do indivíduo com o ambiente; a comunicação, orientação e locomoção no espaço.
Evitaciologia. Atinente à Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 tipos de barreiras à acessibilidade ao ambiente construído, dificultando a interação pessoa-ambiente, impedindo a participação ativa, cívica e integral da população vulnerável na sociedade:
1. Barreiras físico-espaciais: a limitação na vivência da habitabilidade do espaço
edificado decorrente de soluções ou elementos arquitetônicos e urbanísticos inadequados .
2. Barreiras comportamentais: a limitação na vivência da civilidade e do senso de pertinência decorrente de atitudes interpessoais inconvenientes.
3. Barreiras de comunicação: a limitação na vivência da compreensibilidade da
informação ou do conhecimento decorrente da transmissão ou recepção de mensagens incorretas .
Taxologia. Concernente à Intrafisicologia, eis por exemplo, em ordem lógica, 7 características do projeto acessível e as práticas inclusivas à interação corpo-atividade-ambiente:
1. Igualdade: o uso equitativo ou equivalente às pessoas com capacidades diferenciadas; o sensor de presença na iluminação, porta automática ou elevador; a rampa adjacente à escada; os equipamentos eletromecânicos domésticos; o banheiro público acessível; o semáforo com
contagem regressiva visual e sinal sonoro. A evitação de desvantagem-desigualdade-discriminação.
2. Adaptabilidade: o uso independente ou flexível às pessoas com habilidades ou preferências distintas; o ascensor para cadeira de rodas; a janela com sistema de roldanas; a catraca
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acessível; a cama articulada; o assento duplo; o espelho ajustável; o objeto para destro e canhoto;
o software de leitura de texto e sintetização de voz. A evitação de obstáculo-obstrução-frustação.
3. Usabilidade: o uso simples ou intuitivo às pessoas com diversos níveis de experiência, conhecimento, formação ou capacidade de concentração; a sinalização sonora e luminosa em
elevadores; os mapas e placas informativas; a simbologia de identificação com desenhos; a indicação da função dos ambientes (asseio, alimentação, embarque e desembarque); as informações
hierarquizadas pelo tamanho das placas. A evitação de barreira-hostilidade-insatisfação.
4. Comunicabilidade: o uso claro e eficaz da informação às pessoas com dificuldade de
percepção, independentemente da necessidade do receptor ou condição ambiental; o Símbolo Internacional de Acesso; a demarcação do piso podotátil; a pavimentação cromo-diferenciada; os
meios de linguagem diversificados (texto e Braille, símbolo, som e imagem); o contraste de cor
adequado; os mapas táteis em alto relevo; a maquete arquitetônica em grande porte. A evitação de
desorientação-constrangimento-indignação.
5. Seguridade: o uso preventivo ou suportável ao erro, protegendo as pessoas de ações
acidentais involuntárias; o sinal de alerta advertindo a falha; a superfície do pavimento plana, homogênea, firme e antideslizante; as escadas e rampas com corrimão e piso antiderrapante; a barra
de apoio no corredor; a barra de transferência no banheiro; o comando de luz, televisão e ar condicionado junto à cama; a mobília com alcance manual e visual; o móvel de cantos
arrendodados; os vidros e espelhos protegidos; os tapetes fixados; o capacho embutido no
piso; a priorização da luminosidade indireta ao ofuscamento da luz direta; a sinalização
sonora e luminosa na saída de garagem; a rota de fuga acessível; a calçada cidadã; a arborização
livre de veneno e espinho. A evitação de acidente-dano-consequência.
6. Confortabilidade: o uso eficiente ou de menor esforço físico às pessoas; a pia regulável; a maçaneta de porta do tipo alavanca; o interruptor no sistema three-way; a tomada com
altura elevada; a torneira monocomando ou sensor de movimento; o light emitter diode (LED) indicando a temperatura da água; a ducha manual com controle de fluxo; a banheira com suporte lateral para transferência; o banco articulado; a disposição de objetos de uso diário em armários ou
prateleiras rebaixadas; o refrigerador e o fogão juntos à pia. A evitação de esforço-tensão-fadiga.
7. Adequabilidade: o uso acessível do espaço, independentemente das dimensões ou da
mobilidade dos indivíduos; o acesso livre; o alcance visual dos utentes, sentados ou em pé, aos
ambientes, componentes e produtos; a acomodação de mãos e pegadas de variados tamanhos;
o espaço às pessoas e elementos necessários às atividades cotidianas; a bilheteria acessível; os
balcões, caixas eletrônicos e telefones rebaixados. A evitação do inadequação-inacessíbilidade-exclusão.
Conclusiologia. O edificado arquitetônico e urbanístico é produzido pela transformação
do ambiente natural em ambiente construído, realizada pelos homens e para os homens, sendo
a acessibilidade às edificações e urbanizações responsabilidade de todos e de cada indivíduo.
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 Arquitetura Inclusiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arquitetura Reparadora: Acertologia; Neutro.
02. Confrontação urbanística: Intrafisicologia; Homeostático.
03. Conservação da edificação conscienciocêntrica: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Edificação conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
05. Edificação saudável: Harmoniologia; Homeostático.
06. Ergonomia Proexológica: Proexologia; Homeostático.
07. Exigência da vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
Inclusão parassocial: Parassociologia; Neutro.
Meio de sobrevida: Intrafisicologia; Neutro.
Reinclusão grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
Taxologia das falhas: Experimentologia; Nosográfico.
Usabilidade: Experimentologia; Neutro.

A ARQUITETURA INCLUSIVA OPORTUNIZA ÀS CONSCIÊNCIAS O EXERCÍCIO DA CIDADANIA, DA CONVIVIALIDADE,
E DA INTERASSISTENCIALIDADE, FIRMANDO OS SENSOS
FRATERNISTA E UNIVERSALISTA NA ERA DA REURBEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a contribuição da Arquitetura Inclusiva para a evolução consciencial? Está satisfeito(a) com o próprio nível de autoconscientização sobre o tema? Quais proveitos evolutivos já aferiu ao autoincluir-se nesse contexto?
Filmografia Específica:
1. Gabi: Uma História Verdadeira. Título Original: Gabi: A True History. País: EUA. Data: 1987. Duração: 120 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português
(em DVD). Direção: Luis Mandoki. Elenco: Liv Ullmann; Norma Aleandro; Robert Loggia; Robert Beltran; Danny De
La Paz; Beatriz Sheridan; Tony Goldwyn; Lawrence Monoson; Rachel Levin; Enrique Lucero; Paulina Gómez; & Eduardo Lópes Rojas. Produção: Pinchas Perry; Jacobo Feldman; Marcos Salame; Rafael Jauregui; & Marc A. Solomon. Desenho de Produção: Luis Mandoki. Direção de Arte: Alejandro Luna. Roteiro: Martin Salinas; & Michael James Love.
Fotografia: Lajos Koltai. Música: Maurice Jarre. Montagem: Garth Craven. Cenografia: Lajos Koltai. Companhia:
TriStar Pictures. Outros dados: Filme com base em livro de Gabriela Brimmer. Sinopse: Gabriela Brimmer (Rachel
Chagall) nasceu com paralisia cerebral, limitando drasticamente os movimentos do corpo. Sem jamais ter conseguido andar, falar ou mexer as mãos, Gabi torna-se famosa ao escrever o livro usando o pé esquerdo e a máquina de escrever elétrica.
2. Meu Pé Esquerdo. Título Original: My Left Foot: The Story of Christy Brown. País: UK; & Irlanda. Data:
1989. Duração: 103 min. Gênero: Drama Biográfico. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Jim Sheridan. Elenco: Daniel Day Lewis; Brenda Fricker; & Kirsten Sheridan; Ray McAnally; Cyril Cusack; Fiona Shaw; Alison Whelan; Declan Croghan; Ruth McCabe; & Adrian Dunbar.
Produção: Paul M. Heller; Arthur Lappin; Steve Morrison; & Noel Pearson. Desenho de Produção: Pinchas Perry.
Direção de Arte: Austen Spriggs. Roteiro: Jim Sheridan. Fotografia: Jack Conroy. Música: Elmer Bernstein. Montagem: J. Patrick Duffner. Cenografia: Shirley Lynch. Efeitos Especiais: Gerry Johnston. Companhia: Granada Films
Production. Outros Dados: Com base na história real do artista irlandês Christy Brown. Vencedor do Oscar Melhor Ator;
& Melhor Atriz Coadjuvante (1990). Sinopse: Christy Brown (Daniel Day Lewis), filho de família humilde irlandesa,
nasce com paralisia cerebral, tirando todos os movimentos do corpo, com a exceção do pé esquerdo. Com o controle deste
único membro Christy torna-se escritor e pintor.
Bibliografia Específica:
1. Cambiaghi, Silvana; Desenho Universal: Métodos e Técnicas para Arquitetos e Urbanistas; pref. Sheila
Walbe Ornstein; revisoras Ivone Groenitz; et al.; 284 p.; 12 caps.; 2 gráfs.; 79 fotos; 33 ilus.; 59 refs.; alf.; 23 x 16 cm;
enc.; Editora Senac São Paulo; São Paulo, SP; 2012; páginas 21 a 267.
Webgrafia Específica:
1. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas; NBR 9050:2004; Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos; VIII + 98 p.; 9 caps.; 167 ilus.; 8 tabs.; alf.; 30 x 22 cm; espiralado; Rio de
Janeiro, RJ; 2004; páginas 1 a 97; disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/pessoa-deficiencia/norma-abnt-NBR-9050/view>; acesso em: 17.01.14.
2. Baggio, Luiz Neto; & Gil, Marta; Campanha Acesso de Humor: Acessibilidade; Humor, Inclusão Social
e Desenho Universal: Tudo a Ver!; 46 p.; 8 citações; 2 enus.; 33 ilus.; 19 websites; 2 refs.; alf.; 30 x 21 cm; espiralado;
2ª Ed. atual.; Amankay; Futurekids do Brasil; & Portal Educacional Planeta Educação; páginas 3 a 44; São Paulo, SP;
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2007; disponível em: <http://www.planetaeducacao.com.br/acessodehumor/cartilha-acesso-humor-2007.pdf>; acesso em:
17.01.14.
3. Ministério do Turismo, Secretaria Nacional de Políticas de Turismo; Turismo e Acessibilidade: Manual de Orientações; apres. Walfrido dos Mares Guia; 294 p.; 8 caps.; 24 enus.; 1 ilus.; 14 websites; 2 anexos; 11 refs.; alf.;
30 x 21 cm; espiralado; Ministério do Turismo; Brasília, DF; 2006; páginas 10 a 23; disponível em: <http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/MIOLO_Turismo_e_Acessibilidade
_Manual_de_Orientaxes.pdf>; acesso em: 17.01.14.
4. Ministério Público do Estado de Mato Grosso; Acessibilidade: Uma Questão de Inclusão Social; apres.
Edmilson da Costa Pereira; 46 p.; 24 enus.; 41 fotos; 66 ilus.; 1 tab.; 19 refs.; alf.; 30 x 21 cm; espiralado; Procuradoria
Geral de Justiça; Mato Grosso, MT; 2012; páginas 11 a 44; disponível em: <http://www.mpmt.mp.br//storage/webdisco/2012/08/10/outros/bbcef746cc2977c262ecd14699790895.pdf>; acesso em: 17.01.14.
5. Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED); Acessibilidade:
Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo; 168 p.; 12 caps.; 68 enus.; 1 fórmula; 159 ilus.; 4 gráfs.; 14 tabs.; 46 refs.;
alf.; 30 x 21 cm; espiralado; Prefeitura da Cidade de São Paulo; São Paulo, SP; 2005; páginas 6 a 167 disponível em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/pessoa_com_deficiencia/parte1.pdf>; acesso em: 17.01.14.
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ARQUITETURA REPARADORA
(ACERTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Arquitetura Reparadora é a intervenção em espaços intrafísicos promovendo reorganização, readequação, reestruturação, remodelação, reforma, reconstrução, reocupação e higienização de ambientes privados, públicos ou institucionais, não raro, envolvendo reciclagens existenciais oportunas nos usuários ou habitantes.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra arquitetura vem do idioma Latim, architectura, “Arte de edificar”. Apareceu no Século XVI. O termo reparar procede também do idioma Latim, reparare,
“preparar de novo; tornar a começar; tornar a ganhar; recobrar; recuperar; adquirir para suprir
desfalque; obter em compensações; reparar; restaurar; reproduzir”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo reparador apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Arquitetura Remodeladora. 2. Arquitetura Reorganizativa. 3. Arquitetura Reurbanizadora. 4. Edificação assistencial. 5. Antiestigma ambiental.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo arquitetura:
arquiteta; arquitetação; arquitetada; arquitetado; arquitetar; arquitetável; arquiteto; arquitetônica; arquitetônico; arquitetonógrafa; arquitetonografia; arquitetonográfica; arquitetonográfico; arquitetonógrafo; arquiteto-paisagista; arquitetor; arquitetora; arquitetural; arquiteturismo;
arquiteturista; arquiteturístico; nanoarquitetura.
Neologia. As 4 expressões compostas Arquitetura Reparadora, Arquitetura Reparadora
Privada, Arquitetura Reparadora Corporativa e Arquitetura Reparadora Pública são neologismos técnicos da Acertologia.
Antonimologia: 1. Arquitetura Anacrônica; Arquitetura Obsoleta. 2. Ocupação degradada. 3. Estigma ambiental. 4. Arquitetura Totalitária. 5. Arquitetura Especulativa.
Estrangeirismologia: a gentrification; o feedback da performance do edifício; o contingenciamento do day after; o building project manager; o space planning; o remodeling; o layout
inteligente; o interior design funcional; o escritório landscape; o Projetarium; o Tenepessarium.
Atributologia: o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à organização espacial prioritária.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Espaço: extensão consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da organização espacial; o holopensene pessoal da
reurbanização; os holopensenes tóxicos; os morfopensenes; a morfopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene das mudanças organizacionais; o holopensene da Cosmoética Destrutiva.
Fatologia: a Arquitetura Reparadora; o fato de a vida humana exigir abrigo; o fato de
a evolução humana exigir o ambiente adequado ao momento evolutivo; o fato de não existir civilização sem intervenção e relativa depredação à Natureza; o fato de a linguagem e o estilo arquitetônicos chancelarem e registrarem o Zeitgeist; a reurbin; a intervenção cosmoética no habitat; os
feudos contemporâneos de antepassados de si mesmos à espera das reurbexes; a capacitação
tecnológica; a cooperação para o desenvolvimento de populações ou comunidades; as demolições
oportunas; as destruições anticosmoéticas; a segregação espacial; os incêndios; as inundações; as
catástrofes; os terremotos; os tsunamis; a conurbação; os bagulhos energéticos pessoais compondo o caos ambiental e fortalecendo as mimeses dispensáveis; o antiparalelismo; a tortuosidade;

Enciclopédia da Conscienciologia

1683

o desaprumo; a protuberância; o desalinho perturbando a ortopensenidade; o edifício-problema;
a fundação condenada; a falta de manutenção adequada; as ruínas modernas; as obras inacabadas;
os esqueletos de concreto; a obra natimorta; o endereço encalhado; a ergonomia corrigível; a implantação equivocada; a Arquitetura efêmera dos acampamentos de refugiados políticos; o edifício tombado; o Patrimônio Histórico; a Arquitetura Religiosa; a Arquitetura Bélica; a Arquitetura
Vernacular; a Arquitetura da Paisagem; a Arquitetura Contemporânea; a Arquitetura Funcional;
a Arquitetura Sustentável; a avaliação pós-ocupação; a dosagem cosmoética das intervenções
espaciais; o paisagismo retrocognitivo; a proporção adequada; o material resistente; os equipamentos urbanos didáticos; o partido arquitetônico ajustado às contingências; a acessibilidade aos
portadores de deficiências; as controversas remoções das favelas; as reestruturações organizacionais fomentadas pela readequação espacial; as reconstruções das cidades devastadas; o edifício-monumento alavancando a cidade renegada; os memoriais reeducativos; as carências e necessidades atendidas; o edifício inteligente e profilático; o edifício saudável; as construções tarísticas
e oportunas refazendo os erros holobiográficos; as edificações conscienciocêntricas, pioneiras no
Planeta-Escola; a Arquitetura Reparadora em holopensenes estigmatizados promovendo a Reeducaciologia; a Arquitetura Reparadora em ambientes públicos propiciando a Reciclologia; o espaço
percebido pela conscin lúcida, qualificado e respeitado pela conscin cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica; a psicometria dos ambientes; a fôrma holopensênica impactada; as energias
conscienciais homeostáticas prevalecendo sobre as energias da forma; as fitoenergias dos cinturões verdes, públicos ou privados; as energias gravitantes doentias nas psicosferas e ambientes;
a cúpula patopensênica; as exteriorizações de energias conscienciais sendo recurso insubstituível
na higienização dos ambientes; as projeções assistidas nos ambientes baratrosféricos; o conceptáculo intrafísico para o desassédio interconsciencial; o tenepessismo atuante; a fôrma holopensênica profilática da Cognópolis favorecendo o autorrevezamento lúcido; as reurbexes promovendo
as intervenções físicas reparadoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo geopolítico local ideal (Proxêmica)–momento adequado
(Cronêmica); o sinergismo organização espacial–estruturação autopensênica; o sinergismo função prioritária–forma ideal; o sinergismo visão de conjunto–detalhamento do projeto; o sinergismo administrativo mudança organizacional–planejamento de espaço; o sinergismo holocármico
conscins técnicas especialistas–consciexes amparadoras de função; o sinergismo das equipes
técnicas interdisciplinares; o sinergismo interesse da população–vontade política.
Principiologia: o princípio de o arquiteto urbanista ser o “médico do espaço”; o princípio da Geopolítica Desassediadora; o princípio do “há males vindos para o bem”; o princípio da
descensão cosmoética; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da correção
imediata do erro; o princípio organizador.
Codigologia: o código de ética profissional; as convenções de condomínio adequadas
aos códigos sociais; o Código de Posturas Urbanas; o Código de Obras Municipal; a ausência do
código grupal de Cosmoética (CGC) impondo o contingenciamento reparador dos espaços degradados; a necessidade do código grupal de Cosmoética em consenso quanto às perdas capitalistas
e os ganhos ambientais; a necessidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) na manutenção da
harmonia ambiental.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da economia de males;
a teoria da inarredabilidade evolutiva; a teoria das reurbexes.
Tecnologia: as técnicas de avaliação qualitativa; as técnicas de levantamento de programa; a Tecnologia da construção; as técnicas retrospectivas (restauração); as técnicas de criação de novos lugares (placemaking); a técnica de propaganda de lugares; a reabilitação tecnológica (retrofit) de edifícios sendo alternativa ao desperdício.
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Voluntariologia: o voluntariado da organização Arquitetos Sem Fronteiras (ASF); os
voluntários da Conscienciologia construtores de holopensenes pioneiros.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Arquitetos e Urbanistas; o Colégio Invisível dos
Engenheiros; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas.
Efeitologia: o efeito halo do acerto técnico; o efeito da organização espacial na organização pessoal; o efeito calculado da novidade cosmoética; o efeito do espaço qualificado na autestima do usuário carente; os efeitos negativos das energias gravitantes nos memoriais públicos
promovendo as ressacas energéticas no sensitivo inexperiente; o efeito da evolução humana na
mecanização da construção; o efeito das reurbexes.
Neossinapsologia: as neossinapses motivadas a partir dos ambientes restaurados; as
neossinapses exigidas para a elaboração mental das alternativas do projeto; as parassinapses
promovendo a solução inovadora ideal.
Ciclologia: o ciclo planejamento-adequação-ocupação; o ciclo ideia abstrata–realização concreta; o ciclo acidente-conserto; o ciclo erro-reparação; o ciclo engano-ajuste; o ciclo
superestimação-readequação; o ciclo início do projeto–meio da execução–fim da obra.
Enumerologia: a reparação do castelo da celebridade; a reparação da capela do aristocrata; a reparação do cassino do magnata; a reparação da mansão do senador; a reparação do
palácio do monarca; a reparação da casa-grande do senhor; a reparação do bunker do genocida;
a reparação da ilha do ditador.
Binomiologia: o binômio caveira-de-burro–cabeça-de-porco; o binômio espaço mal
concebido–espaço mal executado; o binômio reforma íntima–neoexigência espacial; o binômio
reforma ambiental–reciclagem existencial; o binômio escala–corpo humano; o binômio exclusão
social–poluição visual; o binômio local de poder–visão do poder.
Interaciologia: a interação conscin large–amplitude espacial; a interação organograma
funcional–fluxograma espacial; a interação ambiente físico–paraclima organizacional; a interação corpo técnico–corpo político; a interação máquina de morar (Somática)–máquina de pensar
(Mentalsomática); a interação espaço-necessidade; a interação Arquitetura-Administração; a interação Arquitetura-ideologia.
Crescendologia: o crescendo solução possível–solução ideal; o crescendo estudo preliminar–detalhamento executivo; o crescendo conforto ambiental–produtividade existencial; o crescendo restauro patrimonial–reparo holobiográfico; o crescendo espaço hospitalar–espaço escolar; o crescendo espaço físico–espaço consciencial; o crescendo Arquitetura Reparadora–Arquitetura Profilática.
Trinomiologia: o trinômio espaço–energia consciencial–morfopensene; o trinômio reabilitação-reocupação-requalificação de áreas urbanas; o trinômio degrau-curva-inclinação;
o trinômio programa–projeto–pós-uso; o trinômio análise-diagnóstico-proposição; o trinômio
construção-desconstrução-reconstrução; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio espaço arquitetônico–espaço consciencial–completismo existencial.
Polinomiologia: o polinômio edificação-uso-transformação-readequação.
Antagonismologia: o antagonismo edifício condenado / edifício restaurado; o antagonismo monumento totalitário / espaço democrático; o antagonismo apogeu / decadência; o antagonismo intervenção decorativa / intervenção estrutural.
Paradoxologia: o paradoxo da forma (moldura) organizar as ideias (conteúdo); o paradoxo de se gastar milhões erguendo memoriais reconstrutores de holopensenes lacrimogênicos
de sofrimento e perda.
Politicologia: as políticas públicas atendendo aos interesses minoritários; as políticas internacionais de apoio às vítimas das catástrofes mundiais; a Carta de Cidades Educadoras; a visibilidade das intervenções urbanas compondo plataforma política, em geral, dissonante da solução
ideal; a negligência política exigindo as intervenções remediadoras; as maracutaias políticas de
obras nababescas e orçamentos irrecuperáveis; a necessidade da democracia direta.
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Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de economia de bens; a lei do silêncio; as leis do
Direito Imobiliário; as leis do Direito Urbanístico; as leis do Direito Ambiental; a Paradireitologia superintendendo os paradeveres negligenciados.
Filiologia: a urbanofilia; a neofilia; a reciclofilia; a recexofilia; a reorganizaciofilia.
Fobiologia: a claustrofobia; a agorafobia.
Sindromologia: a síndrome do ostracismo sustentando sonhos dourados anacrônicos;
a síndrome dos edifícios doentes (SED); a reprodução intrafísica de ambientes nosográficos pelos
portadores da síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a nostomania.
Holotecologia: a consciencioteca; a arquitetoteca; a administroteca; a socioteca; a segurançoteca; a experimentoteca; a tecnoteca; a mapoteca; a recexoteca; a reurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Acertologia; a Intrafisicologia; a Arquitetura; o Urbanismo;
o Paisagismo; a Administraciologia; a Organizaciologia; a Geografia Urbana; a Sociologia Urbana; a Engenharia; a Domótica; a Proxêmica; a Distancêmica; a Ergonomia; a Holopensenologia; a Recexologia; a Reurbexologia.
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 equipe multidisciplinar.
Masculinologia: o usuário; o morador; o proprietário; o inquilino; o colonizador; o urbanita; o citadino; o arquiteto; o engenheiro; o construtor; o urbanista; o paisagista; o administrador;
o planejador; o economista; o político profissional; o publícola; o prefeito empreendedor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o evoluciólogo; o Serenão
Reurbanizador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o mestre de obra;
o operário; o homem de ação.
Femininologia: a usuária; a moradora; a proprietária; a inquilina; a urbanita; a citadina;
a arquiteta; a engenheira; a urbanista; a paisagista; a administradora; a planejadora; a economista;
a política profissional; a publícola; a prefeita empreendedora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a convivióloga; a proexista; a reeducadora; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a evolucióloga; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens laborans; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: Arquitetura Reparadora Privativa = a reforma do ambiente residencial
negligenciado; Arquitetura Reparadora Corporativa = a reestruturação ambiental adequada à nova política organizacional; Arquitetura Reparadora Pública = a reconstrução da cidade destruída.
Culturologia: a cultura das reurbins; os idiotismos culturais arquitetônicos; a cultura
do “puxadinho”; a cultura da aparência e do supérfluo; a cultura da organização ambiental;
a Multiculturologia influenciando os espaços globais; os espaços multiculturais pacificadores,
reparadores de holopensenes retrógrados e xenófobos.
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Causas. As intervenções arquitetônicas reparadoras, em geral, promotoras de antiestigmas ambientais, ocorrem a partir de causas ou contingências diversas, voluntárias ou espontâneas,
a exemplo destas 12, abaixo relacionadas na ordem alfabética:
01. Acidentais: as catástrofes ambientais; os incêndios; os edifícios condenados.
02. Conscienciais: as reciclagens intraconscienciais e existenciais.
03. Econômicas: as adequações ao Zeitgeist; as demandas econômico-financeiras.
04. Familiares: as circunstâncias domésticas; o aumento da prole; a mobilidade social.
05. Geopolíticas: os ambientes totalitários revistos; os espaços a serem reintegrados.
06. Holobiográficas: as necessidades de ações reparadoras dos equívocos do passado.
07. Humanitárias: os acampamentos de refugiados; os assentamentos emergenciais.
08. Olímpicas: os jogos olímpicos; os campeonatos mundiais.
09. Organizacionais: as reorganizações administrativas; as fusões e aquisições.
10. Técnicas: os equívocos de projeto; os erros na construção.
11. Tecnológicas: o surgimento de inovações ou tecnologias paradigmáticas.
12. Urbanísticas: o plano diretor exigindo ações coordenadas.
Casuística. Consoante a Intrafisicologia, eis 6 exemplos contemporâneos da Arquitetura
Reparadora, abaixo relacionados na ordem alfabética (Ano-base: 2011):
1. Barcelona, Espanha. A cidade reabilitada, após a decadência e o abandono, com
aplicação de recursos, em especial para a preparação das Olimpíadas de 1992, visando a recuperação de ruas, praças e edificações, atualmente sendo polo atrator de turismo e investimento internacional.
2. Berlim, Alemanha. A cidade reconstituída, desde o final da II Guerra, notadamente
após a unificação com a queda do muro, em 1989, transformando-se em canteiro de obras, vislumbrando tornar-se a capital cultural da Europa.
3. Favelas, Rio de Janeiro, Brasil. Os locais urbanizados a partir da implantação de
Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em favelas do Rio de Janeiro, incluindo a construção de
escolas, edifícios culturais e comerciais modificando a cotidianidade dos moradores.
4. Marco Zero, New York, EUA. O terreno do World Trade Center reocupado com base no plano diretor “Memory Foundations”, envolvendo torres, museu subterrâneo, memorial, terminal de transportes e paisagismo, na tentativa de promover o antiestigma ambiental no entorno
do espaço vazio das torres gêmeas, símbolo do soerguimento do orgulho estadunidense.
5. Museu Guggenheim, Bilbao, Espanha (1997). O edifício vanguardista e controverso, símbolo do processo de revitalização estética, social e econômica de Bilbao, hoje, recebendo
turistas de todo o mundo, passando a ser cidade das mais visitadas da Espanha.
6. Órgão do mar de Zadar, Croácia (2005). O espaço público premiado, promotor de
antiestigma ambiental da cidade croata duramente castigada pela guerra, é constituído de degraus
cravados em rochas e sistema de tubulações acionadas pelo movimento do mar, criando notas musicais aleatórias, compondo ambiente pacificador e atrator de turismo.
Acertologia. A grande maioria das intervenções da Arquitetura Reparadora ocorre em
função de equívocos, omissões ou erros humanos. Contudo, a evolução, em si, exige as renovações físicas e espaciais, influenciando ou refletindo mudanças holopensênicas e carregando positivamente a mesologia planetária, conceptáculo reciclogênico para o acolhimento das consréus.
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 Arquitetura Reparadora, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
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Base intrafísica: Projeciologia; Neutro.
Chão: Intrafisicologia; Neutro.
Defeito desfeito: Autorrecexologia; Homeostático.
Distopia social: Sociologia; Nosográfico.
Edificação conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
Estética numérica: Matematicologia; Neutro.
Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
Holopensene existencial: Intrafisicologia; Neutro.
Ilha de consciencialidade: Intrafisicologia; Homeostático.
Reprodução intrafísica: Intrafisicologia; Neutro.
Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
Taxologia das falhas: Experimentologia; Nosográfico.

A ARQUITETURA REPARADORA, NÃO RARO, EXPLICITA
OS EFEITOS DAS REURBANIZAÇÕES EXTRAFÍSICAS, SENDO COADJUTORA EFICAZ NAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS GERADORAS DOS HOLOPENSENES REEDUCADORES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém-se atento para a qualidade dos ambientes circundantes? Em escala de 1 a 5, qual o grau de envolvimento em ações lúcidas a favor das
reparações espaciais necessárias?
Bibliografia Específica:
1. Folha de S. Paulo; Redação; Marco Zero do Futuro; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 91; N. 30.110; Seção: Mundo; 5 cronologias; 13 ilus.; 1 organograma; 1 website; São Paulo, SP; 10.09.11; página A 24.
2. Pinheiro, Aura; Hospital do Futuro é o Hotel da Saúde; Jornal do Brasil; Diário; Caderno: Vida; 4 fotos;
Rio de Janeiro, RJ; 29.11.98; página 3.
3. Simonetti, Eliana; Centros de Prosperidade; Veja; Semanário; Ano 32; N. 30; Seção: Cidades; 4 fotos; São
Paulo, SP; 28.07.99; páginas 78 a 81.
4. Tribuna da Imprensa; Redação; Implosão do Carandiru: O Fim do Inferno; Jornal; Diário; Ano 43;
N. 2.328; São Paulo, SP; 15.03.02; página 4.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 24 seções; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 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 276 a 317.
Webgrafia Específica:
1. Barros, Raquel R. M. Paula; et al.; Conforto e Psicologia Ambiental: A Questão do Espaço Pessoal no
Projeto Arquitetônico; Artigo; 9 p.; 2 enus.; 15 fotos; 13 ilus.; 12 refs.; 5-7.10.05; disponível em: <http://www.fec.unicamp.br/~doris/pt/artigos/.../Encac2005_conforto_pessoal.pdf >; acesso em: 10.09.11.
2. Centofanti, Marcella; Porões Iluminados: Antigo Prédio do Dops, Símbolo do Regime Militar, é Restaurado para Abrigar Museu; Veja; Semanário; Edição 1.759; Ano 35; N. 27; Seção: Patrimônio; 5 fotos; São Paulo, SP;
10.07.02; disponível em: < http://veja.abril.com.br/vejasp/100702/patrimonio.html>; acesso em: 01.07.11.
3. Cunha, Neiva Vieira da; & Mello, Marco Antonio da Silva; Novos Conflitos na Cidade: A UPP
e o Processo de Urbanização na Favela; Dilemas: Revista de Estudo de Conflito e Controle Social; Trimestrário; Vol.
4; N. 3; 9 fotos; 1 ilus.; 1 mapa; 32 notas; 1 website; 41 refs.; Julho-Setembro, 2011; Rio de Janeiro, RJ; páginas 371
a 401; disponível em: <http://www.dilemas.ifcs.ufrj/br>; acesso em: 14.09.11.
4. D’andrea, Andrea; Berlin, Um Canteiro de Obras; Reportagem; Revista Brasileiros; Mensário; Ed. 28;
1 foto; São Paulo, SP; Novembro, 2009; disponível em: <http://www.revistabrasileiros.com.br/edicoes/28/textos/785/>;
acesso em: 15.09.11.
5. Revista Brasil-Europa; Desconstruções e Reconstruções na História: Dúvidas “Zweifel”: Reflexões nas
Ruínas do Palácio de Berlim; Reportagem; 3 fotos; Alemanha; 95-2005:3; disponível em: <http://www.revista.brasil-europa.eu/095/Palacio-da-Republica-Berlin.htm>; acesso em: 15.09.11.
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ARQUITETURA VERDE
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Arquitetura Verde é o ato, processo ou efeito de planejar, projetar, construir, utilizar, conservar, reutilizar ou demolir as edificações minimizando os impactos aos ecossistemas locais e maximizando os efeitos socioeconômicos benéficos à Humanidade, em prol da
evolutividade consciencial, da renaturalização e do reequilíbrio nas condições de vida no Planeta.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra arquitetura vem do idioma Latim, architectura, “arte de edificar”. Apareceu no Século XVI. O termo verde procede também do idioma Latim, viridis, “verdejante; planta; erva; mato ou folha verde; a cor verde”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Arquitetura Sustentável. 02. Arquitetura Bioclimática. 03. Arquitetura Ecológica. 04. Arquitetura Ecossustentável. 05. Arquitetura Ecoeficiente. 06. Ecoarquitetura. 07. Arquitetura Orgânica. 08. Ecobioconstrução. 09. Bioarquitetura. 10. Bioconstrução.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 66 cognatos derivados do vocábulo verde: antiverde; arcoverde; arcoverdense; barriga-verde; encontros-verdes; esverdeada; esverdeado; esverdear; enverdecer; pró-verde; reverdecer; sempre-verde; verde-abacate; verde-água; verdeal;
verde-alface; verde-amarelo; verdear; verde-azul; verde-bandeira; verde-bexiga; verde-cana;
verdecer; verde-cinza; verde-claro; verde-cré; verdedor; verde-escritório; verde-escuro; verde-esmeralda; verde-gaio; verde-garrafa; verdeia; verdeio; verde-jade; verdejante; verdejantense;
verdejar; verdejo; verdelho; verdelinho; verde-mar; verde-montanha; verde-musgo; verde-negro; verde-oliva; verde-paris; verde-piscina; verde-seco; verdete; verdinha; verdisseco; verdizela; verdizelos; verdoenga; verdoengo; verdolenga; verdolengo; verdor; verdosa; verdoso; verdugo; verduleiro; verdura; verdureiro; vergel.
Neologia. As duas expressões compostas Arquitetura Verde Básica e Arquitetura Verde
Avançada são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Arquitetura Insustentável. 02. Arquitetura Antiambiental. 03. Arquitetura Antiecológica. 04. Arquitetura Globalizada. 05. Arquitetura Padronizada. 06. Arquitetura Massificada. 07. Arquitetura Moderna. 08. Arquitetura Convencional. 09. Autoconstrução.
10. Construção popular.
Estrangeirismologia: o green building; o slow building; o smart building; a ecohouse;
o retrofit; os brownfields; o greenwashing; o green marketing; o green gap dos consumidores.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cosmovisão da sustentabilidade planetária.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Arquitetura
Verde: sustentabilidade. Eco-habitar: bem-estar duradouro. Construamos sem devastar. Reverdeçamos as cidades. Implementemos Arquitetura Verde. Energias renováveis já! Arquitetura Verde reeduca.
Coloquiologia. O despertar da rã cozida; a hora de a onça beber água; o resgate da natureza morta; a onda verde guiando o projeto; a dose certa na seleção dos materiais; a semeadura
e colheita na construção; a chapa quente no mercado imobiliário; o grito de eureca dos usuários.
Citaciologia: – A arquitetura não pode salvar o mundo, mas pode agir como um bom
exemplo (Alvar Aalto, 1898–1976).
Filosofia: o Ecologismo; a Reeducalogia Evolutiva; a Cosmoética.
Unidade. A unidade de medida da Arquitetura Verde é a qualidade da sustentabilidade
construtiva.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossustentabilidade evolutiva; o holopensene
pessoal da consciência ecológica; o holopensene grupal da racionalidade cosmoética no uso dos
bens naturais; os lucidopensenes harmonizados com a Natureza; os ortopensenes na convivência
sadia; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal
de minipeça no maximecanismo; o holopensene grupal da preservação ambiental pró-consecução
da maxiproéxis; os harmonopensenes das tarefas assistenciais na reurbin e na reurbex.
Fatologia: a Arquitetura Verde; a abordagem sistêmica do novo paradigma ponderando
o presente e o futuro; o repensar da forma de construir e habitar; a readmissão das raízes instintivas do homem (abrigo, água, luz, ar, natureza); a construção intervindo no ambiente natural, harmonizando-o, preservando-o ou recuperando-o; o edifício habitat vivo sobrepondo-se ao edifício
obra de arte; o “lar, verde lar”; o respeito ao abrigo de outros seres vivos; a Arquitetura ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa; o ato de pensar o projeto no âmbito
global, atuar regional e agir local; a resposta aos condicionantes climáticos, recursos naturais
e culturais; a qualificação dos padrões de consumo e estilo de vida; a contribuição para reverter
o cenário de degradação ambiental global; a destruição de ecossistemas por ações humanas; a escassez de matéria-prima, água e energia; o aumento na produção de resíduos sólidos, líquidos
e gasosos; a elevação da poluição; a proliferação de pragas urbanas; o acirramento da crise social,
econômica, política e jurídica; as incertezas e contradições coexistindo na conceituação da Arquitetura Sustentável; o desafio por novas soluções em universo ainda desconhecido e inexplorado;
a crise de crescimento arquitetônico para a manutenção da Natureza; a proposição da Arquitetura
de Baixo Impacto Humano e Ambiental (ABIHA); o licenciamento ambiental do projeto; a certificação do edifício; os selos ou rotulagens verdes; a etiquetagem de eficiência energética; a restrição ao desperdício; a diminuição de substâncias tóxicas aos ecossistemas; a perspicácia de morar
de bem com a Natureza; o acolhimento do edifício amigável; as cidades compactas; o paisagismo
assistencial; a apropriação de valores menos competitivos; o caminho ao futuro com maior confiança; a prática da convivialidade sadia; a Ecologia da reconciliação; a bússola da consciencialidade planetária.
Parafatologia: a facilidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático no
ambiente construído verde; a habitação verde interagindo com as bioenergias; o edifício verde
menos energívoro; o espaço verde facilitando os desbloqueios das energias conscienciais (ECs)
gravitantes; o revestimento verde do jardim suspenso favorecendo a desintoxicação energossomática; o telhado verde equilibrando a energia no contexto glocalizado; a cidade verde ajustando
a teática bioenergética à fitoconvivialidade e à zooconvivialidade; a inexperiência da Elencologia
da Indústria da Construção Civil com as bioenergias; o comprometimento cármico decorrente da
produção de poluentes; a geração de detritos para si mesmo ao longo da seriéxis; a acumulação de
resíduos multimilenares; o passivo ambiental grupal multidimensional; a destruição ambiental
deixando rastros energéticos aos ecossistemas por múltiplas vidas; a salvaguarda da qualidade
ambiental facilitando ressomas e proéxis de futuras gerações; o abrigo ambiental sadio aos alunos
egressos do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a proteção ambiental enquanto contributo
pessoal ao autorrevezamento multiexistencial evolutivo; o desassédio ambiental promovido pela
energosfera sadia; a desestigmatização ambiental da reurbex apoiada pelos amparadores extrafísicos da Natureza; o crédito na conta holocármica pela prevenção da saúde planetária; o princípio
consciencial participando do Maximecanismo Multiexistencial Interassistencial; a lignina potencializando a tenepes e a escrita tarística; o fitoectoplasma proporcionando a remissão de minidoenças; a hidroenergia repercurtindo no holochacra; as inspirações extrafísicas no banho matinal;
a homeostase holossomática oportunizando o acesso às Centrais Extrafísicas; as consciexes paraecologistas auxiliando no pioneirismo à estabilidade da Terra; o Paradireito aplicado a todas as
consciências; o senso de pertencimento ao Cosmos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Ecologia-Arquitetura-Conscienciologia; o sinergismo da
equipe técnica transdisciplinar; o sinergismo vontade-intencionalidade-tecnicidade-realização;
o sinergismo habitat sustentável–reeducação evolutiva; o sinergismo Natureza–vigor holossomático; o sinergismo entre as bioenergias; o sinergismo consciência-Planeta-Cosmos.
Principiologia: o princípio da singularidade das edificações; os princípios dos ecoedifícios; os princípios utilizador-pagador e poluidor-restaurador; o princípio de a Terra ser a casa
de todos; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio de pensar e agir sopesando
o melhor para todos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) corrigindo, de imediato, o erro.
Codigologia: os códigos oriundos do benchmarking ambiental; o Código de Obras Municipal; o código das Normas da International Standard Organization (ISO) e da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); os códigos de Ética Profissional; o Código de Ética da
Construção; o código pessoal de Cosmoética (CPC) abrangendo o respeito a toda forma de vida;
o código grupal de Cosmoética (CGC) ativado nas atitudes diárias em prol do ambiente natural.
Teoriologia: a teoria de a Bioarquitetura estar entre os remédios para curar o Globo
Terrestre; a teoria de a Arquitetura Verde estimular rotinas redondas; a teoria de o ambiente intrafísico refletir a consciencialidade da consciência; a teoria da serialidade das vidas sucessivas;
a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da responsabilidade interassistencial; a teoria da
reurbex.
Tecnologia: a tecnologia verde; a ecotécnica; a biotecnologia; as técnicas construtivas
tradicionais associadas à Tecnologia Avançada; as técnicas passivas de condicionamento térmico; a técnica do Desenho Universal; a técnica do Design para desmontagem; os insights extrafísicos inspirando tecnologias inovadoras.
Voluntariologia: os voluntários de instituições ambientalistas; o voluntariado dos Arquitetos Sem Fronteiras (ASF); o voluntário-aprendiz da Empresa Conscienciocêntrica (EC) verde; o voluntariado de Instituição Conscienciocêntrica (IC) apoiando a Arquitetura Verde; o voluntário técnico construindo edificações tarísticas verdes; o voluntariado conscienciológico habitando Cognópolis Verdes; o paravoluntariado inspirando campi conscienciológicos verdes.
Laboratoriologia: o labcon; o laboratório do tempo; os laboratórios da Ciência Convencional; o laboratório natural de bioenergias; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Arquitetos e Urbanistas; o Colégio Invisível dos
Engenheiros; o Colégio Invisível dos Construtores; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível
da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito halo da Arquitetura Verde; o efeito contínuo da produção técnica
especializada; o efeito antipoluição do solo, ar e água; os efeitos maléficos da perda de biodiversidade; os efeitos micro e macroclimáticos no holossoma; o efeito homeostático do aproveitamento das bioenergias nas edificações; os efeitos da preservação do Planeta na reurbex.
Neossinapsologia: as neossinapses gerando boas práticas de utilização dos recursos naturais; as neossinapses favoráveis à Construção Amigável e contrárias aos interesses do capital
financeiro e do poder dominante; as neossinapses exigidas aos projetistas no Projeto Verde; as
neossinapses vigoradas pela Habitologia tendo consciência ecológica; a habitação saudável facilitando a formação de neossinapses pacificadoras; a Natureza auxiliando a aquisição de neossinapses evolutivas; as paraneossinapses intermissivistas aplicadas à Arquitetura Viva.
Ciclologia: o ciclo da Natureza; o padrão cíclico das matérias primas; o ciclo da cadeia
produtiva; o ciclo de vida útil da edificação; o ciclo da manutenção do ambiente construído;
o ciclo urbanização-degradação-reurbanização; o ciclo multiexistencial da evolução na Terra.
Enumerologia: o projeto ecoeficiente; a construção ecoeficiente; a edificação ecoeficiente; a utilização ecoeficiente; a conservação ecoeficiente; a demolição ecoeficiente; a reutiliza-
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ção ecoeficiente. A ecointeligência; a ecorresponsabilidade; a ecocidadania; a ecoconviviabilidade; o ecodesenvolvimento; a ecossustentabilidade; a ecossobrevivência.
Binomiologia: o binômio energia esgotável–energia renovável; o binômio carbonização-oxigenação; o binômio processo linear degenerativo–processo cíclico regenerador; o binômio parasitismo-mutualismo; o binômio custo-benefício; o binômio cientificidade–senso comum;
o binômio empreendedor sustentável–empreendedor consciencial; o binômio belicismo-pacifismo; o binômio conforto ambiental–produtividade consciencial.
Interaciologia: a interação consumo energético–ecossistemas; a interação nociva à biosfera ilha de calor urbano–efeito estufa; a interação patológica degradação ambiental–miséria
mundial; a interação otimização dos meios–qualificação dos fins; a interação Ecodesign–novos
mercados; a interação consciência-soma; a interação humanidade sustentável–ações pacíficas;
a interação reurbanização extrafísica (reurbex)–reurbanização intrafísica (reurbin).
Crescendologia: o crescendo avaliação técnica–solução especializada; o crescendo
conservação predial–conservação ambiental; o crescendo paradigma da insaciabilidade patológica–paradigma da sustentabilidade homeostática; o crescendo lucro máximo–lucro ótimo;
o crescendo visão egoica–visão cósmica.
Trinomiologia: o trinômio problema-desafio-solução; o trinômio eficiência-eficácia-efetividade; o trinômio (antidesperdício) reduzir-reutilizar-reciclar; o trinômio (passivo) inércia
térmica–ventilação–sombreamento; o trinômio maior eficiência construtiva–menor impacto sócio
ambiental–melhor qualidade de vida; o trinômio (sustentabilidade) ambiental-social-econômico;
o trinômio responsabilidade ambiental–grupocarmalidade sadia–megafraternidade.
Polinomiologia: o polinômio (cadeia produtiva) extração-fabricação-comercialização-construção-edificação-utilização; o polinômio (variáveis climáticas) ventilação-insolação-temperatura-umidade; o polinômio (Arquitetura Vernacular) caverna-tenda-taipa-palafita-oca-iglu;
o polinômio (ganho de calor) teto-parede-piso-janela-usuário-equipamento; o polinômio (soluções construtivas) cobogó-brise-pérgula-toldo-marquise-beiral-mansarda-shed-claraboia-domo-lanternim; o polinômio (vegetação) jardim exterior–jardim interior–jardim suspenso–jardim
elevado; o polinômio (matriz energética) solar-eólica-hidráulica-geotérmica-biomassa.
Antagonismologia: o antagonismo arquiteto “de salto alto” / arquiteto “descalço”;
o antagonismo Arquitetura do Poder / Arquitetura Verde; o antagonismo obsolescência planejada / Design Sustentável; o antagonismo expansão urbana / contração rural; o antagonismo selva
de pedra / selva natural; o antagonismo pensar verde / pensar cinza; o antagonismo omissão
/ ação.
Paradoxologia: o paradoxo de na Arquitetura Verde se fazer mais com menos; o paradoxo de na Construção Verde o caro sair barato; o paradoxo de alguns produtos classificados
como ecoeficientes serem ecoineficientes; o paradoxo de a verdade inconveniente sobre a poluição da Terra poder ser conveniente; o paradoxo de, ao banalizar o conceito de desenvolvimento
sustentável, torná-lo insustentável; o paradoxo de a salvaguarda da Humanidade depender da
recéxis individual; o paradoxo de o Cosmos estar dentro de nós.
Politicologia: a política ambiental; a política social; a política econômica; a política urbana; a política habitacional; a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia;
a carência de política incentivadora à Arquitetura Sustentável; a energocracia.
Legislogia: as leis da Natureza; as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço
aplicada ao projeto de Arquitetura Verde; a lei da ação e reação; a lei do direito à evolução;
a lei da reeducação evolutiva; a lei da intercooperação; a lei da proéxis; a lei da Cosmoética.
Filiologia: a biofilia; a naturofilia; a topofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia;
a proexofilia; a cosmoeticofilia; a reurbanofilia.
Fobiologia: a dendrofobia; a barbarofobia; a epidemiofobia; a megalofobia; a isolafobia;
a fracassofobia; a patofobia; a assediofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome do edifício doente (SED); a prevenção de síndromes relacionadas a edifícios (SRE); a redução da síndrome da sensibilidade química múltipla
(SQM); a remissão da síndrome do desmatamento; a reeducação da síndrome do desperdício;
o fim da síndrome da onipotência humana; o acordar da síndrome da alienação.
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Maniologia: a ecomania; a mania da exigência de selos de qualidade; a heterocriticomania; o enfrentamento da egomania; a reeducação de retromanias.
Mitologia: o mito da inesgotabilidade dos recursos naturais; o mito de a Arquitetura
Verde não causar impacto aos ecossistemas; o mito de a Arquitetura Sustentável ser primitiva;
o mito de a construção standard ser sustentável; o mito de o crescimento de renda implicar necessariamente em maior consumo de energia; o mito de a adoção de práticas sustentáveis ser
mais onerosa à Sociedade.
Holotecologia: a arquitetoteca; a urbanisticoteca; a ecoteca; a socioteca; a tecnoteca;
a convivioteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Arquitetura; o Urbanismo; o Paisagismo;
a Engenharia; a Habitologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Autorrevezamentologia;
a Reurbexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser subumano; a consréu; a pessoa ecológica; a personalidade dedo verde; a conscin vulgar; a consciência devas; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex amparadora.
Masculinologia: o arquiteto urbanista; o projetista; o engenheiro; o construtor; o empreendedor imobiliário; o capitalista consciente; o fabricante; o fornecedor; o prestador de serviço;
o ambientalista; o ecologista; o consumidor sustentável; o usuário colaborativo; o educador ambiental; o cientista verde; o semperaprendente; o intermissivista; o verbetógrafo; o amparador extrafísico Xamã; o Serenão Ki-Lin; o Serenão Reurbanizador.
Femininologia: a arquiteta urbanista; a projetista; a engenheira; a construtora; a empreendedora imobiliária; a capitalista consciente; a fabricante; a fornecedora; a prestadora de serviço;
a ambientalista; a ecologista; a consumidora sustentável; a usuária colaborativa; a educadora ambiental; a cientista verde; a semperaprendente; a intermissivista; a verbetógrafa; a amparadora extrafísica Rose Garden; a Serenona Rosa dos Ventos; a Serenona Monja.
Hominologia: o Homo sapiens echologus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens
professionalis; o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens reurbanisator; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Arquitetura Verde Básica = a edificação ecoeficiente na utilização dos
recursos naturais; Arquitetura Verde Avançada = a edificação ecoeficiente na utilização dos recursos naturais e autossuficiente energeticamente.
Culturologia: a cultura verde; a permacultura; a cultura da sustentabilidade construtiva; a cultura do conservacionismo na construção civil; o repensar da cultura de insaciabilidade
patrimonialista; a cultura de produção e consumo sustentável; a cultura da Harmoniologia.
Intrafisicologia. No âmbito da Energossomatologia, eis, em ordem alfabética, 7 tipos
básicos de energias e os respectivos exemplos relativos à Arquitetura Verde:
1. Aeroenergia: a energia dos ventos; o aerogerador; a usina eólica; as soluções passivas de ventilação natural na edificação; a ventilação cruzada; o peitoril ventilado; a porta arejada;
a veneziana; a fachada com colchão de ar renovável; a ventilação mecânica (insuflador de ar).
2. Cosmoenergia: a energia solar; o coletor solar (calefação de água e ambiente); o painel fotovoltaico (geração de energia elétrica); a usina solar (campo fotovoltaico); as soluções passivas de iluminação natural na construção; a inércia térmica de materiais; a parede de trombe;
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a parede de colunas com água; a cobertura com vegetação; o telhado com pintura reflexiva; o material translúcido; o vidro duplo ou triplo; a película de controle solar; a cortina persiana.
3. Energia consciencial: a pensenidade humana qualificando a energia imanente; a exteriorização de bioenergia não-poluente; o discernimento nas pesquisas científicas; a intenção
cosmoética nas invenções tecnológicas; o consumo inteligente; o uso adequado do edifício.
4. Fitoenergia: a energia do reino vegetal, síntese das relações entre solo, sol e água;
o sistema de aquecimento por biomassa (resíduos florestais e agrícolas); os biocombustíveis;
o plástico verde (etanol); a influência no conforto térmico (temperatura, umidade), na luz e sombra e no direcionamento dos ventos; a redução de enchentes (permeabilidade do solo) e efeito estufa (absorção dos gases); a contenção do terreno (antierosão); a vegetação associada ao piso, parede e teto; a melhoria dos aspectos psicológicos (cores e ornamentação) e econômicos; a cerca
viva; os materiais renováveis, reutilizáveis e recicláveis (madeira, lã vegetal, palha, bambu).
5. Geoenergia: a energia do solo; a central geotérmica; a energia solar armazenada no
subsolo; a bomba de calor geotérmica; a Arquitetura Sensível; o adobe; o solo-cimento; os materiais recicláveis (concreto, gesso, cerâmico, vidro) e reutilizáveis (pedra, pré-fabricados).
6. Hidroenergia: a energia da água; a hidrelétrica; a usina maremotriz; a captação de
água pluvial; a reutilização de água residuária; a medição individualizada do consumo de água;
a caixa acoplada com fluxo duplo; os metais sanitários com redutor de vazão e temporizador.
7. Zooenergia: a energia dos animais, invertebrados e vertebrados; os princípios conscienciais produzindo biomassas (abelha, pássaro, microalgas marinhas); o biomimetismo (cupim,
joão-de-barro); o biodigestor (excremento animal); o biogás (bactéria); as protocélulas.
Caracterologia. No contexto da Pensenologia, eis, em ordem lógica, 3 expressões da
consciência, com exemplos de ações e boas práticas, a serem adotados como hábitos sadios e rotinas úteis pelos produtores e consumidores da Arquitetura Ecossustentável:
1. Pensamento: a intenção verde; a vontade verde; o discernimento verde; o hábito verde; o consumo verde; a autoconsciência verde.
2. Sentimento: o respeito à coevolução com os princípios conscienciais; a prática da solidariedade planetária; a vivência do senso universalista; o vislumbre da megafraternidade.
3. Ação: o Projeto Verde; a steel frame (construção a seco); a tinta natural; o vidro autolimpante; os circuitos elétricos independentes; a iluminação de tarefa; o sensor de ocupação;
o controle fotoelétrico; o temporizador; o dimmer; o eletrodoméstico de baixo consumo de energia; o Manual do Proprietário; a coleta seletiva dos resíduos; a pegada ecológica.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, na ordem lógica, as 7 principais etapas de
produção da edificação verde e os respectivos princípios-sínteses:
1. Planejamento. O fortalecimento da relação Homem-Natureza.
2. Projeto. O equilíbrio da relação ambiente construído–ambiente natural.
3. Construção. A redução da relação resíduo-desperdício.
4. Utilização. A observância da relação custo de operação–bem-estar dos usuários.
5. Conservação. A implementação da relação limpeza-manutenção.
6. Reutilização. A atenuação da relação decisão socioeconômica–impacto ambiental.
7. Demolição. A priorização da relação redução de entulhos–reciclagem de materiais.
Conclusiologia. A Indústria da Construção Civil, importante consumidora de recursos
naturais do Planeta, gera toneladas de resíduos e emite enorme quantidade de gases poluentes
à atmosfera. A Arquitetura Verde repensa a própria construção de modo sistêmico, promove a alteração consciente no entorno e, em escala evolutiva, edifica microcosmos harmonizados ao macrocosmo fortalecendo nas consciências o “pensene sustentável” no ciclo ressoma-dessoma.
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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 Arquitetura Verde, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego botânico: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Agenda ambiental organizacional: Ecologia; Neutro.
03. Arquitetura Reparadora: Acertologia; Neutro.
04. Biodiversidade: Intrafisicologia; Neutro.
05. Casa arrumada: Organizaciologia; Homeostático.
06. Conservação da edificação conscienciocêntrica: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Edificação saudável: Harmoniologia; Homeostático.
08. Empreendedorismo reurbanizador: Evoluciologia; Homeostático.
09. Empreendimento sustentável: Intrafisicologia; Neutro.
10. Fitoconvivialidade: Conviviologia; Homeostático.
11. Naturofilia: Filiologia; Homeostático.
12. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Saúde ambiental: Paraecologia; Homeostático.
14. Sensibilidade química múltipla: Proxemicologia; Nosográfico.
15. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.

APOIAR A ARQUITETURA VERDE REVELA INTELIGÊNCIA
EVOLUTIVA E COSMOÉTICA, ASSUMINDO NEORRESPONSABILIDADES NO EQUILÍBRIO DA TERRA, SITUAÇÃO ÍNSITA À CONSECUÇÃO DA PROÉXIS NA ERA DA REURBEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já desfruta das vantagens da Arquitetura Verde?
Na condição de espectador ou protagonista? Observa benefícios evolutivos pró-compléxis?
Bibliografia Específica:
1. Freitas, Juarez; Sustentabilidade: Direito ao Futuro; revisora Lourdes Nascimento; 340 p.; 10 caps.; 1 E-mail;
38 enus.; 1 microbiografia; 1 website; 389 notas; alf.; 21,5 x 14,5 cm; br.; 1ª reimp.; Editora Fórum; Belo Horizonte, MG;
2011; páginas 17 a 187.
2. Lengen, Johan van; Manual do Arquiteto Descalço; pref. Jaime Lerner; 712 p.; 10 caps.; 74 enus.; 1.574
ilus.; 36 tabs.; 25 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; enc.; 9ª Ed. rev.; 5ª reimp.; Empório do Livro; São Paulo, SP; 2008; páginas
667 a 744.
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
244 a 255, 271 a 317, 826, 827 e 836 a 840.
Webgrafia Específica:
1. Goulart, Solange; Sustentabilidade nas Edificações e no Espaço Urbano; Disciplina Desempenho Térmico de Edificações; 32 p.; 3 caps.; 8 enus.; 1 foto; 3 tabs.; 1 website; 19 refs.; alf.; 30 x 21 cm; espiralado; Laboratório de
Eficiência Energética em Edificações, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Florianópolis, SC; S. D.; páginas
2 a 30; disponível em: <http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/disciplinas/ECV5161_Sustentabilidade_apostila_0.pdf>; acesso em: 15.06.14.
2. Lamberts, Roberto; Dutra, Luciano; & Pereira, Fernando; Eficiência Energética na Arquitetura; XV
+ 366 p.; 9 caps.; 103 enus.; 1 equação; 319 ilus.; 3 microbiografias; 42 tabs.; 190 refs.; 6 apênds.; alf.; 3ª Ed. rev. e aum.;
alf.; 30 x 21 cm; espiralado; Eletrobras Procel; Rio de Janeiro, RJ; S. D.; páginas 5 a 295; disponível em: <http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/apostilas/eficiencia_energetica_na_arquitetura.pdf>; acesso em: 18.08.14.
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3. Mülfarth, Roberta Consentino Kronka; Arquitetura de Baixo Impacto Humano e Ambiental; Tese;
2 Vols.; orientador Ualfrido Del Carlo; 220 p.; 8 caps.; Vol. 1; 24 enus.; 1 fluxograma; 109 fotos; 3 gráfs.; 13 ilus.; 9 tabs.;
alf.; 30 x 21 cm; espiralado; Falculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (USP); São Paulo, SP;
2002; páginas 1 a 192; disponível em: <http://www.usp.br/fau/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aut0221/Material_de_Apoio/Conceitos/Tese_Roberta.pdf>; acesso em: 18.04.14.
4. Villela, Dianna Santiago; A Sustentabilidade na Formação Atual do Arquiteto e Urbanista; Dissertação;
orientador Roberto Monte-Mór; 180 p.; 5 caps.; 18 enus.; 11 fotos; 16 gráfs.; 21 ilus.; 1 questionário; 4 tabs.; 105 refs.;
alf.; 30 x 21 cm; espiralado; Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Belo Horizonte,
MG; 2007; páginas 17 a 160; disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/RAAO7BMPV2/disserta_o_dianna_villela.pdf?sequence=1>; acesso em: 27.05.14.
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ARQUIVOLOGIA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Arquivologia é a Ciência aplicada aos estudos ou conhecimentos dos arquivos, dos bancos de dados, dos artefatos do saber ou da coleção de informações estruturadas
e tratadas como conjunto único, patrimônio intelectual ou mentalsomático.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo arquivo vem do idioma Latim, archivum, “palácio; tribunal; arquivo, lugar onde se guardam papéis e documentos antigos; cartório”, e este do idioma Grego, arkheion, “residência dos principais magistrados, onde se guardavam os arquivos de Atenas”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência;
Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apareceu, no idioma Português, a partir da Idade Média.
Sinonimologia: 1. Armazém da sabedoria; Arquivística; estudo dos files. 2. Holomemória cosmogramática. 3. Memória informática. 4. Repositório de registros. 5. Holoteca.
Neologia. Os 2 vocábulos Miniarquivologia e Maxiarquivologia são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Amnésia coletiva. 2. Desorganização intelectual.
Estrangeirismologia: os tipos de backup.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à memória prática.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares pertinentes quanto ao assunto:
– Arquivologia: holomemória palpável. Arquivologia: megaverdades congeladas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemônica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: a Arquivologia pessoal; a Arquivologia institucional; a Arquivologia coletiva; o arquivo vivo; o arquivo morto; o arquivo projeciológico; o inventário arquivológico; a armazenagem; o banco de dados; os artefatos do saber; a biblioteca pessoal; o bibliotáfio; a organização dos arquivos; as fichas; os fichários; a codificação de dados; a catalogação; o patrimônio;
as matérias-primas mentaissomáticas; as preservações; o resguardo do indispensável; a acumulação; o colecionismo patológico; os excessos da cultura inútil; a cultura das inutilidades; os bagulhos energéticos; os excessos; o lixão pessoal; o sujismundismo; os descartes; a Holoteca pessoal;
o almoxarifado pessoal; o cosmograma; a Era da Informação; a relação Arquivologia-Inventariologia; a relação Proxêmica–volume documental; a Taxologia das informações.
Parafatologia: as autorretrocognições.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do cosmograma.
Filiologia: a cognofilia; a mnemofilia.
Holotecologia: a cosmogramoteca; a inventarioteca.
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Interdisciplinologia: a Arquivologia; a Arquivística; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Biblioteconomia; a História; a Informática; a Infocomunicologia;
a Mnemossomatologia; a Museologia; a Estatística; a Inventariologia; a Tudologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin organizada; a pessoa desorganizada.
Masculinologia: o pesquisador; o arquivologista; o arquivista; o proprietário; o bibliotecônomo; o holotecário; o reciclante existencial; o inversor existencial; o executor da proéxis;
o homem descuidado; o colecionador cultural; o estoquista.
Femininologia: a pesquisadora; a arquivologista; a arquivista; a proprietária; a bibliotecônoma; a holotecária; a reciclante existencial; a inversora existencial; a executora da proéxis;
a mulher descuidada; a colecionadora cultural; a estoquista.
Hominologia: o Homo sapiens archivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: Miniarquivologia = a caixa de segurança pessoal no banco; Maxiarquivologia = a Biblioteca do Congresso, em Washington, EUA.
Culturologia: o inventário cultural.
Analogismo. A rigor, o estudo da Arquivologia é a Ciência da Holoteca.
Confor. Dentro do universo da Conformática, eis outra definição para a Arquivologia:
a forma ideal para resguardar o conteúdo ideal, o domicílio definitivo da Fatuística.
Explicitação. A Arquivologia deve lidar e ser sempre, na prática, a mais explícita possível. O banco de dados das verdades relativas de ponta não deve ser, cosmoeticamente, cofre de
segredos ou arcana do esoterismo.
Surpreendência. A aberração quanto à Arquivologia aparece com toda força nos colecionadores de coisas esdrúxulas ou negativas. Exemplo: o colecionador dos restos da Segunda
Guerra Mundial encontrados nas cidades fantasmas devastadas pelas bombas na Europa (Ano-base: 1945).
Processos. A Socin, ainda patológica, está ficando cada vez mais litigiosa. Os advogados
nunca trabalharam tanto. Contudo, isto é a fase vivencial da imaturidade. Os arquivos de documentos selecionados livram a conscin de processos jurídicos inesperados.
Criminologia. No universo da Parapatologia, a Criminologia aponta 2 tipos doentios de
arquivo:
1. Queima. A queima de arquivo ou o assassinato por marginais da pessoa com excessivos conhecimentos sobre as delinquências dos outros.
2. Morte. O arquivo morto ou aquele filho de família pobre assassinado e sobre o qual
a polícia, quando desmoralizada, arquiva o caso sem se empenhar em esclarecê-lo e prender o(s)
criminoso(s).
Confrontações. Pela Comunicologia, qualquer informação nova, cedo ou tarde há de ser
confrontada com os dados já existentes sobre o assunto e, neste particular, a Arquivologia é imprescindível e insubstituível na Pesquisologia e na Metodologia da Ciência e da Técnica.
Unidade. De acordo com a Conscienciometrologia, a unidade de medida da Arquivologia, no caso, da Cosmanálise, é o dado verídico.
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Cosmogramologia. Perante a Cosmanálise, onde a Arquivologia se faz mais necessária,
no universo específico da Conscienciologia, é na implantação dos trabalhos do Cosmograma,
exigindo amplo espaço físico, próprio, indispensável.
Ambiguidade. À luz da Cosmoeticologia, a Arquivologia pode se apresentar ambígua
entre duas realidades:
1. Tesouros. A acumulação da cornucópia de tesouros de sabedoria cosmoética. Exemplo: a biblioteca de citações do conhecimento universal.
2. Entulhos. A lixeira de entulhos mentais anticosmoéticos. Exemplo: a coleção de objetos de pornografia.
Artefatos. Segundo a Experimentologia, a Arquivologia desempenha papel relevante
quanto à acumulação do conhecimento e ao enriquecimento da biblioteca pessoal, onde se incluem artefatos do saber de múltiplas naturezas: recortes, comunicações pessoais, xerocópias, cadernos de notas, disquetes, CD-ROMs, livros de campo e guias práticos.
Relação. Dentro da Holomaturologia, nesta Era da Inundação da Informação, a Arquivologia deve ser sempre 1 conjunto de fatos, ou verdades relativas de ponta, correspondentes
a 1 contexto, de acordo com a época, tendo mais relação com a Holomnemônica e a Ciência,
e não com a Imagisticologia e a Arte.
Proxêmica. Do ponto de vista da Intrafisicologia, entre os maiores problemas gerados
pela Arquivologia está o espaço físico (Proxêmica) destinado a guardar o volume crescente de documentos e artefatos do saber.
Compactação. Sob a ótica da Infocomunicologia, a Arquivologia ganhou novo patamar
de evolução com a compactação do material arquivado, transformando (miniaturização) por
exemplo, 100 volumes da enciclopédia, normalmente ocupando para sempre o espaço da estante
avantajada, em apenas reduzido conjunto de CD-ROMs guardados na gavetinha.
Acumulação. A partir da Invexologia, o jovem (rapaz ou moça) já deve estabelecer, desde a adolescência, as bases e a Filosofia da Arquivologia pessoal, a fim de acumular mais depressa experiências e dados capazes de serem utilizados para o resto da vida intrafísica (lifetime).
Proéxis. Tal providência de sensatez, maturidade e profilaxia ajudam a embasar o compléxis na consecução da proéxis para qualquer conscin.
Mocidade. A existência humana passa muito depressa, fenômeno sobre o qual pouco
sentimos ou pensamos à primeira vista, notadamente no período da mocidade.
Mnemotécnica. Em função da Mentalsomatologia, o conscienciólogo(a) há de ser sempre o arquivologista, ou especialista em Arquivologia, se pretende fixar e ampliar os próprios conhecimentos durante a vida humana, poupando (Holoteca) a memória cerebral para o essencial,
o prioritário e o cosmoético.
Holomemória. Na análise da Mnemossomatologia, a Arquivologia é o maior coadjuvante físico da holomemória da conscin, junto com o computador pessoal.
Cronêmica. Por meio da Paracronologia, a Arquivologia apresenta relação extremamente íntima com o tempo (Cronêmica), ou seja, a classificação e codificação de dados a partir da
época histórica vivida.
Mafiocracia. Com base na Consciencioterapia, a Arquivologia aparece no aspecto mais
doentio, ou seja, o fato da conscin assassinada por saber demais dentro do grupo marginal ou da
mafiocracia, tornando-se arquivo vivo, ambulante, cuja convivência acusatória, mesmo silente,
faz os componentes da marginália refletir, condição ainda não suportável dentro das interprisões
grupocármicas. Tais conscins, não confiando na situação, decidem anticosmoeticamente pela eliminação, vindo daí a expressão queima de arquivo, quando a pessoa vira presunto, em geral através de tiro a distância de arma com teleobjetiva e silencioso.
Realidade. Contudo, a realidade prossegue: ninguém perde ninguém. A queima de arquivo, antes de tudo, sempre queimará a consciência (autoculpa, melin, melex) dos responsáveis

Enciclopédia da Conscienciologia

1699

pelos séculos à frente dentro do mecanismo inarredável da inseparabilidade grupocármica na anticosmoética.
Abrangência. Sob a análise da Parapedagogiologia, a arquivologia pode ser mais ou
menos abrangente conforme a natureza dos itens, rubricas ou artefatos do saber com os quais os
interessados trabalham, dependendo ainda da permanência dos arquivos, dos suportes de memória
(por exemplo: gigabytes), da sequência dos arquivos e do acesso direto proporcionado pelos materiais de pesquisa.
Ocorrências. A intrassincronicidade atuante no microuniverso da consciência lúcida determina 3 tipos de ocorrências, aqui dispostas na ordem funcional:
1. Fatos. Somente os fatos conseguem validar o dado.
2. Verbação. O fato revalida o dado, assim como a autovivência revalida a verbação.
3. Autodiscernimento. O fato determina a pesquisa, assim como o autodiscernimento
determina a manifestação pensênica.
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 a Arquivologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia.
03. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia.
04. Detalhismo: Experimentologia.
05. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia.
06. Holomnemônica: Mnemossomatologia.
07. Intelecção: Mentalsomatologia.
08. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia.
09. Inventariologia: Proexologia.
10. Senso universalista: Cosmoeticologia.

CONSIDERANDO A PENSENOLOGIA, NA ATOMIZAÇÃO
DO SABER, A IDEIA CENTRAL OU O MATERPENSENE
DA ARQUIVOLOGIA, É O DADO, A UNIDADE DO ARQUIVO, EXIGINDO SER EXATO DE ACORDO COM OS FATOS.
Questionologia. Qual a expressão pragmática da Arquivologia para você? Há quanto
tempo você coleciona dados úteis tendo em vista a proéxis, as gescons e os autorrevezamentos?
Somente no laptop? Há itens a serem descartados nos arquivos?
Filmografia Específica:
1. Arquivo X – O Filme. Título Original: The X Files. País: Canadá; & EUA. Data: 1998. Duração: 121
min. Gênero: Ficção Científica. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Rob Bowman. Elenco: David Duchovny; Gillian Anderson; John Neville; William
B. Davis; & Martin Landau. Produção: Chris Carter; & Daniel Sackheim. Desenho de Produção: Christopher Nowak.
Direção de Arte: Gregory Bolton; & Hugo Santiago. História: Chris Carter; & Frank Spotnitz. Roteiro: Chris Carter.
Fotografia: Ward Russell. Música: Mark Snow; Noel Gallagher (canção: “Teotihuacan”); Sting (canção: “Invisible Sun”);
Dean Ween (canção: “The Beacon Light”); & Gene Ween (canção: “The Beacon Light”). Montagem: Stephen Mark.
Cenografia: Jackie Carr. Efeitos Especiais: Amalgamated Dynamics; Blue Sky / VIFX; Digital Filmworks Inc.; Full
Scale Effects Inc.; Gray Matter FX; Hollywood Digital; Hunter / Gratzner Industries Inc.; K.N.B. Effects Group; Light
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Matters Inc.; O‟Connor FX; POP Film; Pixel Envy; Todd-AO Digital Images; & Trans FX. Companhia: 20th Century
Fox; & Ten Thirteen Productions. Sinopse: Com a misteriosa ajuda de médico paranoico, os agentes Mulder e Scully arriscam as vidas na caçada de vírus mortal, de provável origem extraterrestre e capaz de exterminar a raça humana.
Bibliografia Específica:
01. Bairo, Ricardo; Futuro Incerto ameaça a Série “Arquivo X”; A Gazeta do Iguaçu; Tabloide; Diário; Ano
10; N. 3.318; Caderno: 2; Foz do Iguaçu, PR; 24.10.99; página 18.
02. Bellotto, Heloísa Liberalli; Arquivos Permanentes: Tratamento Documental; pref. Vicenta Cortés Alonso; XII + 198 p.; 17 caps.; 21 x 14 cm; br.; T. A. Queiroz, Editor; São Paulo, SP; 1991; páginas 164 a 182.
03. Castilho, Álvaro Justa de; Arquivo D: A Verdade está Num Livro (Arquivo X); Incrível; Revista; Semanário; Ano IV; N. 53; Seção: Biografia; 5 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; Março, 1997; páginas 46 a 48.
04. Extra; Redação; Morte de Sargento foi Queima de Arquivo; Jornal; Diário; Seção: Polícia; Rio de Janeiro, RJ; 30.09.99; primeira página (chamada) e 12.
05. Kecskeméti, Charles; Arquivos para Todos; O Correio; Unesco; Revista; Mensário; Ano 13; N. 4; 7 ilus.;
Rio de Janeiro, RJ; Abril, 1985; páginas 9 a 11.
06. Lucírio, Ivonete D.; A Ciência do Arquivo X; Super Interessante; Revista; Mensário; Ano 14; N. 1; Seção: Televisão; 14 ilus.; São Paulo, SP; Janeiro, 2000; capa (chamada) e páginas 52 a 57.
07. Mardía, José; O Arquivo do Terror de Pinochet (Operação Condor); Estado de Minas; Jornal; Diário;
Seção: Exterior; 1 gráf.; 2 ilus.; 1 mapa; Belo Horizonte, MG; 06.12.98; página 30.
08. Mauro Neto; História Microfilmada (Processamento de Dados do Pará); O Liberal; Jornal; Diário; Ano
LIV; N. 29.216; Revista: Troppo; Ano 4; N. 185; 8 ilus.; Belém; Pará; 21.05.2000; páginas 22 e 23.
09. Perota, Maria Luiza Loures Rocha; Multimeios: Seleção, Aquisição, Processamento, Armazenagem, Empréstimo; pref. Marina Seni Guedes; 194 p.; 8 caps.; 18 ilus.; 38 refs.; apênd.; alf.; 21 x 15,5 cm; br.; 3 a Ed.; Editora Fundação Ceciliano Abel de Almeida; Universidade Federal do Espírito Santo; Vitória, ES; 1993; páginas 23 a 32.
10. Silva, Sônia Maria da Costa; “Andrew virou Arquivo Morto”; Entrevista; Extra; Jornal; Diário; Ano II;
N. 662; 4 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 26.01.2000; página 3.
11. 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 161.
12. 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
903.
13. 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 112, 122 e 400.
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ARREPENDIMENTO
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O arrependimento é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, lamentar ou sentir pesar sincero por faltas, omissões ou erros cometidos em tempos passados, sendo
oportunidade para renovar o entendimento pelo mal realizado ou pensado e mudar de opinião ou
de comportamento para melhor.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo arrepender deriva do idioma Latim Vulgar, repoenitere, “ressentir;
pesar”. Surgiu no Século XIII. A palavra arrependimento apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Compunção. 2. Compungimento; pungimento. 3. Reconsideração.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo arrependimento: arrepender; arrependida; arrependido; autarrependimento; pararrependimento.
Neologia. As duas expressões compostas arrependimento egocármico e arrependimento
grupocármico são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Aprazimento. 2. Regozijo. 3. Júbilo. 4. Culpa. 5. Teimosia patológica.
Estrangeirismologia: a mea culpa; a cause for regret.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holomaturologia.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Arrependimento: discernimento retardado. Arrependimento: efeito inevitável. Arrependimento exige coragem. Arrependimento: ex-orgulho consciente. Arrependimento, não. Correção. Certos arrependimentos matam.
Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – Uma mente nobre tem vergonha
de não se arrepender (Alexander Pope, 1688–1744). Para que serve o arrependimento, se isso
não muda nada do que se passou? O melhor arrependimento é, simplesmente, mudar (José de
Souza Saramago, 1922–2010).
Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – Saber recalcar 1 minuto de
cólera é economizar 1 século de arrependimento (Chinês). A melhor hora para arrepender-se
é antes de fazer.
Ortopensatologia: – “Arrependimento. Arrependimento significa megamedicamento”.
“O arrependimento alivia”. “Obviamente, ninguém se arrepende de mal não cometido”. “É sempre melhor o arrependimento que chega antes da punição”. “O arrependimento é superior ao remorso. O mea máxima culpa é superior ao arrependimento”. “O arrependimento confesso pode
repercutir positivamente em todo o grupo evolutivo, quando já ocorreu a interprisão grupocármica, funcionando ao modo de agente terapêutico grupal”.
Unidade. O arrependimento é a unidade de medida da culpa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do arrependimento; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: o arrependimento; a autocondenação; o desgosto; a lástima; o remorso; a ausência de autoquestionamentos; a condição do adulto sem nenhum arrependimento pelos crimes
cometidos; a timidez causando arrependimento por falta de posicionamento; a pusilanimidade
causando futuros arrependimentos; a ilicitude acarretando os autoconflitos dos arrependimentos;
o arrependimento proveniente da omissão anticosmoética; a rejeição do resultado não desejado;
o arrependimento do comprador ou do vendedor; os sofrimentos pelas faltas praticadas consecu-
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tivas; as lamentações sobre erros do passado podendo afetar a saúde física e até mesmo provocar
depressão; o pedido de desculpa após atitudes emocionais imaturas; o arrependimento sem a atitude reparadora; a autoculpa por remorso; o arrependimento gerando sentimento de beco sem saída
e caminho sem volta; a autoflagelação na tentativa de diminuir a culpa; o esbregue evolutivo gerando abertismo para revisão das condutas antifraternas; a autoconscientização cosmoética somente no final da vida; a regeneração na espera do perdão; a reconsideração; a reabilitação das
próprias ações impensadas; a prudência evitando arrependimentos por equívocos antievolutivos;
a evitação do travão existencial pela invéxis; o megatrafor derivado de muitos arrependimentos;
a oportunidade de correção dos erros aqui-agora-já.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os pararrependimentos pelo desperdício de companhias; os arrependimentos dos erros e omissões de retrovidas
propiciadores de condições favoráveis à evolução através de revisionismos com acertos grupocármicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo arrependimento-perdão.
Principiologia: o princípio de a boa ação não trazer arrependimentos, melin ou melex;
o arrependimento colocando fim no princípio de talião.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) melhorando as ações pelas quais
ainda se arrepende.
Teoriologia: o entendimento da teoria da interprisão grupocármica contribuindo para
evitação de atos ilícitos, anticosmoéticos e omissões deficitárias.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a eliminação da impulsividade como
técnica profilática de futuros arrependimentos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito do fracasso produzindo arrependimentos e futuras posturas proativas; os efeitos benéficos do arrependimento; os efeitos do arrependimento favorecendo as reconciliações.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas após o arrependimento lúcido.
Ciclologia: o ciclo desentendimento-arrependimento; o ciclo erro-arrependimento-retratação.
Enumerologia: o arrependimento inconfessável; o arrependimento estagnante; o arrependimento posterior; o arrependimento momentâneo; o arrependimento pós-omissão deficitária;
o arrependimento pós-dessomático; o arrependimento confesso.
Binomiologia: o binômio intempestivo remorso-arrependimento; o binômio atitude involuntária–arrependimento voluntário; o binômio arrependimento sincero–reconciliação conquistada.
Interaciologia: a interação pressa-arrependimento; a interação impulsividade-irracionalidade-arrependimento.
Crescendologia: o crescendo arrependimento–retratações pessoais; o crescendo arrependimento-reciclagem; o crescendo decisão precipitada–arrependimento tardio.
Trinomiologia: a autoprofilaxia do trinômio arrependimento-culpa-endividamento;
o trinômio arrependimento-revisionismo-perdão; o trinômio arrependimento-perdão-libertação.
Polinomiologia: o polinômio impulsividade-precipitação-arrependimento-reconciliação; o polinômio erro-arrependimento-remorso-recin.
Antagonismologia: o antagonismo lícito / ilícito; o antagonismo impulsividade / calculismo cosmoético.
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Paradoxologia: o paradoxo de o megatrafor poder derivar de arrependimentos.
Politicologia: a demagogia política é fator inevitável de futuros arrependimentos.
Legislogia: a lei do maior esforço autevolutivo antecipando as crises de crescimento
e consequente eliminação de futuros arrependimentos.
Filiologia: a maturofilia; a autopesquisofilia; a conviviofilia; a cosmoeticofilia; a priorofilia; a proexofilia; a recexofilia.
Fobiologia: o arrependimento gerado pela neofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da procrastinação.
Maniologia: a mania de cometer os mesmos erros, levando a arrependimentos recorrentes.
Mitologia: o mito de o arrependimento poder resolver, de única vez, todos os equívocos
cometidos; o mito de o simples arrependimento ser suficiente para reparar danos causados a outrem; o mito de o arrependimento eliminar interprisões grupocármicas; o mito da salvação eterna só pelo arrependimento.
Holotecologia: a maturoteca; a cognoteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a psicossomatoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autevoluciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodecidologia; a Autodiscernimentologia; a Conviviologia; a Criminologia; a Egologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Perdologia; a Policarmologia; a Profilaxiologia; a Psicossomatologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o arrependido; 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 arrependida; 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 autologicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens vigilans.
V. Argumentologia
Exemplologia: arrependimento egocármico = aquele gerado pelas faltas, omissões ou
erros cometidos prejudicando a própria conscin arrependida; arrependimento grupocármico
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= aquele gerado pelas faltas, omissões ou erros cometidos prejudicando o grupo de pessoas do
próprio convívio da conscin arrependida.
Culturologia: a cultura “deixa a vida me levar”.
Paracronologia. O arrependimento pode ser imediato, em tempo útil de reparação, ou
tardio, suscetível de provocar a melin, e até a melex, se não for retificado ainda na vida humana.
Terapeuticologia: a Autabsolutismologia na eliminação de posturas geradoras de arrependimentos.
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 arrependimento, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Ato clandestino: Conviviologia; Neutro.
03. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Autojustificativa: Autoconscienciometrologia; Neutro.
06. Autoprontidão: Recexologia; Homeostático.
07. Conscin imediatista: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
09. Drama de consciência: Parapatologia; Nosográfico.
10. Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
11. Paradoxo da autorreflexão: Paradoxologia; Neutro.
12. Pedido de desculpa: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Ponderação: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
15. Psicopatia: Parapatologia; Nosográfico.

AS CAUSAS PATOLÓGICAS DO ARREPENDIMENTO PODEM
SER SUPERADAS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA, RETRATAÇÃO E ESCLARECIMENTO ÀS OUTRAS CONSCIÊNCIAS,
LEVANDO À RECIN E À MATURIDADE CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como vive quanto aos arrependimentos ou remorsos? Os impulsos ainda lhe trazem arrependimentos? Já pensou em auto e heterorretração dos
erros cometidos?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres.Daniel
Muniz; pref. Cristina Arakaki; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 2 seções;11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56
enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros
sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15 websites; glos. 86 termos; 25 infografias; 20 cenografias; 72
filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu,
PR; 2009; página 90.
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;
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Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
531 a 535.
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 44, 117 e 164.
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 112.

C. N.
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ARRIMO GRUPOCÁRMICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O arrimo grupocármico é a conscin, homem ou mulher, servindo de auxílio, proteção e sustentáculo ideativo emocional, financeiro ou energético na família nuclear, no
trabalho, no voluntariado ou nas diversas necessidades comuns recorrentes da vida humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo arrimar deriva do idioma Árabe, rizma, “pacote; embrulho”. Surgiu no Século XVII. 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. Apoiante grupocármico. 2. Esteio grupal. 3. Suporte assistencial;
sustentáculo assistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo arrimo: arrima; arrimada; arrimado; arrimador; arrimadora; arrimadiço; arrimante; arrimar; arrimável; desarrimada; desarrimado; desarrimador; desarrimadora; desarrimar; desarrimo; maxiarrimo; megaarrimo; miniarrimo.
Neologia. As 4 expressões compostas arrimo grupocármico, miniarrimo grupocármico,
maxiarrimo grupocármico e megaarrimo grupocármico são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Desarrimo grupocármico. 2. Conscin parasita. 3. Conscin negligente. 4. Vampiro energético. 5. Pessoa arrimadiça.
Estrangeirismologia: o helper; o self made man; a self made woman; o wrap up da
assistência na tenepes; o background consciencial; a expertise assistencial; o end up assistencial;
o full time interassistencial; o rapport interassistencial assistente-assistido.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade.
Coloquiologia. Eis expressão comum sintetizando o arrimo grupocármico: a pessoa pau
da barraca.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal assistencial; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os benignopensenes; a benignopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os
paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os genopensenes fraternos; a genopensenidade benévola; a autopensenidade altruística; a implantação e sustentação de holopensenes pró-amplificação das consciencialidades.
Fatologia: o arrimo grupocármico; a mãe sendo arrimo primário e inevitável; o esteio financeiro da família; o menor responsável pelo sustento dos pais; o idoso aposentado sendo o único responsável pelo sustento da casa; as creches auxiliando as mães a serem as únicas provedoras
do lar; o aumento significativo de mulheres arrimo de família; a responsabilidade do filho mais
velho; a dessoma do pai transformando o filho em esteio familiar; o benefício à estabilidade no
trabalho a quem é arrimo de família; o responsável por sustentar a estrutura da família; a antivitimização; a hipótese do único intermissivista na família; as viagens solicitadas para apagar incêndios grupocármicos; a diminuição do sofrimento decorrente da presença da pessoa querida; a capacidade de diferenciar chantagem emocional da real necessidade da presença; o ato de fazer
quem quer, não necessariamente quem sabe; o período de recomposição grupocármica; o bem-estar decorrente da assistência interconsciencial realizada; a força presencial reconhecida pelos
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outros; o exemplarismo pessoal; o cuidado em não negligenciar a assistência aos familiares; o ato
de presentear visando a ampliação do rapport; a Grupocarmologia enquanto cláusula pétrea da
proéxis; o acerto grupocármico; a importância de não criar dependentes; a evitação do acumpliciamento grupocármico; a promoção de mudanças nos ambientes; o mutirão renovando o ambiente para melhor; o desenvolvimento da autoliderança tarística; a presença da pessoa sustentadora;
a postura assistencial do voluntário; a sustentação da equipe dos cursos de campo; a responsabilidade maior da coordenação nos trabalhos; as solicitações de auxílio; a segurança do grupo na pessoa sustentadora do trabalho; o continuísmo nas tarefas sendo parâmetro de confiança para o grupo; a prontidão assistencial; a proéxis sendo arrimo na vida humana; o arrimo de cada colaborador responsável pela sustentação do Programa Amigos da Enciclopédia; a força presencial do
epicentro do trabalho; a autocoerência intermissiva na busca de ampliação dos feitos assistenciais;
a aceleração da História Pessoal.
Parafatologia: as ressomas grupais; o arrimo bioenergético; o sustento energético nas
ICs; o desassédio promovido pelos epicons; o apoio dos monitores nas Dinâmicas Parapsíquicas;
a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação simpática (assim); o sustentador holochacral da família nuclear; o reconhecimento da cabeça energética na dupla evolutiva;
o heterodesassédio; a autoparapercepção; a autoconscientização multidimensional (AM); o recato
parapsíquico; a telepatia afetiva; a sinalética parapsíquica pessoal; a ampliação da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a autossustentação energética.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo ação-realização; o sinergismo (trio) das energias conscienciais entre amparador extrafísico–assistente–assistido.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da afinidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da convivialidade sadia; o princípio
do menos doente assistir ao mais doente; o princípio de assistir conforme a necessidade; o princípio da admiração-discordância; o princípio do “na dúvida assista”; o princípio inevitável da
autodisponibilidade frente às oportunidades evolutivas.
Codigologia: o código pessoal de fraternismo; o código de convivialidade; os códigos
de Ética grupais.
Teoriologia: a teoria do amparo interconsciencial; a teoria do holocarma da consciência.
Tecnologia: a técnica da assistência interconsciencial; a técnica da retribuição pessoal;
a técnica de se viver multidimensionalmente; a priorização da técnica da tenepes na agenda pessoal; a técnica da assimilação simpática; a técnica da assepsia energética; a técnica da desassimilação simpática; a técnica da vivência do binômio admiração-discordância.
Voluntariologia: o autocompromisso firmado no trabalho voluntário; o voluntariado
conscienciológico potencializador da interassistencialidade.
Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da
Conviviologia.
Efeitologia: os efeitos interassistenciais do autexemplarismo pessoal.
Neossinapsologia: o afloramento das neossinapses decorrentes das assistências realizadas.
Ciclologia: o ciclo da recomposição evolutiva interconsciencial; o ciclo tacon-tares;
o ciclo das oportunidades evolutivas gerando autossatisfação.
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Binomiologia: o binômio autoconfiança-autossuficiência; o binômio querer-agir; o binômio autovivência–eficácia explicativa.
Interaciologia: a interação grupocarma-maxiproéxis.
Crescendologia: o crescendo holocármico egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo iniciativa individual–completismo grupal; o crescendo amador-profissional; o crescendo
interesse pelas consciências–dedicação assistencial; o crescendo superação intraconsciencial–
–capacitação interassistencial; o crescendo assistente novato–assistente mediano–assistente veterano; o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes.
Trinomiologia: o trinômio autabnegação-autorrenúncia-autossacrifício; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio conhecimento teórico–experimento prático–suplemento teático; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo parasita / arrimo; o antagonismo omissuper / interprisão grupocármica; o antagonismo amparo / dependência.
Paradoxologia: o paradoxo da maturidade evolutiva da criança capaz de superar a dos
pais; o paradoxo de a mãe ser capaz de sustentar 7 filhos, mas 7 filhos não sustentarem a mãe;
o paradoxo da omissão superavitária, quando a melhor ajuda é não ajudar.
Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da empatia; a lei da interdependência
consciencial.
Filiologia: a evoluciofilia; a energofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a cognofilia; a cosmovisiofilia; a adaptaciofilia.
Fobiologia: a familiofobia; a neofobia; a xenofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da ectopia afetiva (SEA);
a síndrome do canguru; a síndrome do ninho vazio; a síndrome do atraso evolutivo; a síndrome
da alienação parental; a síndrome do exaurimento energossomático; a síndrome da despriorização existencial.
Maniologia: a abulomania; a egomania.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a socioteca; a gregarioteca; a determinoteca; a potencioteca; a volicioteca; a sociologicoteca; a epicentroteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Criteriologia; a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia;
a Ortopensenologia; a Verbaciologia; a Interprisiologia; a Paradireitologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin arrimo; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o provedor; o benfeitor; o patrocinador; o amparador; o sustentador;
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 pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o líder; o protagonista.
Femininologia: a provedora; a benfeitora; a patrocinadora; a amparadora; a sustentadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-
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municóloga; 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 líder; a protagonista.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens
orthopensenicus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo
sapiens teleguiatus; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniarrimo grupocármico = a conscin menor de idade provedora única
da família nuclear; maxiarrimo grupocármico = o(a) intermissivista lúcido(a) sustentando o grupocarma; megaarrimo grupocármico = o(a) evoluciólogo(a) sustentáculo do grupo evolutivo.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia.
Traforologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 trafores comuns das consciências-arrimo:
01. Acolhimento.
02. Altruísmo.
03. Assiduidade.
04. Assistencialidade.
05. Autabnegação.
06. Benignidade.
07. Comedimento.
08. Confiabilidade.
09. Continuísmo.
10. Dedicação.
11. Discrição.
12. Disponibilidade.
13. Equilíbrio íntimo.
14. Fraternidade.
15. Otimismo.
16. Pontualidade.
17. Proatividade.
18. Prontidão.
19. Respeito.
20. Responsabilidade.
Autoconscientização. Grande parte das consciências é arrimo de alguma pessoa, ideia,
trabalho ou grupo. Importa refletir a qualidade da sustentação dedicada à tarefa. A tendência evolutiva é a consciência tornar-se mais lúcida e responsável quanto aos trabalhos assistenciais, ampliando a própria condição de arrimo grupocármico.
Taxologia. Sob a ótica da Sociologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 tipos de
esteios existentes:
01. Arrimo afetivo: os pais afetivos; o duplista; o melhor amigo.
02. Arrimo evolutivo: o evoluciólogo; o Serenão.
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03. Arrimo familiar: a mãe solteira; o aposentado provedor.
04. Arrimo intelectual: o orientador de pesquisa; o professor sustentando o debate diário.
05. Arrimo na dupla evolutiva: a cabeça energética do casal; o sustentador financeiro;
o sustentador das tarefas domésticas.
06. Arrimo na IC: o secretário geral, o voluntário sustentador de determinado trabalho.
07. Arrimo na tenepes: o tenepessista; o amparador da tenepes.
08. Arrimo no curso de campo: o epicon; os coordenadores; os monitores; os amparadores.
09. Arrimo profissional: o coaching.
10. Arrimo somático: o personal trainer; o médico; a enfermeira.
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 arrimo grupocármico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Apoiante: Conviviologia; Neutro.
04. Autossacrifício: Cosmoeticologia; Neutro.
05. Beneficência: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
08. Esquecimento trágico: Holomemoriologia; Nosográfico.
09. Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Megaomissão: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
11. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Redutor do autodiscernimento: Holomaturologia; Nosográfico.
14. Sementeira intrafísica: Autoproexologia; Homeostático.
15. Strong profile: Perfilologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DE ARRIMO GRUPOCÁRMICO É ASSUNÇÃO
INTELIGENTE EXPERIENCIADA PELA CONSCIÊNCIA LÚCIDA, A QUAL EXTRAI SABER EVOLUTIVO VALIOSO PARA
A PRÁTICA POSTERIOR DO EPICENTRISMO AVANÇADO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou ou vivencia hoje a condição de arrimo grupocármico? No teste de avaliação pessoal, da escala de 1 a 5, em qual nível você se situa?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe Técnica de Revisores do Holociclo; 1.584
p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; 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 238 a 240.
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2. 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
megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz
do Iguaçu, PR; 2009; página 325.

M. M.
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ARROGÂNCIA
(PARASSOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A arrogância é a atitude, caráter, traço, tendência ou conjunto de padrões
comportamentais caracterizado pela falsa autoconcepção de superioridade em relação às demais
consciências.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo arrogância procede do idioma Latim, adrogantia ou arrogantia,
“arrogância; bravata; insolência; pretensão orgulhosa”, de adrogans, particípio presente de adrogare, “interrogar; adotar; perfilhar; unir”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Prepotência. 2. Soberba. 3. Empáfia; petulância. 4. Filáucia; presunção. 5. Jactância; vaidade. 6. Vanglória. 7. Imodéstia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo arrogância:
arrogante; autarrogância; maxiarrogância; megarrogância; miniarrogância.
Neologia. Os 3 vocábulos miniarrogância, maxiarrogância e megarrogância são neologismos técnicos da Parassociologia.
Antonimologia: 01. Aulicismo. 02. Humildade. 03. Plebeísmo. 04. Servilismo.
05. Modéstia. 06. Autestima sadia. 07. Coragem evolutiva. 08. Liderança democrática. 09. Altruísmo; fraternismo. 10. Assistencialidade.
Estrangeirismologia: a fierté méprisante; a distinction; a arrogância legitimada pelo
establishment; a high society; o status; o cercle savant.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade fraterna.
Coloquiologia. Eis 6 expressões populares relacionadas ao tema: – Trazer o rei na barriga. Ter o ego inflado. Ser cheio de si. Ter o nariz em pé. Posar de salto alto. Viver em torre de
marfim.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conviviologia; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; o holopensene homeostático da autoconfiança discreta.
Fatologia: a arrogância; o corpo empertigado; o desprezo; a intervenção súbita na fala
alheia; a agressividade; o autoritarismo; a amoralidade; o cabotinismo; a vaidade; a imaturidade;
a incapacidade de ouvir os outros; a inaptidão para trabalhar em equipe; o autoisolamento; o pseudossucesso; o insucesso traumatizante; a autointolerância; a heterointolerância; a ingratidão;
o rancor; a rabugice; a dificuldade em delegar; a gargalhada de escárnio; a dificuldade em pedir
ajuda; a heterocrítica exagerada; a inveja; a mentira; o tratamento humilhante; o desrespeito; a gafe; o descontrole emocional; a falsa modéstia; a hipomaturidade pessoal; o elitismo; a casta; a panelinha; a herança espúria da monarquia; a corte; o luxo; o trono; o pedestal; o palco; a distinção
social; o materialismo; o apego; a obtusidade política; a liderança pelo medo; a tendência inata da
exacerbação; o curso Profilaxia das Posturas Monárquicas (CEAEC); a coleira do ego; a vanguarda artística; o garbo militar; a pompa religiosa; a antiassistencialidade; o arrependimento no
final da vida; a melin; a recéxis; a recin; a autestima homeostática; o amor próprio salutar; o decoro equilibrado; a dignidade cosmoética.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o predomínio da psicossomaticidade; o autassédio; o heterassédio; a energia agressiva; o erro evolutivo;
a melex; a recin intermissiva; o Curso Intermissivo (CI).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo perfeccionismo-imutabilidade; o sinergismo infelicidade-mediocridade.
Principiologia: a ausência do princípio da convivência fraterna; a inexistência do princípio do universalismo; a escassez do princípio da interassistencialidade.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) na personalidade arrogante; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Tecnologia: as técnicas de autocontrole e interassistência; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); as técnicas da autopesquisa; a técnica do relato autobiográfico; a técnica da reciclagem consciencial; a técnica de observar consciências mais evoluídas para perceber as próprias limitações; as técnicas conscienciométricas; a técnica da tenepes; a banana technique.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Efeitologia: o efeito das carências de autorreconhecimento.
Ciclologia: o ciclo seriexológico aristocracia-plebe.
Enumerologia: os anacronismos; os apriorismos; as idiossincrasias; as automimeses; os
erros evolutivos; as intolerâncias; as retrovivências.
Binomiologia: o binômio alpinismo social–anticosmoética; a vivência da labilidade da
personalidade no binômio luxo-lixo; a arrogância explícita no binômio roupa do rei–pele de asno
relatado no conto infantil; o binômio mestre-escravo; o binômio admiração-discordância.
Crescendologia: o crescendo patológico autovolição-impulsividade-arrogância; o crescendo autodeterminação-orgulho-autossuficiência; o crescendo autoimposição no grupo–autoritarismo–heterocontrole.
Trinomiologia: o trinômio cinismo-desafeição-desavença; o trinômio insegurança-incoerência-debilidade; o trinômio sentimento de inferioridade–inveja–agressividade.
Polinomiologia: a síntese da educação falha no polinômio grosseria-indiscrição-embrutecimento-indisciplina; o polinômio patológico apriorismose–preconceito–patopensenidade–
–relações conflitivas–interprisão grupocármica.
Antagonismologia: o antagonismo olhar desdenhoso / olhar fraterno; o antagonismo
soma altivo / caráter medíocre; o antagonismo recepção / retribuição; o antagonismo autocentramento / pressão mesológica; o antagonismo rememoração sadia / nostalgia.
Politicologia: a autocracia; a tirania; a aristocracia; a escravocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a materiofilia; a retrofilia; a mimeticofilia; a emocionofilia; a egofilia; a palcofilia.
Fobiologia: a recinofobia; a xenofobia; a autocriticofobia; a projeciofobia; a tanatofobia;
a autevoluciofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do narcisismo; a síndrome da onipotência; a síndrome do
infantilismo; a síndrome do ostracismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a megalomania.
Mitologia: o mito da perfeição; o mito de Narciso.
Holotecologia: a nosoteca; a assistencioteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a patopensenoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Sociologia; a Ressomatologia; a Consciencioterapia; a Assistenciologia; a Intrafisicologia; a Falaciologia; a Mesologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin arrogante; a conscin intolerante; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
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Masculinologia: o autófilo; o narcisista; o antifilantropo; o apriorista; o antiassistencial;
o exibicionista; o antepassado de si mesmo; o elitista; o ditador; o genocida; o militar autoritário;
o religioso autossantificado; o douto ignorante; o ph.Deus; o superstar.
Femininologia: a autófila; a narcisista; a antifilantropa; a apriorista; a antiassistencial;
a exibicionista; a antepassada de si mesma; a elitista; a ditadora; a genocida; a militar autoritária;
a religiosa autossantificada; a douta ignorante; a ph.Deusa; a superstar.
Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens narcissus; o Homo sapiens egocarmicus; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
autassediator; o Homo sapiens materialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniarrogância = a atitude da conscin autoritária dentro do lar; maxiarrogância = a postura do líder político tirano; megarrogância = o comportamento xenófobo e genocida dos nazistas.
Culturologia: a cultura da ostentação; as pseudoculturas; os vícios da formação cultural.
Taxologia. Sob a análise da Sociologia, eis, a título de exemplo, 7 condições, em ordem
alfabética, legitimadas na Socin favorecendo o cultivo, a manutenção e a disseminação do trafar
da arrogância, notadamente na Era da Fartura de oportunidades:
1. Aportes ressomáticos: os recursos familiares sociais, econômicos e culturais.
2. Know-how: a especialização; a prática da inteligência técnica; a engenhosidade.
3. Poder militar: a hierarquia rígida; os instrumentos de coerção.
4. Poder político: a ideologia; os discursos; o convencimento.
5. Poder religioso: os dogmas; os templos; os rituais religiosos.
6. Saber artístico: a estética; a antiguidade; o vanguardismo.
7. Saber científico: os títulos; os diplomas; os prêmios.
Travão. Segundo a Parassociologia, a arrogância religiosa produz efeitos sociopolíticos
e econômicos, constituindo barreira mesológica imposta à evolução humana. Eis, a seguir, na ordem alfabética, 2 exemplos esclarecedores do tema:
1. Catolicismo. Na Alemanha nazista, a máquina burocrática, apoiada pela Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR), considerou interditos os seguidores de Moisés, legitimando socialmente o genocídio antissemita.
2. Judaísmo. Segundo o judaísmo, o povo judeu é superior, crença justificadora de
ações predatórias sobre outros povos.
Superação. Conforme a Recexologia, a consciência mais lúcida e determinada pode ser
capaz de superar as condições sociopredisponentes à arrogância e alcançar maior fraternismo na
vida intrafísica.
Prevenção. De acordo com a Paraprofilaxia, eis, em ordem alfabética, 10 trafores e atributos conscienciais preventivos do comportamento arrogante:
01. Assistencialidade.
02. Autocoerência.
03. Autoconhecimento.
04. Autodiscernimento.
05. Autovigilância permanente.
06. Discrição.
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Fraternismo.
Inteligência evolutiva (IE).
Parapsiquismo cosmoético.
Solidariedade.
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 arrogância, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
02. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
04. Egocentrismo: Egologia; Neutro.
05. Esbanjamento consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
07. Incivilidade: Parapatologia; Nosográfico.
08. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
09. Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
10. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Prerrogativa: Autopriorologia; Neutro.
12. Proto-Estado Mundial: Parassociologia; Neutro.
13. Prova do orgulho: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
14. Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.
15. Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.

A PERSONALIDADE ARROGANTE, AO CULTIVAR FALSA
AUTOSSUPERIORIDADE E FALSA HETEROINFERIORIDADE,
DEIXA RASTRO DE AMARGURA E DESASSISTÊNCIA NAS
INTERRELAÇÕES, GERANDO ESTAGNAÇÃO EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda apresenta sinais de arrogância no comportamento? Já iniciou investigação profunda a respeito?
Bibliografia Específica:
1. Bourdieu, Pierre; A Distinção: Crítica Social do Julgamento (La Distinction: Critique Sociale du Jugement); trad. Daniela Kern; & Guilherme J. F. Teixeira; 556 p.; 3 seções; 8 caps.; 46 fotos; 21 gráfs.; 37 tabs.; 4 anexos; 1 post-scriptum; 23,5 x 16,5 x 3,5 cm; enc; EDUSP; São Paulo, SP; 2007; páginas 241 a 371.
2. Elias, Norbert; org., Michael Schröter; A Sociedade dos Indivíduos (Über den Prozess der Zivilisation);
revisor Renato Janine Ribeiro; trad. Vera Ribeiro; 202 p.; 3 seções; 7 caps.; 168 enus.; 1 apênd.; 23 x 16 cm; enc.; Jorge
Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 172 a 177.
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;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; glos. 282 termos; 7 refs.;
alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 128 e 199.
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.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 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; página 665.
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5. 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 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia;
1 sinopse; 2 websites; 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 84.

L. J.
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ARS MEMORIAE
(HOLOMNEMÔNICA)
I. Conformática
Definologia. A ars memoriae é a expressão latina da Antiguidade designadora do conjunto de técnicas, métodos e princípios de associação ideativa de lugares e imagens mentais objetivando a organização e potencialização da memória cortical (rememoração) e, consequentemente, dos demais atributos cerebrais (Mentalsomatologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A expressão do idioma Latim, ars memoriae, significa “arte da memória”.
Sinonimologia: 1. Arte da memória. 2. Mnemotécnica. 3. Mnemotecnia. 4. Técnica
mnemônica.
Neologia. As duas expressões compostas ars memoriae intrafísica e ars memoriae projetiva são neologismos técnicos da Holomnemônica.
Antonimologia: 1. Memória artificial. 2. Tecnologia informática. 3. Inteligência artificial. 4. Robótica.
Estrangeirismologia: o brainstorming; o lapsus memoriae; a memorabilia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à memória pessoal.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Memorização exige exercitação.
Proverbiologia: – Memoria minuitur nisi eam exerceas (A memória diminui se não
é exercitada).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas listadas na ordem alfabética apresentando íntima
relação ao tema:
1. “Acuidade. A memória elástica expõe a hiperacuidade atuante. A hiperacuidade pode ser decorrência da paravisita à Comunex Evoluída, funcionando esta ao modo de concha paracognitiva aberta assistencialmente para o Cosmos”.
2. “Autoconsciência. Se você quer imprimir a dinâmica em sua evolução, burile a sua
autoconsciência a partir da memória e da Cosmoética”.
3. “Automemória. A memória da consciência implica em reter cada ideia com um nome, uma ordem e uma posição de abordagem lógica. Assim alcançamos o conteúdo e a forma da
exumação da autovivência lembrada. Fora disso somos dominados pela hipomnésia”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mnemossomatologia; o holopensene da autorreflexão dirigida; o holopensene do colecionismo de automemórias; o holopensene da Retrocogniciologia; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a pensenização analógica; o holopensene da escrita; o holopensene da Mentalsomatologia.
Fatologia: a ars memoriae; a retórica clássica; a memória artificial; o treino da memória; os modelos mentais de memorização; a busca pela Tecnologia Mnemônica; a atenção mnemossomática; os artifícios mnêmicos; o treinamento, de caso pensado, da automemória; o alfabeto visual; o ato de recordar da própria memória (Metamnemônica); as investigações historiográficas auxiliando as pesquisas seriexológicas; os teatros da memória; as prioridades memorativas;
a memória sadia; a memória afiada; a memória hipertrofiada; a memória enciclopédica; a memória de elefante; a memória contínua; a memória integral; a homeostase mnemônica; a autoconfiança mnemônica; o mnemossoma; os tipos de memória; os potencializadores da fixação mnemô-
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nica; a associação de ideias; o engrama; os caminhos sinápticos; as palavras na ponta da língua;
as palavras-tampão; os lapsos mnemônicos; os maus-hábitos antimnemônicos; as alterações cognitivas associadas ao envelhecimento; o declínio mnemônico a partir da meia-idade; o branco
mental; o esconde-esconde das palavras; a sensação de névoa mental gerada pela hipomnésia; as
doenças demenciais; a sobrecarga do lobo frontal na atual Era da Fartura; o rio infinito de interrupções existentes na vida moderna fracionando a atenção pessoal; o ato de querer fazer várias tarefas ao mesmo tempo (multitasking); a criptomnésia; as falsas memórias; as distorções mnemônicas; as imperfeições da memória; a transitoriedade mnemônica; as atribuições mnemônicas
erradas; a neuroproteção; a profilaxia mnemônica (Mnemoprofilaxia); o bom hábito de registrar
tudo; o ato de saber não sobrecarregar a memória; a moratória cerebral autoimposta.
Parafatologia: a autocognição holomnemônica; a abertura holomnemônica; a memória
quádrupla; a memória parapsíquica; a memória extrafísica; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático ocasionando o desbloqueio cortical; o estudo da memória enquanto leitmotiv holobiográfico; a paracontinuidade interexistencial dos interesses conscienciais por meio da holomemória; as afinidades interconscienciais enquanto gatilhos retromnemônicos da convivência seriexológica; o acesso intermissivo à parapsicoteca; as retromemórias marcantes; o esbrege intermissivo vincando a holomemória; as retrocausas dos nódulos holomnemônicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atenção-memória; o sinergismo registro-recordação.
Principiologia: o princípio fisiológico a função faz o órgão.
Teoriologia: a teoria do nódulo holomnemônico.
Tecnologia: a técnica do mnemograma; as técnicas de registro autopesquisístico; a técnica da biassociação; a técnica da autorreflexão de 5 horas aprimorando o mnemossoma; a técnica mnemônica de repassar os acontecimentos do dia antes de dormir; a técnica da evocação
parapsíquica assistencial da tenepes; os ganchos paradidáticos pessoais enquanto técnicas mnemônicas intelectuais.
Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia.
Efeitologia: o efeito do tempo sobre a memória; o efeito da memória sobre o tempo.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela revisão das próprias memórias.
Ciclologia: o ciclo mnemônico aquisição da informação–retenção da informação–evocação da informação.
Enumerologia: o cuidado mnemônico; o treino mnemônico; a desenvoltura mnemônica;
a extensão mnemônica; a expansão mnemônica; a extrapolação mnemônica; a autossuficiência
mnemônica.
Binomiologia: o binômio Memoriologia–Para-História; o binômio conteúdo-forma.
Interaciologia: a interação lugar-imagem-memória; a interação excentricidade-memorização; a interação memória prospectiva–memória paraprospectiva (Autorrevezamentologia).
Crescendologia: o crescendo na utilização holomnemônica ao longo da seriéxis.
Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro.
Polinomiologia: o polinômio holossomático.
Antagonismologia: o antagonismo memória sadia / noite mal dormida; o antagonismo
taquimnemônica / bradimnemônica; o antagonismo mnemotécnica laica / mnemotécnica iniciática; o antagonismo saber decorar / decorar sem saber; o antagonismo orgulho / retrocognição.
Paradoxologia: o paradoxo memória excelente–rememorações patológicas; o paradoxo
de a memória necessitar do esquecimento para funcionar; o paradoxo da sabedoria.
Legislogia: a lei do maior esforço holomnemônico.
Filiologia: a mnemofilia.
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Fobiologia: as fobias geradas pelo transtorno de estresse pós-traumático; a mnemofobia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; as síndromes demenciais.
Holotecologia: a mnemoteca.
Interdisciplinologia: a Holomnemônica; a Holomnemotecnologia; a Holomemoriologia; a Paracerebrologia; a Imagisticologia; a Imageticologia; a Neuroconscienciologia; a Para-Historiologia; a Seriexologia; a Cerebrologia; a Neurocienciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autora.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o seriexólogo; o seriexômetra; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o mnemonista; o memorialista; o mnemossomaticista; o mnemólogo; o holomemorizador; o para-historiador; o poeta pré-socrático Simônides de Ceos (556–468 a.e.c.).
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a seriexóloga; a seriexômetra; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a mnemonista; a memorialista; a mnemossomaticista; a mnemóloga; a holomemorizadora; a para-historiadora.
Hominologia: o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens tachymnemonicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ars memoriae intrafísica = a técnica de memorização empregada pela
conscin visando decorar discursos, listagens ou estórias a partir da associação mental lugares-imagens; ars memoriae projetiva = a técnica de memorização empregada pela conscin projetada
a fim de decorar locais extrafísicos e personalidades encontradas durante a experiência fora do
corpo a partir da associação mental lugares-imagens.
Culturologia: a cultura da Holomemoriologia; a paracultura da Seriexologia.
Técnica. A ars memoriae utilizada na Antiguidade, cuja essência visava buscar a memorização por meio da técnica de imprimir “lugares” e “imagens” na memória, foi bastante utilizada e difundida pelos gregos, desde a época pré-socrática.
Lugares. Segundo a mnemotécnica dos gregos, era utilizada a memorização visual de
determinada arquitetura da época (planta baixa) para servir de plot básico para criação de caminho mental por onde andaria durante o discurso a ser decorado (Retórica), adicionando marcantes
imagens mentais simbólicas em pontos específicos para servir de ganchos mnemônicos.
Antiguidade. No contexto da Para-Historiografia, antes do advento da prensa e do papel, a memorização possuia importância crucial. Os gregos e os romanos, além dos bardos (celtas), exercitavam a memória cortical a ponto de poderem recitar e interpretar de cor longos poemas, discursos e / ou histórias da própria cultura transmitidas oralmente desde os antepassados.
Fonte. Pela Filologia, as 3 fontes latinas as quais, durante séculos, constituíram a teoria
clássica da memória treinada (memória artificial; memória artificiosa) são, em ordem funcional:
1. Rhetorica ad Herennium: compilada por certo professor romano anônimo de Retórica entre os anos de 86 e 82 a.e.c., a qual durante o período medieval foi erroneamente atribuída ao
político, orador, filósofo e escritor romano Marco Túlio Cícero (106–43 a.e.c.).
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2. De oratore: escrito por Marco Túlio Cícero por volta de 55 a.e.c..
3. Institutio oratoria: escrito por Marco Fábio Quintiliano (35–100 e.c.), orador e professor de Retórica romano.
História. Sob a ótica da Seriexologia, mnemotécnicas iguais ou derivadas da ars memoriae da Antiguidade foram utilizadas por várias personalidades de diferentes escolas do conhecimento e círculos intelectuais ao longo da História.
Mutações. Considerando a Para-História, a ars memoriae foi empregada de diferentes
maneiras e com objetivos diversos ao longo dos tempos. Na Idade Média, ficou bastante adstrita
às ordens religiosas dominicana e franciscana a fim de decorarem sermões e trechos dos livros ditos sagrados. No Renascimento, obteve grande impulso nos estudiosos do Hermetismo, retomadores dos conhecimentos iniciáticos da Antiguidade. A partir do Século XVII, começa a ser utilizada para criação de neoconhecimentos, dando margem ao surgimento do novo método científico.
Metamemória. Pela Retrocogniciologia, o estudo aprofundado da História da Arte da
Memória pode servir de gatilho retrocognitivo para os atuais intermissivistas interessados em Holomemoriologia, os quais podem, por hipótese, ter utilizado de tais mnemotécnicas no passado.
Paradoxo. Conforme a Parassociologia, o avanço tecnológico promovido a partir da invenção da imprensa no Ocidente (Século XV), culminando com a atual Era da Supercomunicação (Ano-base: 2018), desencadeou salto vertiginoso na qualidade e quantidade de registros cognitivos escritos gerados pelo Homem. Com isso, a memória cerebral ganha pelo fato de ser nutrida pelo hábito da leitura, mas perde pelo fato de as conscins tenderem a exercitar menos a memória se comparados aos antigos. As memórias externas ao Homem crescem a cada dia, mas isso
não deveria representar o encolhimento da autoconfiança mnemônica da conscin.
Antirretrocognição. Atinente à Holomemoriologia, talvez entre as grandes causas fisiológicas de as conscins atuais não se recordarem mais amiúde do próprio passado milenar figure,
paradoxalmente, a parca utilização inteligente da mnemônica pessoal imposta pela Revolução
Tecnológica da modernidade associada aos efeitos holossomáticos da síndrome da pressa.
Reflexão. Pela Autopriorologia, saber utilizar os avanços da Tecnologia a favor da expansão dos atributos conscienciais é desafio prioritário para a conscin intermissivista do Século
XXI.
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 ars memoriae, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antienvelhecimento cerebral: Gerontocerebrologia; Homeostático.
02. Arquitetura holomnemônica: Mnemossomatologia; Neutro.
03. Esquecimento trágico: Holomemoriologia; Nosográfico.
04. Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
05. Higiene mnemônica: Mnemotecnologia; Homeostático.
06. Hipomnésia: Mnemossomatologia; Nosográfico.
07. Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
08. Memória contínua: Holomemoriologia; Neutro.
09. Mnemograma: Mnemossomatologia; Neutro.
10. Mnemotécnica vocabular: Mnemossomatologia; Neutro.
11. Noite de gala mnemônica: Holomemoriologia; Homeostático.
12. Omnileitura: Omnileiturologia; Neutro.
13. Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.
14. Taxologia das retrocognições: Retrocogniciologia; Neutro.
15. Taxologia mnemônica: Holomnemossomatologia; Neutro.
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A ARS MEMORIAE CONSTITUI TÉCNICA MNEMÔNICA
UTILIZADA AO LONGO DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE,
PODENDO SERVIR DE INSPIRAÇÃO PARA AS CONSCINS
INTERMISSIVISTAS TREINAREM MAIS A AUTOMEMÓRIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza alguma técnica mnemônica confiável?
Qual o nível pessoal de autoconfiança mnemônica? Pode melhorar?
Bibliografia Específica:
1. Goldberg, Elkhonon; O Paradoxo da Sabedoria (The Wisdom Paradox); trad. Ana Paula Corradini; 350
p.; 16 caps.; 2 algoritmos; 1 enu.; 1 gráf.; 9 ilus.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Melhoramentos; São Paulo, SP; 2006; páginas 93
a 147.
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; páginas
51, 171 e 208.
3. Yates, Francis A.; A Arte da Memória (The Art of Memory); revisoras Lara Christina de Malimpensa; et
al.; trad. Flavia Bancher; 502 p.; 17 caps.; 31 ilus.; 534 refs.; alf.; 16 x 23 cm; br.; 2 a reimp.; Editora Unicamp; Campinas,
SP; 2007; páginas 17 a 170 e 457 a 480.
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ARTE

SEQUENCIAL EVOLUTIVA
(IMAGETICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A arte sequencial evolutiva é o tipo de linguagem gráfica ou audiovisual,
caracterizada pela predominância do signo imagético e exposição concatenada dos fatos, visando
a narração de histórias transmissoras de conceitos, teorias e informações relevantes para o contexto da evolução.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo arte deriva do idioma Latim, ars, “maneira de ser ou agir; habilidade cultural ou adquirida; Arte; conhecimento técnico”. A palavra sequencial vem do mesmo idioma Latim, sequentia, “série ou continuação (da história)”. O vocábulo evolutivo provém do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de
evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; estender; desenvolver”.
Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Arte sequencial cosmoética. 2. Escrita imagética evolutiva. 3. HQ
evolutivo; quadrinhos evolutivos. 4. Cinema evolutivo. 5. Animação evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas arte sequencial evolutiva, arte sequencial evolutiva primária e arte sequencial evolutiva avançada são neologismos técnicos da Imageticologia.
Antonimologia: 1. Arte sequencial anticosmoética. 2. Escrita imagética antievolutiva.
3. Quadrinhos antievolutivos. 4. Cinema gráfico antievolutivo. 5. Animação gráfica antievolutiva.
Estrangeirismologia: o plot point; o timing; o key frame; o staging.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
criativo quanto à comunicação cosmoética evolutiva.
Citaciologia: – “Uma pintura ou um desenho que não ajuda o próximo é inútil. Deixa de
ser uma obra de arte” (Al Hirschfeld, 1903–2003).
Filosofia: a filosofia da arte zen.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocriatividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os morfopensenes; a morfopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a arte sequencial evolutiva; as gescons gráficas; a formação de identidade;
a alfabetização imagética; a leitura da imagem; a crítica imagética; a autocrítica imagética; a narrativa visual; o paradigma do roteiro; o personagem; o diálogo; o enredo; a cor; a textura; os volumes; a perspectiva; a iluminação; o figurino específico; as transformações dos ideogramas; a cenografia otimizada; os recursos gráficos; a memória visual; a observação; o detalhismo; a associação de ideias; a criatividade cosmoética; a literatura imagética esclarecedora; a semiótica da arte
sequencial; o signo imagético; a linguagem gráfica não grafêmica; a linguagem gráfica grafêmica;
a comunicação em bloco; a fusão das artes; as matrizes da linguagem e pensamento; o tipo criativo artístico desenvolvido; a ressignificação do fazer artístico; a obra como fim; a simetria das
modalidades de pensamento; o dicionário cerebral imagético; a materialização morfopensênica
interassistencial; a superação das dicotomias; a narratologia evolutiva; as prioridades dos enredos
e paraenredos; as “escolas” de McCloud (1960–); a formação interdisciplinar; os parafenômenos
ilustrados; as energias conscienciais estilizadas; a arte sequencial usada para explicitar as dimensões extrafísicas e as pararrealidades; o trafor das linguagens da arte sequencial.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as paravisitações
extraplanetárais inspiradoras; a descoincidência vígil; o transe parapsíquico benigno; a parapsicoteca; os arquitetos extrafísicos; as paraimagens; a paraperspectiva multidimensional; os paraenredos; as paraatuações; a recuperação de cons; as retrocognições a partir da arte sequencial; as
raízes paragenéticas; as inspirações dos amparadores em arte sequencial; a transcedência do maya
na comunicação gráfica; a Parassociologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pensamento artístico–pensamento científico.
Principiologia: o princípio da comunicação cosmoética; o princípio da autenticidade
criativa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC) orientando a produtividade individual e coletiva.
Teoriologia: a teoria da recuperação de cons; a teoria do autorrevezamento pluriexistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico radical da Heurística; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: os efeitos potencializadores da leitura e escrita de arte sequencial na paracognição.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses para a criação da arte sequencial evolutiva.
Ciclologia: o ciclo do processo criativo; os ciclos de primaveras energéticas (ciprienes)
influenciando na criação imagética.
Enumerologia: a arte sequencial intermissiva; a arte sequencial proexológica; a arte sequencial cosmoética; a arte sequencial mentalsomática; a arte sequencial tarística; a arte sequencial desassediadora; a arte sequencial reflexiva.
Binomiologia: o binômio desenho-fotografia; o binômio visual-verbal; o binômio gráfico-audiovisual; o binômio admiração-discordância; o binômio pesquisa-criação; o binômio prosa-verso; o binômio Imagística-Imagética.
Interaciologia: a interação equipin-equipex; a interação imaginação-parapercepção;
a interação cérebro-paracérebro; a interação língua-linguagem; a interação escrita-desenho;
a interação Arte-Ciência; a interação sensibilidade-racionalidade; a interação microcosmo-macrocosmo.
Crescendologia: o crescendo curta metragem–longa metragem; o crescendo Filosofia
da Arte–Holofilosofia; o crescendo pictograma–cinema 3D.
Trinomiologia: o trinômio percepção-análise-criação; o trinômio narração-descrição-dissertação; o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio plano-cena-sequência; o trinômio arte-filosofia-ciência; o trinômio forma-sintaxe-argumento; o trinômio
ícone-índice-símbolo; o trinômio interpretação-expressão-regra.
Polinomiologia: o polinômio roteiro–concept art–produção–edição; o polinômio literatura-pintura-teatro-música.
Antagonismologia: o antagonismo arte do egão / arte cosmoética; o antagonismo protagonista / antagonista.
Paradoxologia: o paradoxo da arte científica; o paradoxo da inspiração planejada.
Politicologia: a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a criativocracia; a conscienciocracia;
a lucidocracia; a exemplocracia; a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial evolutivo; a lei do carma promovendo a responsabilidade criativa.
Filiologia: a animafilia; a quadrinhofilia; a cinefilia; a bibliofilia; a pesquisofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia.
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Fobiologia: a grafofobia; a pictofobia; a neofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome do artista.
Mitologia: o mito do dom da arte; o mito da necessidade de inspiração criativa; o mito
da arte ser sempre emocionalista.
Holotecologia: a desenhoteca; a pinacoteca; a gibiteca; a videoteca; a cinemateca; a animateca; a cosmoeticoteca; a metodoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Imageticologia; a Comunicologia; a Imagisticologia; a Narratologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapeuticologia; a Parametodologia; a Parassemiótica; a Parepistemologia; a Verponologia; a Conformaticologia; a Mentalsomatologia; a Parapedagogiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin criativa; o tipo criativo-artístico desenvolvido; a personalidade forte cosmoética.
Masculinologia: o parartista; o paracientista; 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 homem de ação; o escolhido; o gênio; o superdotado;
o livre pensador; o pesquisador independente; o concriador; o catalisador criativo; o semperaprendente; o quadrinista; o mangaka; o iluminador; o cineasta; o diretor; o produtor; o pesquisador;
o roteirista; o programador; o diretor de arte; o concept artist; o character designer; o storyboard
artist; o layoutista; o modelador; o figurinista; o ator; o animador; o fotógrafo; o maquiador; o cenógrafo; o iluminador; o arte-finalista; o calquista; o colorista; o técnico de efeitos especiais;
o compositor de trilhas sonoras; o sonoplasta; o diagramador; o montador.
Femininologia: a parartista; a paracientista; 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 mulher de ação; a escolhida; a gênia; a superdotada;
a livre pensadora; a pesquisadora independente; a concriadora; a catalisadora criativa; a semperaprendente; a quadrinista; a mangaka; a iluminadora; a cineasta; a diretora; a produtora; a pesquisadora; a roteirista; a programadora; a diretora de arte; a concept artist; a character designer;
a storyboard artist; a layoutista; a modeladora; a figurinista; a atriz; a animadora; a fotógrafa;
a maquiadora; a cenógrafa; a iluminadora; a arte-finalista; a calquista; a colorista; a técnica de
efeitos especiais; a compositora de trilhas sonoras; a sonoplasta; a diagramadora; a montadora.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens creatus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens polymatha.
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V. Argumentologia
Exemplologia: arte sequencial evolutiva primária = a utilizada para a catarse emocional; arte sequencial evolutiva avançada = a utilizada para o esclarecimento do paradigma consciencial.
Culturologia: a cultura da criatividade; a cultura da arte evolutiva; a cultura da ciência
criativa; a cultura da sensibilidade; a cultura da autocrítica.
Argumentologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 8 argumentos úteis para o pesquisador refletir sobre a própria compreensão quanto à arte
sequencial evolutiva:
1. Autoconsciencioterapia. Na criação e / ou leitura da arte sequencial é possível desencadear, pela escolha da temática, da técnica e da metodologia, processos autoterapêuticos lúcidos.
2. Registro. Através de desenhos é possível registrar, graficamente, experiências extrafísicas e diversas nuances imagéticas.
3. Conscienciometria. Os registros gráficos imagéticos podem ser analisados visando
o processo conscienciométrico.
4. Pedagogia. Em alguns casos é mais didático mostrar ao invés de dizer.
5. Cognição. Pela estimulação de várias áreas do cérebro ao ler / escrever obra de arte
sequencial, o desenvolvimento cognitivo amplo é alcançado.
6. Neutralidade. A arte sequencial é neutra. É linguagem, meio de expressão e não gênero literário, artístico ou cinematográfico.
7. Experiência. Por ser multimídia, a arte sequencial leva a experiência muito próxima
da realidade podendo ser aproveitada no processo de ressignificação de vivências e transmissão
de informações evolutivas.
8. Multidimensionalidade. O atributo do domínio da forma imagética pode ser usado
de acordo com o gabarito individual, nos parapalcos, paraenredos interassistenciais, nas paraidentidades.
Curiosologia. Em 14 de junho de 2008 ocorreu terremoto de magnitude 7.2 na escala
Richter ao norte de Tóquio. Tal evento fora previsto, mais ou menos 40 anos antes, na obra Black
Jack pelo autor Osamu Tezuka (1928–1989). O único erro na previsão de Tezuka foi a magnitude
– ele previra 7.5 ao invés de 7.2.
Hipótese. Muitos artistas sequenciais recebem inspiração, de maneira inconsciente, de
consciências extrafísicas e possuem sensibilidade parapsíquica para fenômenos, a exemplo da
precognição, da retrocognição e da projeção consciente (PC). Algumas hipóteses para o fato:
o perfil criativo-artístico, a influência de consciências extrafísicas, a estimulação de áreas cerebrais facilitadoras dos fenômenos parapsíquicos.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, duas
categorias de arte sequencial e respectivas manifestações ou linguagens:
1. Audiovisual: os filmes animados; os filmes live action; as telenovelas; as séries de
TV; os videogames narrativos.
2. Gráfica: as histórias em quadrinhos; os storyboards; os picture books; os flipbooks;
as pinturas sequenciais; as ilustrações sequenciais; as fotografias sequenciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a arte sequencial evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
02. Autorrecuperação dos megacons: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
03. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
04. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
05. Criatividade evolutiva: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Criatividade irresponsável: Parapatologia; Nosográfico.
07. Efeito intermissivo: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Especialismo holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Neutro.
09. Exemplarista evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.

A ARTE SEQUENCIAL EVOLUTIVA PLASMA NO INTRAFÍSICO O HOLOPENSENE INTERMISSIVO, COSMOÉTICO,
PREDISPONDO À RECUPERAÇÃO DE CONS E A EXECUÇÃO DA AUTOPROÉXIS E DA MAXIPROÉXIS GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita a leitura e / ou criação de obras de arte
sequencial para promover autorreflexões, autopesquisas técnicas e evolutivas no próprio microuniverso consciencial? Já desenvolveu metodologias e parametodologias para alcançar este objetivo?
Bibliografia Específica:
01. Assagioli, Roberto; O Ato da Vontade (The Act of Will); trad. Yolanda Steidel de Toledo; 220 p.; 16 caps.;
13 diagramas; 211 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Cultrix; São Paulo, SP; 2006; páginas 169 a 174.
02. Idem; Os 7 Tipos Humanos: O Poder das Motivações Profundas (I Tipi Umani); revisora Maria José Roque; trad. Maria Lúcia Sampaio de Almeida; 96 p.; 7 caps.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Totalidade; São Paulo, SP; 2006; páginas 53 a 62.
03. Camillo, Regina; Revisão Gráfica Parapsíquica; Artigo; Anais do II Congresso Internacional de Verponologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15 N. 1; 3 ilus.; 3 tabs.; 23 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011;
páginas 49 a 64.
04. Eco, Umberto; Apocalípticos e Integrados (Apocalittici e Integrati); revisor Geraldo Gerson de Souza;
trad. Pérola de Carvalho; 386 p.; 11 caps.; 12 ilus.; 20,5 x 11,5 cm; br.; 2ª Ed.; Perspectiva; São Paulo, SP; 1976; páginas
129 a 179.
05. Edwards, Betty; Desenhando com o Lado Direito do Cérebro (The New Drawing on the Right Side of the
Brain); trad. Ricardo Silveira; 300 p.; 12 caps.; 335 ilus.; 24 x 18 cm; br.; 10ª Ed.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 49 a 70.
06. Eisner, Will; Quadrinhos e Arte Sequencial (Comics and Sequential Art); trad. Luís Carlos Borges; 154
p.; 7 caps.; 209 ilus.; 25,5 x 20 cm; br.; 3ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1999; páginas 7 a 122.
07. Hogarth, Burne; O Desenho Anatómico sem Dificuldade (Dynamic Anatomy); 218 p.; 6 caps.; 223 ilus.;
28 x 21 cm; br.; Evergreen; Portugal; 1998; páginas 13 a 60.
08. Júnior, Alberto Lucena; A Arte da Animação: Técnica e Estética através da História; revisores Adalberto Luís de Oliveira; et al.; 456 p.; 3 caps.; 4 diagramas; 10 esquemas; 84 fotos; 126 ilus.; 232 refs.; 25 x 18,5 cm; br.;
2ª Ed.; Senac; São Paulo, SP; 2005; páginas 28 a 119.
09. McCloud, Scott; Desenhando Quadrinhos (Making Comics); revisora Cristina Moratto; trad. Roger Maioli dos Santos; 254 p.; 7 caps.; 253 ilus.; 25 x 17 cm; br.; M. Books; São Paulo, SP; 2008; páginas 2 a 94.
10. Idem; Desvendando os Quadrinhos (Understand Comics); revisora Vera Lúcia Ayres da Costa; trad. Helcio de Carvalho; & Marisa do Nascimento Paro; 216 p.; 7 caps.; 215 ilus.; 25 x 17 cm; br.; M. Books; São Paulo, SP;
2005; páginas 229 a 239.
11. Peirce, Charles Sanders; Semiótica (The Collected Papers of Charles Sanders Pierce); revisor J. Guinsburg; trad. José Teixeira Coelho; 337 p.; 21 caps.; 4 ilus.; 22,5 x 12,5 cm; br.; 2ª Ed.; Perspectiva; São Paulo, SP; 1995;
páginas 45 a 76.
12. Santos, Marcelo Moreira; Cinema e Semiótica: A Construção Sígnica do Discurso Cinematográfico; Artigo; Fronteiras-Estudos Midiáticos; Revista; Quadrimestral; Vol. 13 N. 1; São Leopoldo, RS; Janeiro-Abril, 2011; páginas 11 a 19.
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13. Stanchfield, Walt; Dando Vida a Desenhos, Volume II: Os Anos de Ouro das Aulas de Animação na
Disney (Drawn to Life); revisoras Andréa Campos de Bivar; & Jussara Bivar; trad. Edson Furmankiewicz; 358 p.; 3 caps.;
1.067 ilus.; 28 x 21 cm; br.; Focal Press; Rio de Janeiro, RJ; 2011; página 119.
14. 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 139 a 141.
Webgrafia Específica:
1. Whitaker, Arthemis; Osamu Nostradamus: Famoso Mangaká previu o Terremoto que aconteceu Sábado
no Japão; 16.06.08; 2 ilus.; disponível em: <http://henshin.uol.com.br/2008/06/16/osamunostradamus/>; acesso em:
22.04.12.

P. M. S.
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ARTES MARCIAIS
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. As artes marciais são os sistemas organizados de técnicas mortais, codificadas em diferentes graus, estilos e escolas, através do emprego do soma, com ou sem o uso de
armas brancas, objetivando a defesa pessoal e ataque ao oponente.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo arte deriva do idioma Latim, ars, “maneira de ser ou agir; habilidade cultural ou adquirida; Arte; conhecimento técnico”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo
marcial procede também do idioma Latim, martialis, “marcial, de Martes”, de Mars, “filho de Juno, deus da guerra”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Arte da guerra. 2. Combate mortal. 3. Esporte radical. 4. Pseudoesporte. 5. Violência física.
Antonimologia: 1. Arte da paz. 2. Atletismo. 3. Fisiculturismo.
Estrangeirismologia: a shuriken; o ippon; o jab; o marketing desportivo; o mawashi;
o pay-per-view; os shows de gritos das multidões enfurecidas; o yokozuna; o Ultimate Fighting
Championship (UFC).
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da falta de autodiscernimento quanto à Somatologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal bélico; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: as artes marciais; a academia ou ginásio enquanto espaço de treinamento
e convivência dos lutadores; a briga por futilidades; a competição com regras pré-estabelecidas;
a coragem bruta em face ao perigo; a defesa pessoal do policial imobilizando o bandido perigoso;
a derrota inesperada; a dessoma decorrente dos golpes recebidos no ringue; a disciplina física
e mental voltada à violência; a equipe técnica; a hipertrofia muscular; a inteligência corporal, em
contraposição à ausência da inteligência evolutiva (IE); a luta livre; a ascensão social e financeira
do lutador oriundo de classes menos favorecidas; a persistência no erro; a revanche televisionada
ao vivo; a roda de capoeira ao som do berimbau; a rotina diária de treinamentos exaustivos; a saudação tradicional antes e após os combates; a tecnologia voltada ao desenvolvimento do combatente perfeito; a transmissão de doenças pelo contato com o sangue do oponente; a vitória a todo
custo; as apostas milionárias; as armas brancas; as cicatrizes somáticas; as luvas de boxe; as medalhas olímpicas e os troféus; as orelhas deformadas do vale-tudo; as revistas, livros e sites especializados em artes marciais; o condicionamento físico; o desprezo ao soma; o estilo de combate
pessoal; o estrangulamento do oponente; o estrelato a todo custo; o mal de Parkinson decorrente
das décadas de combates; o megafoco pessoal em ganhos secundários; o nocaute; o olhar intimidador; o punho cerrado; o quimono e as faixas coloridas; o ringue enquanto embaixada da Baratrosfera; o soco da polegada; o tatame; o tempo cronometrado das lutas; o uso de placebo ao modo dos protetores bucais; os chutes mortais; os diferentes biótipos dos praticantes das artes marciais; os golpes exaustivamente ensaiados; os números do Ibope no combate televisionado; os ossos
quebrados e demais ferimentos corporais; o paradigma materialista.
Parafatologia: a falta da vivência do estado vibracional (EV) profilático; a ignorância
parapsíquica; a interprisão grupocármica; as assimilações antipáticas entre os combatentes; as automimeses dos lutadores de Sumô; o acoplamento energético entre os combatentes e a plateia;
os expectadores extrafísicos das lutas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosográfico elenco de lutadores–espectadores.
Principiologia: a ausência do princípio da convivência fraterna; a ignorância quanto ao
princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da precaução; o princípio do heteroperdão; o princípio do se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem; o princípio popular de
quando 1 não quer, 2 não brigam.
Codigologia: a necessidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) na expurgação da
própria selvageria.
Teoriologia: a teoria do autassédio; a teoria dos assédios grupais; a teoria do ser desperto.
Tecnologia: a evitação das técnicas patológicas do combate mortal.
Laboratoriologia: a necessidade do laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito patológico da exposição do porão consciencial ao público em geral.
Ciclologia: o ciclo treinamento-combate.
Binomiologia: a ausência do binômio admiração-discordância; o binômio trauma físico–trauma afetivo.
Interaciologia: a interação lutador-assediador.
Trinomiologia: o trinômio treinamento-competição-execução.
Antagonismologia: o antagonismo mau lutador / lutador mau.
Paradoxologia: o paradoxo soma forte–ego fraco; o paradoxo feminilidade-machismo
das lutadoras.
Politicologia: a autassediocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação.
Filiologia: a decidofilia; a egofilia (egolatria); a idolofilia; a fantasiofilia; a gurufilia;
a hedonofilia; a palcofilia.
Fobiologia: a bibliofobia; a conscienciofobia; a criticofobia; a gerontofobia; a neofobia;
a traumatofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da demência pugilística; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do boxeador; a síndrome do
infantilismo; a síndrome do narcisismo; a síndrome do ostracismo; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome do poder intrafísico.
Maniologia: a riscomania.
Mitologia: a mitificação da própria personalidade; o mito da fama intrafísica; o mito da
perfeição; o mito da sorte; o mito de Aquiles; o mito de o corpo humano ser a melhor das armas;o mito do herói.
Holotecologia: a belicosoteca; a cinemateca; a gibiteca; a hemeroteca; a ludoteca; a somatoteca; a videoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autassediologia; a Autodespertologia; a Autenganologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Desassistenciologia; a Errologia; a Interprisiologia; a Nosologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; o evoluciente.
Masculinologia: o assediador humano; o pré-serenão vulgar; o artista marcial; o boxeador; o capoeirista; o gladiador; o judoca; o lutador amador; o lutador profissional; o ninja; o professor de artes marciais; o samurai; o profissional de segurança pessoal.
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Femininologia: a assediadora humana; a pré-serenona vulgar; a atriz marcial; a boxeadora; a capoeirista; a gladiadora; a judoca; a lutadora amadora; a lutadora profissional; a ninja;
a professora de artes marciais; a samurai; a profissional de segurança pessoal.
Hominologia: o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens animalis; o Homo sapiens
automimeticus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens incompletista; o Homo sapiens mediocris; o Homo sapiens narcissus.
V. Argumentologia
Exemplologia: artes marciais amadoras = as praticadas enquanto lazer, sem fins lucrativos; artes marcial profissionais = as praticadas enquanto ocupação remunerada.
Culturologia: a cultura bélica multimilenar; a cultura da banalidade; a cultura da celebridade; a cultura da dor; a cultura da superioridade; a cultura da violência; os idiotismos culturais.
Maxidissidenciologia. Importa observar o fato de muitos intermissivistas, voluntários
e voluntárias da Conscienciologia, serem maxidissidentes das práticas de esportes radicais, inclusive das artes marciais, tanto no Brasil quanto no Exterior.
Caracterologia. Pelos critérios da Belicosologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
15 técnicas de defesa pessoal e respectivos países de origem:
01. Aikidô (Japão).
02. Boxe (Inglaterra).
03. Capoeira (Brasil).
04. Caratê (Japão).
05. Huka-huka (Brasil).
06. Jiu-Jítsu (Japão / Brasil).
07. Judô (Japão).
08. Kempō (Japão).
09. Krav-magá (Israel).
10. Kung-fu (China).
11. Luta greco-romana (Grécia).
12. Muay-Thaia (Tailândia).
13. Nin-jítsu (Japão).
14. Sumô (Japão).
15. Tae kwon do (Coreia).
Taxologia. Pelos critérios da Comunicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 18
personagens fictícios, mestres em artes marciais, sendo alguns seguidos dos respectivos filmes,
seriados, histórias em quadrinhos e videogames, com a respectiva mídia de veiculação entre parênteses:
01. As tartarugas Ninjas (desenho animado).
02. Batman (estória em quadrinhos).
03. Dre Parker, Karat Kid (cinema).
04. Goku, Dragon Ball (anime).
05. Kato, Besouro verde (seriado de televisão).
06. Lee, Street Fighter (videogame).
07. Mestre Judoca (estória em quadrinhos).
08. Monge Shaolin Kwai Chang Caine, Kung Fu (seriado de televisão).
09. Naruto (anime).
10. O Último Samurai (cinema).
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Power Rangers (seriado de televisão).
Punho de Ferro (estória em quadrinhos).
Rocky Balboa (cinema).
Samurai X (mangá).
Sawamu, o demolidor (desenho animado).
Seiya, Os Cavalheiros do Zodíaco (mangá).
Shangi Chi, Mestre do Kung Fu (estória em quadrinhos).
Sonya Blade, Mortal Kombat (videogame).

Terapeuticologia. À luz da Holomaturologia, a terapêutica quanto à superação das artes
marciais pode ser alcançada, por exemplo, pelo emprego racional de 5 substitutos lógicos, teáticos, listados em ordem alfabética:
1. Assistência. A interassistencialidade em substituição à belicosidade.
2. Esteira ergométrica. A utilização da esteira ergométrica em substituição ao saco de
pancadas.
3. Ortopensenidade. A reeducação autopensênica sadia em substituição aos batopensenes belicosos.
4. Tares. A tarefa do esclarecimento em substituição à necessidade de aplausos e reconhecimento público.
5. Voluntariado. O vínculo consciencial e a vivência da grupalidade evolutiva em substituição às companhias nosográficas.
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 as artes marciais, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Antibagulhismo emocional: Equilibriologia; Homeostático.
04. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Arrogância: Parassociologia; Nosográfico.
06. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
07. Autoincorruptibilidade alimentar: Autolucidologia; Homeostático.
08. Cinematografia patológica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
10. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
11. Idolatria: Parapatologia; Nosográfico.
12. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
13. Orgulho: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Postura antinvéxis: Antinvexologia; Nosográfico.
15. Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.

AS ARTES MARCIAIS PODEM LEVAR À DESSOMA PREMATURA DO PRATICANTE. O MAIS INTELIGENTE É O ATO
COSMOÉTICO DE EMBATES MENTAISSOMÁTICOS ALICERÇADOS NAS IDEIAS E NÃO EM LUTAS CORPORAIS.
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Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a prática das artes marciais? Reconhece as lutas físicas, eufemisticamente chamadas de esportes, enquanto idiotismos culturais a serem reciclados?
M. C.
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ARTICULAÇÃO SOCIAL
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A articulação social é a iniciativa da conscin, homem ou mulher, capaz de
articular e possibilitar o estabelecimento de contatos e combinações entre personalidades, organizações, realidades e até pararrealidades, refletindo os autesforços evolutivamente na vida intrafísica de todos cidadãos e cidadãs.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo articulação deriva do idioma Latim, articulatio, “junção dos ossos;
formação dos nós nas árvores; doença dos gomos das videiras; articulação clara das palavras”.
Apareceu em 1679. O vocábulo social procede do mesmo idioma Latim, socialis, “relativo aos
aliados; de aliado; feito para sociedade; social; sociável; nupcial; conjugal”. Surgiu no Século
XVI.
Sinonimologia: 1. Contato social. 2. Entrosamento social.
Neologia. As duas expressões compostas articulação social amadora e articulação social profissional são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Desarticulação social. 2. Distopia social.
Estrangeirismologia: o tour de force; o ajuste do timing das minipeças do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a aura popularis; o strong profile; a proatividade nas
transformações do status quo; a inspiração para a excelência nas performances individuais;
o Neoconviviarium; a open mind; o Administrarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da autoconvivialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conviviologia Megafraterna; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a articulação social; a orientação na cidade grande; os contatos com as pessoas certas, na hora certa e no lugar certo; o desempenho pessoal nas circunstâncias contigenciais
críticas; o pesadelo da desorientação social profissional; a falta de acessos técnicos no momento
crítico; o valor da criação e manutenção do círculo social na metrópole ou capital; a conscin, nos
países de clima frio, sem articulação social preventiva no verão e isoladas no período do inverno;
a articulação entre setores da Socin em prol do bem comum; o papel das redes sociais no Cyberespaço na agilização das mobilizações sociais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a pararticulação dos amparadores extrafísicos promovendo os encontros de destino.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo liderança-credibilidade; o sinergismo força presencial–
–autoridade moral; o sinergismo assertividade-transparência.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
eliminando qualquer tentativa de coerção intelectual; o princípio da isonomia; o princípio do direito universal à palavra; o princípio da não exclusão de consciências à participação na vida po-
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lítica comunitária; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do
exemplarismo grupal (PEG); o princípio da empatia evolutiva; o princípio dos fins não justificarem os meios; o princípio da evolução conjunta interassistencial; o princípio popular “a união
faz a força”.
Codigologia: os códigos sociais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as
influenciações interpessoais; a orientação na construção do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da cooperação mundial; a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo as articulações tendenciosas.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas paradiplomáticas; a técnica
da heterocrítica cosmoética; a técnica da Impactoterapia; a técnica da Cosmoética Destrutiva; as
técnicas sociológicas da democracia pura; a técnica da vivência cosmoética grupocármica; as
técnicas paradiplomáticas.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial da Conscienciologia; o voluntariado
no trabalho da reeducação planetária.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da Conscienciometrologia.
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; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Sociologia.
Efeitologia: os efeitos construtivos da liderança evolutiva; os efeitos regozijantes de ser
surpreendido por potencial inesperado do liderado ou liderada; os efeitos tarísticos da comunicação clara, coerente, oportuna e interessante; os efeitos potencializadores da junção de forças
em objetivo comum; os efeitos da liderança nas transformações sociais da História Humana; os
efeitos multidimensionais da liderança amensuráveis intrafisicamente; os efeitos potencializadores ou atravancadores da liderança nos avanços evolutivos dos liderados; os efeitos evolutivos
da condução cosmoética de equipes; os efeitos autevolutivos do clima de interconfiança grupal.
Ciclologia: o ciclo articulação social–mobilização grupal–realização coletiva.
Binomiologia: o binômio líder-liderado; o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio dinamismo-manutenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio (dupla) orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio heteromotivação-automotivação; o binômio saber liderar–saber ser liderado; o binômio saber triunfar–saber perder; o binômio saber argumentar–saber ouvir; o binômio saber centralizar–saber
descentralizar as decisões.
Interaciologia: a interação autoliderança-heteroliderança; a interação liderança-epicentrismo; a interação liderança-resultados; a interação articulação social–articulação política.
Crescendologia: o crescendo liderança–orientação administrativa integrada.
Trinomiologia: o trinômio da liderança comunicação-motivação-mudança; o trinômio
acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio interpretação-argumentação-dialética;
o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio voluntariado-engajamento-articulação; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia; o trinômio habilidade técnica–habilidade administrativa–habilidade interpessoal; o trinômio indignação cosmoética–objeção de consciência–articulação política.
Polinomiologia: o polinômio recexológico impactar-tranquilizar-soerguer-motivar.
Antagonismologia: o antagonismo liderança populista / liderança tarística; o antagonismo bom-ânimo / desânimo; o antagonismo motivação / desmotivação; o antagonismo vontade
inquebrantável / vontade débil; o antagonismo linguagem cuidada / linguagem descuidada; o antagonismo tares balsâmica / edulcoração melíflua; o antagonismo animador da tares / animador
da tacon; o antagonismo animador generalista / animador especialista; o antagonismo liderança
pessoal ativa / liderança pessoal adormecida; o antagonismo articulação conscienciocêntrica
(cosmoética, interassistencial, transparente) / articulação egocêntrica (manipulativa, malinten-
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cionada, secreta); o antagonismo sugerir / impor; o antagonismo esclarecimento / alienação;
o antagonismo argumento racional / apelo emocional.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin franzina de consciência vigorosa.
Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. A articulação de políticas para
a consecução de gestão democrática pura; as políticas educacionais efetivas enquanto mecanismo
de transformação social; as campanhas nacionais para a reformulação de políticas públicas.
Legislogia: a lei da coexistência pacífica da megafraternidade; a lei do maior esforço
integrativo à evolução geral; a lei do contágio psicológico.
Filiologia: a conviviofilia; a decidofilia; a energofilia; a ergasiofilia; a ergofilia; a biofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a administroteca; a pedagogoteca; a epicentroteca; a comunicoteca; a recexoteca; a sociologicoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Vinculologia;
a Conexologia; a Liderologia; a Grupocarmologia; a Politicologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia.
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; o ator
social.
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 atriz social.
Hominologia: o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens leader;
o Homo sapiens personalis; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens catenator; o Homo sapiens
catalyticus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens assistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: articulação social amadora = a iniciativa da conscin jovem, rapaz ou moça, ainda na fase da preparação proexológica para ser capaz de articular e possibilitar o estabeleci-
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mento de contatos e combinações entre personalidades, organizações, realidades e até pararrealidades, refletindo os autesforços evolutivamente na vida intrafísica de todos cidadãos e cidadãs;
articulação social profissional = a iniciativa da conscin, homem ou mulher, na fase executiva da
consecução proexológica, capaz de articular e possibilitar o estabelecimento de contatos e combinações entre personalidades, organizações, realidades e até pararrealidades, refletindo os autesforços evolutivamente na vida intrafísica de todos cidadãos e cidadãs.
Culturologia: a cultura da Conviviologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
13 categorias de articulações evolutivas aplicáveis à vida social por parte da conscin lúcida, homem ou mulher:
01. Cognição: integrar saberes e experiências.
02. Comunicação: estabelecer fluxos informativos.
03. Conectividade: sincronizar agendas e prazos.
04. Coordenação: entrosar movimentos e autesforços.
05. Cosmoética: objetivar o melhor para todos.
06. Cosmovisão: conjugar demandas e metas.
07. Descentralização: delegar tarefas e responsabilidades.
08. Diplomacia: convergir interesses e objetivos.
09. Flexibilidade: repensar diretrizes e estratégias.
10. Liderança: motivar tendências e talentos.
11. Organização: sistematizar funções e ações.
12. Política: garantir direitos e deveres.
13. Reeducação: promover o esclarecimento de todos.
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 articulação social, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Agente desencadeador: Evoluciologia; Homeostático.
03. Areópago conscienciológico: Administrativologia; Neutro.
04. Articulador: Evoluciologia; Neutro.
05. Atrator: Evoluciologia; Neutro.
06. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
07. Campanha: Assistenciologia; Neutro.
08. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
09. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
10. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
11. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
12. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
13. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
14. Linha de montagem: Experimentologia; Neutro.
15. Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
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TORNA-SE INDISPENSÁVEL À CONSCIN INTERMISSIVISTA,
PESQUISAR A PRÓPRIA CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO
SOCIAL PARA A CONSECUÇÃO DA AUTOPROÉXIS, PRINCIPALMENTE SE ESTIVER ENTROSADA EM MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Como interpreta você, leitor ou leitora, a própria capacidade de articulação social? Você admite estar cumprindo satisfatoriamente os fundamentos sociais da própria
proéxis?
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ARTICULADOR
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O articulador é a consciência, consciex, conscin, homem ou mulher, capaz
de articular, possibilitar a articulação ou estabelecer contatos e combinações entre personalidades,
organizações, realidades e pararrealidades.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo articulador vem do idioma Latim, articulator, “que ou o que tem
ou faz a relação ou junção de elementos”. A palavra articular surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Articuladora. 02. Articulante. 03. Contato social. 04. Agitadora
cultural; agitador cultural. 05. Formadora de opinião; formador de opinião. 06. Agente retrocognitor. 07. Produtora de conhecimentos; produtor de conhecimentos. 08. Empreendedora; empreendedor. 09. Lobista. 10. Relações públicas.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo articulação:
articulabilidade; articulada; articulado; articulador; articuladora; articulante; articular; articulatório; articulável; articuleiro; articulista; artículo; articuloso; biarticulado; biarticular; desarticulação; desarticulada; desarticulado; desarticulante; desarticular; exarticulação; exarticulada; exarticulado; exarticular; interarticular; intra-articular; maxiarticulador; megarticulador;
miniarticulador; periarticular; poliarticular; rearticulação; rearticular.
Neologia. Os 3 vocábulos maxiarticulador, megarticulador e miniarticulador são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Desarticuladora; desarticulador. 2. Desarticulante. 3. Inepta; inepto.
4. Guia amaurótico. 5. Sonhadora; sonhador. 6. Perdedora; perdedor.
Estrangeirismologia: o strong profile; a aura popularis; o Neoconviviarium; a open
mind; o Administrarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento da sociabilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da fraternidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a vocação para a liderança; a habilidade social; a articulação social; os contatos interpessoais; o estilo pessoal; a cosmovisão pessoal; a formação da agenda pessoal em torno
da evolução consciencial; a autodecisão racional; a representatividade da conscin; a força presencial; o nível da interconsciencialidade; a empatia; o carisma; o cosmopolitismo; o poliglotismo;
o profissionalismo; as tratativas evolutivas; a reciclagem existencial continuada; a catálise social;
a articulação dos atores sociais; a articulação empreendedora; a articulação na Tecnologia da
Informação; a articulação das tarefas dos pesquisadores; o fulcro de neoideias; a tarefa do esclarecimento (tares).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a multidimensionalidade; a minipeça intrafísica do Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial; os contatos energéticos; os paracontatos.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).

Enciclopédia da Conscienciologia

1739

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Enumerologia: o perfil; o talento; a vocação; o potencial; a capacidade; o caráter; a autodisposição.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica.
Trinomiologia: o trinômio interpretação-argumentação-dialética; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação;
o trinômio voluntariado-engajamento-articulação; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia.
Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir; o polinômio social por favor–
–obrigado–desculpe–com licença.
Antagonismologia: o antagonismo Verbaciologia / Retórica; o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia.
Politicologia: a democracia direta.
Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a tecnofilia.
Holotecologia: a administroteca; a comunicoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a socioteca; a elencoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Conviviologia; a Etologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Coloquiologia; a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Multiculturologia; a Parapercepciologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade centrada; a conscin com os pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a consciência comunitária; a pessoa influenciável; a conscin inovadora; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o articulador; 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; o político; o diplomata; o líder; o mentor; o condutor; o comandante;
o governante; o cosmopolita; o sensitivo; o intermediário; o articulador social; o articulador assistencial; o professor articulador; o articulador publicitário; o gestor da evolução.
Femininologia: a articuladora; 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; a mulher política; a diplomata; a líder; a mentora; a condutora;
a governante; a cosmopolita; a sensitiva; a intermediária; a articuladora social; a articuladora
assistencial; a professora articuladora; a articuladora publicitária; a gestora da evolução.
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Hominologia: o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo
sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniarticulador = o pré-serenão vulgar, homem ou mulher, aplicado nos
contatos sociais; maxiarticulador = o ser desperto, homem ou mulher, dedicado à assistência interconsciencial, com bases parapsíquicas; megarticulador = o evoluciólogo, ou evolucióloga, perante
as consciências e a evolução consciencial, pessoal e grupal.
Culturologia: a agitação cultural; as promoções culturais.
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 articulador, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
3. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
4. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
5. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
6. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
7. Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DOS ARTICULADORES AUTOCONSCIENTES
É INDISPENSÁVEL NA FORMAÇÃO DOS QUADROS DOS
ATIVISTAS DA VIDA HUMANA TENDO EM VISTA A EVOLUÇÃO DAS COLETIVIDADES INTRA E EXTRAFÍSICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive mais a vida de articulador ou de articulado?
Já sabe entrosar-se com as perspectivas dos articuladores confiáveis nas múltiplas linhas das atividades humanas?
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ARTIMANHA
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A artimanha é o procedimento para levar alguém ao engano, artifício astucioso gerado pela autocorrupção crua, estabelecendo prejuízos evolutivos por toda parte, notadamente para a própria consciência responsável.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo arte deriva do idioma Latim, ars, artis, “maneira de ser ou agir;
habilidade natural ou adquirida; conhecimento técnico; talento; perícia”. Surgiu no Século XIII.
O termo manha vem igualmente do idioma Latim, mania, “habilidade manual”, de manus, “mão”.
Apareceu no mesmo Século XIII. A palavra artimanha surgiu em 1536, provavelmente sob
influência do idioma Espanhol, artimaña.
Sinonimologia: 1. Ardil. 2. Dolo. 3. Embuste. 4. Estratagema. 5. Falcatrua; fraude.
6. Manha.
Neologia. Os 2 vocábulos miniartimanha e maxiartimanha são neologismos técnicos da
Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Antimistificação. 2. Desmistificação. 3. Corretismo. 4. Honestidade. 5. Lisura. 6. Integridade cosmoética.
Estrangeirismologia: a Schadenfreude; o arrière-pensée; o principium incredulitatis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmoeticologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a artimanha; a manha; o artifício astucioso; o ardil; o ludíbrio; a impostura;
a traficância; a empulhação; a malandragem; o surto (patológico); a agiotagem; a filáucia; a solércia; a perfídia; a falcatrua; o embuste; a impostura; a mistificação; a tapeação; o trambique, a tramoia; a trapaça; a patifaria; a patranha; a ilicitude; a retrogradação; a autointoxicação; a marginália; a deslisura; o megatrafar; a autocorrupção; a corrosão do caráter; a insensatez; a insensibilidade; a irreflexão; o antidiscernimento; o subdiscernimento; a hipomaturidade; a intencionalidade
enferma; a alegria pervertida; o jogo das aparências enganosas; os lobismos; a acuidade suspensa;
a mentira impositiva; o deslize anticosmoético; a antiproéxis; o porão consciencial; os autassédios; a derrapagem existencial; o gol contra evolutivo; a postergação antievolutiva; o desacerto
grupocármico.
Parafatologia: o antiparapsiquismo; o pseudoparapsiquismo.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Enumerologia: a aptidão artística; o voo livre; a obra de arte; a inscrição rupestre; a pop
art; l‟art pour l‟art; a edição de arte.
Fobiologia: a cosmoeticofobia; a gnosiofobia.
Holotecologia: a psicopatoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Parapatologia; a Enganologia; o Ignorantismo; a Assediologia; a Interprisiologia; a Subcerebrologia; a Voliciopatia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a conscin bifronte; a conscin autassediada;
a conscin maliciosa manipulando a mente manuseável.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o impostor; o intrujão; o trapalhão; o embusteiro;
o autocorrupto; o trambiqueiro; o trapaceiro; o encolhedor da lucidez; o mestre malevolente; o sugador da individualidade.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a impostora; a intrujona; a trapalhona; a embusteira; a autocorrupta; a trambiqueira; a trapaceira; a encolhedora da lucidez; a mestra malevolente;
a sugadora da individualidade.
Hominologia: o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens malevolens.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniartimanha = o ato de empregar cópia pirata, mais barata, de algum
produto da marginália; maxiartimanha = o ato de fugir ao pagamento de tributos fazendo lavagem
de dinheiro em paraíso fiscal.
Taxologia. De acordo com a Conformática, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 52
vocábulos do idioma Português, com o sufixo ice, compondo o Minirrimário da Artimanha, elaborado para as moças e os rapazes, jovens inversores, pesquisadores da ASSINVÉXIS, objetivando as reflexões de alerta sobre a panorâmica dos desvios gerados pelos estratagemas dos seres
humanos, notadamente os lavadores dos cérebros em formação, ainda desconhecendo o princípio
da descrença:
01. Arteirice.
02. Asnice.
03. Bandalhice.
04. Bestice.
05. Birutice.
06. Bobice.
07. Burrice.
08. Caiporice.
09. Canalhice.
10. Charlatanice.
11. Chatice.
12. Covardice.
13. Cretinice.
14. Demagogice.
15. Doidice.
16. Embusteirice.
17. Estultice.
18. Futriquice.
19. Idiotice.
20. Intrujice.
21. Invencionice.
22. Lorpice.
23. Louquice.
24. Lulice.
25. Maluquice.
26. Mandriice.
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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.
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Maquiavelice.
Matreirice.
Palermice.
Parlapatice.
Parvoíce.
Paspalhice.
Patetice.
Pelintrice.
Peraltice.
Pulhice.
Rabugice.
Rabulice.
Ranzinzice.
Ratice.
Sandice.
Sousice.
Tolice.
Tontice.
Trampolinice.
Tranquibernice.
Trapalhice.
Traquinice.
Turrice.
Velhaquice.
Vigarice.
Xucrice.

Tenepessologia. Mediante a Assistenciologia, a prática da tarefa energética pessoal (tenepes), diária, para o resto da vida intrafísica da conscin, empregada sobre as bases da projeção
consciencial lúcida, substitui plenamente a necessidade de a pessoa, homem ou mulher adulta,
precisar de alguma religião, crença ou fé de qualquer natureza ou origem. A tenepes chancela na
vida prática os fatos e parafatos já evidenciados pela razão, o autodiscernimento e a lógica do tenepessista lúcido, dispensando todas as artimanhas do pensamento, da imaginação e das emoções.
Ilogicidade. Segundo a Holomaturologia, a intrusão da comoção e do sentimentalismo,
próprios do psicossoma, o paracorpo da emoção e dos desejos, em tese, é sempre a característica
do argumento ilógico, errado, apriorístico, não procedendo através das manifestações da consciência pelo paracorpo do autodiscernimento, o mentalsoma. É artimanha comum da imaturidade
consciencial.
PL. Pelos conceitos da Projeciologia, a experiência da projeção consciente, ou da projetabilidade lúcida, vem substituir vantajosamente a crença em geral, a fé cega e até a chamada fé
raciocinada, pelo conhecimento pessoal, direto e incontrovertível para a própria consciência, definitivo, enfim, onde se eliminam todo intermediário ou os elementos intrusivos ao raciocínio
isento, à holomaturidade e ao autodiscernimento maior. As artimanhas, assim, são minimizadas
ou extintas.
Emocionalidade. Sob a ótica da Psicossomatologia, os teólogos modernos permitem-se
empregar palavras carregadas de emoções de modo a produzirem nos ouvintes e leitores o estado
de consciência no qual a persuasão lógica do argumento não é perscrutada a fundo. Esta é sutileza
técnica ou artimanha da demagogia religiosa.
Catequeses. Tal artimanha filosófica ou técnica vem sendo empregada profundamente
nas catequeses, inculcações e condicionamentos budistas, cristãos, hinduístas, judaicos, muçulmanos e de outras linhas de conhecimentos religiosos, teológicos, místicos, dogmáticos e sectários.
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Artimanhas. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 26 artimanhas internacionais empregadas sistematicamente pelas seitas semissecretas controladoras das vidas dos membros, no
caso, dentre as piores, o Opus Dei, prelazia fascista (Opus Diaboli) da Igreja Católica Apostólica
Romana (ICAR), criada por psicopata espanhol, beatificado e canonizado:
01. Algofilia: a bendição piegas da dor.
02. Alienismo: a destruição da personalidade das pessoas, tornadas infantis, através do
caráter alienante.
03. Antissexologia: a separação radical entre homens e mulheres.
04. Aparência: a instituição, em si, extremamente perniciosa com a aparência de só
querer fazer o bem.
05. Apedeutismo: o controle das leituras das pessoas com a proibição de livros.
06. Brainwashing: a lavagem cerebral sutil pelo desencorajamento explícito sem a proibição formal.
07. Celibato: a impraticabilidade biológica do celibato imposto aos adultos virgens.
08. Desonestidade: os recrutamentos sub-reptícios desonestos.
09. Emocionalismos: a manutenção do clima de instabilidade emocional.
10. Estratégias: dos proselitismos mais medievalescos.
11. Famas: a fabricação de falsas famas.
12. Hipnose (Hipnologia, Hipniatria): as sugestões subliminares.
13. Loucura: a pregação da loucura pelas ideias sectárias, jurássicas, fascistas.
14. Manipulação: constante das mentes na fase da formação da personalidade.
15. Masoquismo: o emprego de objetos geradores de fidelidade amaurótica (anéis, colares, cilícios).
16. Meias-verdades: os falsos aconselhamentos profissionais com meias-verdades.
17. Mentalidade: a compulsoriedade dos pensamentos formatados.
18. Omissões: as omissões deficitárias de fatos.
19. Petulância: a arrogância petulante sob polidez exagerada.
20. Prisão: a manutenção da perda da liberdade de pensamento e escolha.
21. Pseudomagnanimidade: a maquilagem por intermédio da modéstia.
22. Pseudossantidade: o uso da santa maldade ou da santa picardia, através do sigilo.
23. Restrições: a imposição de restrições mentais em pleno Século XXI.
24. Rupturas: o rompimento nefasto do laço de confiança e comunicação entre pais
e filhos.
25. Tirania: a tirania das estreitezas das ideias.
26. Voz: melíflua dos dirigentes, inclusive clérigos, embaindo os incautos.
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 artimanha, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
02. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
03. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
04. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
07. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
08. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
09. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
10. Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.
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AS ARTIMANHAS – DE TODAS AS MODALIDADES E NATUREZAS – VÊM EXERCENDO, ATRAVÉS DOS MILÊNIOS
DA HISTÓRIA GERAL, O PAPEL NEFASTO DE ATRAVANCAR A EVOLUÇÃO DO BEM-ESTAR DA HUMANIDADE.
Questionologia. Você ainda comete algum ato, mesmo light, incluído, a rigor, no vasto
universo das artimanhas humanas? De qual tipo?
Bibliografia Específica:
1. Ferreira, Dario Fortes; Lauand, Jean; & Silva, Marcio Fernandes da; Opus Dei: Os Bastidores. História.
Análise. Testemunhos; revisoras Aurea G. T. Vasconcelos; & Raissa Castro Oliveira; 230 p.; 5 caps.; 3 biografias; 23
enus.; 26 websites; 12 refs.; 2 apênds.; 21 x 14 cm; br.; Venus Editora; Campinas, SP; Brasil; 2005; páginas 77 a 122.
2. Fondazzi, Herika; Por Dentro da Opus Dei: Cercada de Mistérios, Ordem Católica prega Forma de se
Chegar a Deus; Folha de Londrina; Jornal; Diário; Ano 60; N. 17.720; Seção: Religião; 1 enu.; 1 filmografia; 2 fotos;
2 refs.; Londrina, PR; 29.06.08; primeira página, chamada, e 26
3. Hunt, Lynn; The Artifice of Giving (Estrutura Social & Compra de Presentes); New Scientist; Revista; Semanário; Vol. 160; N. 2.165; 2 ilus.; Londres; Inglaterra; 19-26.12.98 – 02.01.99; páginas 52 a 55.
4. Silberstein, Elisabeth Castejón Lattaro; Opus Dei: A Falsa Obra de Deus. Alerta às Famílias Católicas;
342 p.; 71 caps.; 79 abrevs.; 1 biografia; 7 cronologias; 1 entrevista; 186 enus.; 22 fichários; 1 organograma; 96 perguntas;
37 respostas; 18 websites de apoio; 18 websites de crítica; 85 websites não oficiais; 211 websites oficiais; glos. 192 termos; 71 refs.; 23 x 16 cm; br.; 2 a Ed.; Betty Silberstein; Edição da Autora; São Paulo, SP; 2005; páginas 17 a 51, 81
a 88, 163, 189, 197 e 198.
5. Somoggi, Laura; Manual do Vilão (Livro: Jogo do Poder & Formas Politicamente Incorretas de Sobreviver); Dinheiro; Revista; N. 141; Seção: Seu Dinheiro; 1 enu.; 3 ilus.; São Paulo, SP; 10.05.2000; páginas 74 e 75.
6. 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 483.
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 87.
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ÁRVORE
(FITOCONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A árvore é o vegetal lenhoso, de tronco alto, ramificado a maior ou menor
altura do solo, componente da biosfera planetária terrestre.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo árvore deriva do idioma Latim, arbor, “árvore”. Surgiu no Século X.
Sinonimologia: 1. Vegetal lígneo. 2. Princípio consciencial botânico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 67 cognatos derivados do vocábulo árvore: arboral; arborência; arborente; arbóreo; arborescência; arborescente; arborescer; arboreto; arboricida; arboricídio; arborícola; arboricultivo; arboricultor; arboricultora; arboricultura; arboricultural; arboriforme; arborista; arborização; arborizada; arborizado; arborizador; arborizadora; arborizar; arborizável; arbúscula; arbuscular; arbúsculo; arbustácea; arbustáceo; arbustal; arbústeo; arbustiforme; arbustivo; arbusto; arvorado; arvoragem; arvorar; arvorecência; arvorecente; arvorecer; arvorecido; arvorecimento; arvoredo; arvorejado; arvorejar; arvoreta; arvoriforme; arvorinho; arvorismo; desarborização; desarborizada; desarborizado; desarborizador; desarborizadora; desarborizante; desarborizar; desarborizável; desarvora; desarvorada; desarvorado; desarvorador; desarvoradora; desarvoramento; desarvorar; desarvorável;
paraárvore.
Neologia. As duas expressões miniárvore e megaárvore são neologismos técnicos da Fitoconviviologia.
Antonimologia: 1. Subumano. 2. Mineral. 3. Humano. 4. Grama.
Estrangeirismologia: a sea tree; o programa Green Steps; a Umwelt.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Fitoconvivialidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares evidenciando o tema: – Árvores:
parceiras evolutivas. Árvores: testemunhas silenciosas.
Coloquiologia: o quebra galho; a árvore seca.
Citaciologia. Eis antiga sentença pertinente à temática: – E fructu arbor cognoscitur
(Conhece-se a árvore pelos frutos).
Proverbiologia. Eis 2 provérbios relativos ao tema: – As árvores morrem de pé.A árvore não nega sombra nem ao lenhador (provérbio indiano).
Filosofia: o ecologismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da fitoconvivialidade sadia; os fitopensenes; a fitopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;
os protopensenes; a protopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; o abertismo autopensênico.
Fatologia: a árvore; a fitoconvivialidade sadia; as reservas florestais particulares e públicas; a associação dos amigos das árvores; o ecoturismo; os quartos de hotéis na copa das árvores;
o arvorismo; os princípios ativos utilizados na Farmacologia; os cabos aéreos ecológicos; o pomar, sustentáculo da vida; o jardim botânico; o paisagismo assistencial; a floresta urbana; o acolhimento à criança; a presença constante na literatura infantil; a plantação de 30 milhões de árvores através do Movimento Cinturão Verde fundado pela ambientalista queniana Wangari Maathai
(1940–2011); a árvore como símbolo da paz na África; a árvore do Ténéré farol tuaregue; o depó-
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sito de segurança global de sementes em Svalbard, Noruega; a onomástica dos judeus convertidos; a filotaxia baseada na sequência de Fibonacci; a árvore como usina energética fotossintética
gratuita; a usina limpa; a similaridade entre a hemoglobina e a clorofila; a fitoconvivialidade patológica; a mutilação da topiaria; a tortura do bonsai; a indústria da fitopirataria; o desmatamento,
reflorestamento e aflorestamento; as queimadas; a fitotoxicidade; o fitocídio através do correntão;
o fitocídio através dos herbicidas; a gênese bélica da indústria agroquímica; a especulação imobiliária estimulando a terraplanagem; a mineração poluidora; a chuva ácida eliminando florestas;
a poluição química do solo; a criação de árvores artificiais sequestradoras de gás carbônico; a selva de pedra; a desigualdade social vinculada à desigualdade do Verde; a antifraternidade do olhar
fitocida; o estigma ambiental; a árvore dos enforcados; a árvore como instrumento ou impedidora
do acidente de percurso; a árvore transgênica; os homens-árvores; o senso demográfico de árvores; a fitolatria; a árvore de rua; a adoção de árvores; a pegada sustentável; o aquecimento global;
a compensação através dos créditos de carbono sem medidas reciclatórias; os gases do efeito estufa; a madeira e o papel certificados; a microshipagem de árvores objetivando evitar fraudes;
o mercado dos créditos de carbono; as árvores tombadas; as mudas arbóreas como brindes; o ambiente idílico favorecendo a assistência; a moeda de troca da pegada antiecológica; as unidades de
conservação; a compassageira evolutiva; a árvore presente na Numismática, Filatelia e Vexilologia; a jardinagem; o berçário de árvores do CEAEC; a via Forestalis na Cognópolis; a pujança do
Parque Nacional do Iguaçu; a realização no Brasil da Rio +20: Conferência das Nações Unidas
sobre o Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro em 2012; a megafraternidade iniciando
na fitofilia espontânea; o senso de Universalismo.
Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; as fitoenergias; a Paraflora; o fitoectoplasma utilizado na restauração da saúde holossomática; a sensibilidade do mato; a assimilação simpática; a assimilação antipática; o fitoectoplasma utilizado na tenepes; o acoplamento entre o princípio consciencial vegetal e a consciência humana; as geoenergias transformadas em fitoenergias; a convivência com as zooenergias; a intermissão acompanhada por paraárvores; as paravisitas aos ambientes florestais; a ligação multidimensional entre o Parque Nacional do Iguaçu
e a comunex Interlúdio; as paraárvores em comunexes; a presença na paracenografia; a testemunha silenciosa seriexiológica; o parestigma ambiental; o princípio consciencial participante do
maximecanismo evolutivo; o paradireito do princípio consciencial; as consciexes paraecologistas
auxiliando a reurbex; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo água-terra-fogo-ar; o sinergismo árvore–local adequado; o sinergismo existente entre todos os seres vivos no Cosmos.
Principiologia: o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da convivialidade
madura; o princípio de a semeadura ser opcional e a colheita obrigatória; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio cosmoético de objetivar e atuar pelo melhor para todas as
consciências; o princípio da evolução; o princípio da retribuição.
Codigologia: o Código Florestal; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da dominação da Natureza; a teoria jurídica dos frutos da árvore
envenenada; a teoria musical das árvores harmônicas; a teoria computacional dos grafos de árvores; a teoria da panspermia.
Tecnologia: a técnica da fotossíntese; a técnica radicular da absorção de nitrogênio do
solo para satisfazer a cadeia alimentar; as técnicas da educação ambiental; a técnica popular de
surrar árvore induzindo à produção; as técnicas de acupuntura vegetal.
Voluntariologia: os voluntários de instituições ambientalistas.
Laboratoriologia: o laboratório da Cosmoeticologia; o laboratório da Evoluciologia;
o laboratório Fitolab da International Academy of Counsciousness (IAC).
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Botânica;
o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito Backster; o efeito estufa; o efeito antipoluição do ar, solo e água.
Ciclologia: o ciclo biogeoquímico; o ciclo primavera-verão-outono-inverno; o ciclo da
Natureza.
Enumerologia: o pensar verde; o selo verde; o produto verde; a empresa verde; o cinturão verde; a consciência verde; o guia verde; a moda verde; a química verde; a tecnologia verde;
a economia verde.
Binomiologia: o binômio oxigenação-carbonização; o binômio floresta-pastagem; o binômio árvore-gado; o binômio plantar-colher; o binômio árvore-poste; o binômio patopensenes–
–estigma ambiental; o binômio árvore operária–serviço ambiental; o binômio floresta natural–
–floresta plantada.
Interaciologia: a interação criança-árvore; a interação subumano-árvore; a interação
arborização–fios elétricos; a interação arborização-concretagem; a interação princípio consciencial evoluído–princípio consciencial não-evoluído.
Crescendologia: o crescendo semente minúscula–árvore frondosa; o crescendo semear-germinar-crescer-conviver-evoluir; o crescendo vegetal–animal subumano–animal humano–
–Consciex Livre (CL); o crescendo árvore tóxica–árvore lenhosa–árvore frutífera.
Trinomiologia: o trinômio Flora-Fauna-Humanidade; o trinômio cegueira ambiental–
–exploração da Natureza–lucro fácil; o trinômio árvore nativa–árvore exótica–árvore invasora;
o trinômio semente-arbusto-árvore.
Polinomiologia: o polinômio semente-árvore-flores-frutos; o polinômio vegetais–animais–consciênçulas–consciências lúcidas; o polinômio geoenergia–fitoenergia–zooenergia–energias conscienciais; o polinômio lucidez-discernimento-reconhecimento-amparabilidade; o polinômio árvore-encanamento–calha–calçamento–muro–poste de iluminação.
Antagonismologia: o antagonismo patopensenidade / ambiente sadio; o antagonismo
desmatamento / reflorestamento; o antagonismo dedo verde / dedo marrom; o antagonismo mutilação / preservação; o antagonismo árvore tóxica / árvore frutífera; o antagonismo árvore nativa
/ árvore exótica.
Paradoxologia: o paradoxo da substituição da árvore oxigenadora pelo gado poluidor;
o paradoxo da coleta de frutos pela derrubada da árvore.
Politicologia: a política da megafraternidade já exequível; a democracia evolutiva;
a politicamente neutra Cruz Verde; a política impactante do Greenpeace; a política ambiental;
a tentativa política da internacionalização da floresta Amazônica.
Legislogia: a lei dos Crimes Ambientais; as leis ecológicas; a lei do controle de venenos; a lei da ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a dendrofilia; a fitofilia; a evoluciofilia; a energofilia; a cosmoeticofilia;
a cosmofilia; a conviviofilia; a cognofilia.
Fobiologia: a dendrofobia; a hilofobia; a botanofobia; a antofobia; a aerofobia; a misofobia; a acrofobia; a xilofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do lenhador; a síndrome do desmatamento; a síndrome da alienação; a síndrome do hiperconsumismo.
Maniologia: a floromania; a consumomania; a farmacomania; a toxicomania; a ecomania; a mania de arrancar folhas; a mania de grafar nomes em troncos.
Mitologia: o mito dos faunos; o mito grego das ninfas Dríades; o mito sumeriano da
árvore unir a terra e o céu; o mito da árvore do conhecimento do bem e do mal; o mito da Natureza inacabável; o mito tupi de Anhangá, espírito protetor da flora e fauna; o mito nas fábulas
de Esopo; o mito do freixo nórdico; o mito grego de Dafne; o mito do criacionismo.
Holotecologia: a fitoteca; a ciencioteca; a consciencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a cosmoteca; a eticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Fitoconviviologia; a Dendrologia; a Botânica; a Sociologia;
a Ecologia: a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: o ser subumano; o ser social; o ser interassistencial; a pessoa pesquisadora;
a pessoa ecológica.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o reeducador; o escritor;
o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;
o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação; o consumidor; o fitófilo; o educador ambiental.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a reeducadora; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação; a consumidora; a fitófila; a educadora ambiental.
Hominologia: o Homo sapiens protector; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens echologus;
o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens pacificus; o Homo
sapiens benevolus; o Homo sapiens herbarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniárvore = o bonsai enquanto mínima fonte fitoectoplásmica; megaárvore = o baobá adulto enquanto máxima fonte fitoectoplásmica.
Culturologia: a arboricultura; a cultura equivocada da floresta inútil; a cultura das
queimadas; a cultura do desmatamento; a silvicultura.
Paracronologia. As árvores povoaram o planeta Terra há aproximadamente 350 milhões
de anos. A evolução humana andou à sombra dos ramos e copas de milhões de árvores e a sobrevivência do Homo sapiens depende delas até os dias atuais.
Para-História. Eis, por exemplo, em ordem cronológica, 4 culturas da Civilização Humana e a relação estabelecida com as árvores:
1. Egípcia. O cedro-do-líbano (Cedrus libani), madeira aromática nobre, era usado pelos egípcios na construção naval. Réplicas destas construções, os barcos funerários, eram colocados nos túmulos dos faraós. A árvore também fornecia a resina utilizada nas mumificações
(3100 a.e.c.).
2. Grega. O primeiro oráculo grego foi estabelecido em Dodona, no Épiro. Havia ao
centro o carvalho (Quercus suber), árvore sagrada de Zeus, respondendo às questões a ela formuladas através do ruído das folhas e dos pássaros habitantes. A interpretação destes sons era feita
por sacerdotes (3000 a.e.c.). Posteriormente, em Delfos, no sopé do Monte Parnaso, foi fundado
oráculo dos mais influentes da Antiguidade, dedicado a Apolo, circundado por montanhas rochosas e rodeado por bosque de loureiros (Laurus nobilis) cujas folhas as pítias mastigavam antes das
previsões (8–2 a.e.c.).
3. Celta. Os druidas, experientes alquimistas celtas, utilizavam o visgo do carvalho (Viscum album), galho de ouro, na confecção de infusões curativas, além de variedades de raízes, ervas, resinas e minerais (600–50 a.e.c.).
4. Rapanuis. A sociedade nativa rapanuis, da Ilha da Páscoa no sul do Pacífico, foi sustentada por extração da palmeira Paschalococos disperta, fornecedora de madeira na construção
de embarcações, transporte de moais, calefação e coleta de nozes. Pedaço de terra habitado mais
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isolado do mundo, a ilha sofreu grave degradação ambiental a partir da utilização abusiva da espécie (900 e.c.).
Curiosologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis relacionados, em ordem alfabética,
5 aspectos, e as respectivas árvores representativas, da diversidade morfológica arbórea (Ano-base: 2012):
1. Altura. A árvore mais alta da Terra é a sequóia (Sequoiadendron gigantea) apelidada
de Hyperion, com 115 metros de altura. Vive no Parque Estado Redwood, Califórnia, EUA.
2. Área. O cajueiro (Anacardium occidentale) chamado de cajueiro de Pirangi vive em
Natal, RN. Possui área aproximada de 8.500 metros quadrados (equivalente a 70 cajueiros), perímetro aproximado de 500 metros e produz cerca de 70 a 80 mil cajus na safra (2,5 toneladas). Teria sido plantado em 1888, por pescador falecido sob a sombra, aos 93 anos de idade.
3. Diâmetro. A Grande Banyan, figueira-de-bengala (Ficus benghalensis), considerada
a árvore de maior diâmetro do mundo, a floresta de 1 só pé, possui 2.880 raízes aéreas e vive no
Jardim Botânico de Jagadish Acharya Chandra Bose, Calcutá, Índia.
4. Idade. A árvore mais antiga da Terra é o abeto vermelho (Picea abis), datado através
do método C14, em 9.550 anos, vive no Parque Nacional de Fulufjället, Suécia. A árvore mais antiga do Brasil, jequitibá-rosa (Cariniana legalis), possui 3.000 anos, vive no Parque Estadual de
Vassununga, SP. Chamado de Patriarca da Floresta tem 40 metros de altura, 3,6 metros diâmetro
e 11 metros circunferência. Na copa vivem tucanos, macacos e cerca de 20.000 plantas.
5. Volume. A sequoia (Sequoiadendron gigantea) chamada de General Sherman, vive
no Parque Nacional das Sequoias, Califórnia, EUA. Tem 84 metros de altura, volume líquido estimado em 1.487 metros cúbicos e possui a maior biomassa da Terra.
Serviços. Conforme a Interassistenciologia, eis, relacionadas, em ordem alfabética, 22
utilidades ambientais das árvores e respectivas áreas de estudo:
01. Abrigo. Abriga a fauna preservando a vida silvestre. Zoologia.
02. Adubação. Repõe matéria orgânica nutrindo o solo e mantendo as sementes. Agronomia.
03. Alimentação. Produz alimentos, raízes, folhas, flores, frutos e sementes. Nutrologia.
04. Antiassoreamento. Evita a erosão, através da mata ciliar, evitando o escoamento da
terra para o fundo do rio. Hidrologia.
05. Antierosão. Mantém firme o solo através das raízes superficiais ou profundas evitando desertificação e desmoronamentos. Edafologia.
06. Antirruído. Absorve e reduz ruídos, evitando a poluição sonora. Acústica.
07. Armazenamento. Coleta grande parte da água das chuvas. Hidrologia.
08. Aroma. Perfuma o ambiente. Perfumologia.
09. Biodiversidade. Acolhe polinizadores e dispersores, mantendo a biodiversidade.
Ecologia.
10. Clima. Reflete os raios solares e reduz a velocidade do vento. Climatologia.
11. Cosmética. É fonte de princípios ativos usados na indústria cosmética. Cosmeticologia.
12. Energias. Produz fitoenergias e fitoectoplasma, favorecendo trocas energéticas revitalizadoras de energossomas. Energologia.
13. Fármacos. É fonte de princípios ativos usados na indústria farmacêutica sendo
a quarta parte dos medicamentos de origem vegetal. Farmacologia.
14. Filtração. Capta poeira, substâncias radiativas e gases nocivos aos seres vivos. Toxicologia.
15. Fixação. Realiza a fixação, no solo, de elementos químicos presentes no ar, a exemplo do nitrogênio. Química Atmosférica.
16. Infiltração. Favorece a infiltração de água no solo, abastecendo o lençol freático
e aquíferos. Hidrologia.
17. Lazer. Proporciona recreação em todas as idades. Recreaciologia.
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18. Ornamentação. Promove o embelezamento paisagístico e ambiental. Paisagismo.
19. Porta-ninhos. Acolhe a nidificação na copa ou tronco. Ornitologia.
20. Proteção. Mantém a microvida do solo. Microbiologia.
21. Purificação. Absorve gás carbônico, fixando carbono à madeira e liberando oxigênio. Biologia.
22. Refrigeração. Regula a temperatura de cidades e construções, através da transpiração, regulando a umidade do ar e produzindo sombra. Termologia.
Representaciologia. Eis, listados em ordem alfabética, 10 tipos de analogias relativas às
árvores e respectivas áreas do conhecimento humano:
01. Árvore binária. Estrutura de dados utilizada na computação. Computaciologia.
02. Árvore da lua. Sementes terráqueas levadas à lua, na missão Apollo 14, foram submetidas à gravidade zero e altas radiações. O Brasil recebeu duas mudas: árvore-do-âmbar (Liquidambar styraciflua), plantada em Brasília (DF) e pau-brasil (Caesalpinia echinata) em Santa
Rosa (RS). Dendrologia.
03. Árvore da vida. Produto do criacionismo. Teologia.
04. Árvore de saturno. Árvore metálica de concepção alquímica resultante da eletrólise
de solução metálica. Química.
05. Árvore de Steiner. Árvore de grafos. Geometria.
06. Árvore enciclopédica. Divisão geral dos conhecimentos segundo 3 faculdades: memória, razão e imaginação, divide o mundo literário em eruditos, filósofos e criadores. Lexicologia.
07. Árvore filogenética. Representação gráfica, em forma de árvore, das relações evolutivas entre várias espécies ou outras entidades de ancestral comum. Evoluciologia.
08. Árvore genealógica. Representação gráfica genealógica mostrando conexões familiares entre indivíduos da árvore de ascendência, também chamada árvore de costados. Geneticologia.
09. Árvore respiratória. Conjunto ramificado de brônquios e bronquíolos pertencente
aos pulmões. Pneumologia.
10. Árvore sintética. Objetiva absorver dezenas de toneladas de dióxido de carbono da
atmosfera, pretendendo ser invento mais eficiente em comparação à árvore tradicional. Tecnologia.
Taxologia. O planejamento do plantio de árvores em áreas urbanas requer a observância
das características funcionais arbóreas, conforme, por exemplo, estes 10 tipos relacionados em ordem alfabética:
01. Árvore de sombreamento. Folhagem ampla e densa.
02. Árvore exótica. Não natural da região.
03. Árvore florífera. Produtora de flores.
04. Árvore frutífera. Produtora de frutas e atratora da avifauna.
05. Árvore invasora. Introduzida em regiões onde não ocorre a distribuição natural.
06. Árvore nativa. Natural da região.
07. Árvore nociva. Representa danos ou prejuízos.
08. Árvore ornamental. Embeleza o ambiente.
09. Árvore redutora de poluição. Alta capacidade de retenção de gases poluentes.
10. Árvore tóxica. Representa danos à saúde dos seres vivos, a exemplo da chamada
árvore da morte (Hippomane mancinella).
Deseducação. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 fatores de origem antrópica
causadores de risco às árvores urbanas, denotando ausência de fitoconvivialidade sadia:
01. Anúncio.
02. Concretagem.
03. Construção.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Depósito de lixo.
Enfeite com luzes.
Envenenamento.
Fiação aérea.
Impacto de carros.
Pintura.
Plantio inadequado.
Poda imprópria.
Prego.
Rede Wi-Fi.
Tatuagem.
Vandalismo.

Cosmoética. A fitoconvivialidade é indicadora do código pessoal de Cosmoética e Universalismo teatizados, componentes da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) e relativas contas correntes
holocármicas.
Terra. A desestigmatização ambiental da Terra, realizada através das reurbanizações extrafísicas, tem como principal agente o Serenão Reurbanizador, catalisador da Ecologia e promotor da Revolução Ambiental.
Evolução. Os princípios conscienciais botânicos evoluem junto aos subumanos e consciências humanas no âmbito terrestre, sob a égide e supervisão dos Serenões e Consciexes Livres.
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 árvore, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego botânico: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Autancestralidade: Autoparageneticologia; Homeostático.
03. Conscin frutariana: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
05. Dendroclastia: Sociopatologia; Nosográfico.
06. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
07. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Hibernante: Evoluciologia; Neutro.
09. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
10. Megacontradição: Contradiciologia; Neutro.
11. Reencontro secular: Seriexologia; Neutro.
12. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
13. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Sujismundismo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.

A ÁRVORE É INSUBSTITUÍVEL NO EQUILÍBRIO DAS
CONDIÇÕES DA VIDA NO PLANETA TERRA, ONDE
CONSCIÊNCIAS E PRINCÍPIOS CONSCIENCIAIS VIVEM
EM PROCESSO DE INTERDEPENDÊNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece os benefícios hauridos das árvores? Já
praticou ato ou atitude em retribuição à assistência recebida?
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ASSEDIN
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O(a) assedin é a conscin, homem ou mulher, promotora da condição patológica da assedialidade intrafísica, ação negativa ou perseguição insistente, direta ou indiretamente, de qualquer natureza, sobre outras consciências.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo assediar é de origem controversa, provavelmente do idioma Latim, adsidere ou assidere, “estar sentado perto de; assistir como assessor; cercar; assediar”. Surgiu no Século XVII. O prefixo intra procede também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. A palavra 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. Assediador intrafísico. 2. Assediador humano. 3. Obsessor humano.
4. Vampiro humano. 5. Pseudossábio.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo assédio: assediador; assediadora; assedialidade; assedin; Assediologia; autassédio; Desassediologia; heterassédio; maxiassedialidade; megassediador; megassediadora; megassedialidade; megassedin;
megassédio; miniassediada; miniassediado; miniassédio; multiassédio.
Neologia. Os 3 vocábulos assedin, miniassedin e megassedin são neologismos técnicos
da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Assediador extrafísico; assediex. 2. Obsessor extrafísico. 3. Assistente intrafísico. 4. Assistente humano. 5. Benfeitor humano. 6. Amparador intrafísico. 7. Amparador extrafísico.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto às energias sadias e a Fisiologia do corpo humano.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste assediador genial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal patológico; os patopensenes; a patopensenidade;
a intrusão heteropensênica; os retropensenes.
Fatologia: a intrusão interconsciencial; o porão consciencial; a astúcia; o ludíbrio; a filáucia; a solércia; a perfídia; a artimanha; a sagacidade; a mistificação; a amoralidade; a imaturidade; a inexperiência; o acriticismo; a perturbação; o espectantismo; o ansiosismo; a interprisão
grupocármica; as retroideias; as superstições.
Parafatologia: os assédios interconscienciais de todos os tipos; o antiparapsiquismo;
o primarismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Enumerologia: o pessimismo; o apocalipsismo; o autorregressismo; o baratrosferismo;
o catastrofismo; o derrotismo; a sinistrose.
Politicologia: a assediocracia (ditadura); a cleptocracia.
Filiologia: a gurufilia.
Fobiologia: a criticofobia; a parapsicofobia.
Maniologia: a fracassomania.
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Holotecologia: a assistencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a belicosoteca; a cinismoteca; a criminoteca; a infortunioteca; a psicopatoteca; a trafaroteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Assediologia; a Desassediologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Consciencioterapia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Criteriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin assediadora; a pessoa obsessora; a conscin assediada; a pessoa
assediada; a conscin enferma; a consciex enferma; a consciênçula; a protoconsciência; a consener;
a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; o encosto humano.
Masculinologia: o assedin; o assediador intrafísico; o assediador intraconsciencial;
o perseguidor; o desamparador; o mutilado cosmoético; o deficiente consciencial; o espertinho;
o espertalhão; o apologista da distorção; o megamentiroso; o apregoador do fim do mundo; o satélite do assediador; o parasita de energias conscienciais (ECs); o antepassado de si mesmo; o verdugo de si próprio; o compassageiro evolutivo; o minidissidente ideológico; o patrulheiro ideológico; o pré-serenão vulgar; o componente da robéxis; o evoluciente; o megautassediador; o mega-heterassediador; o vampiro humano; o hacker; o teoterrorista; o homem-bomba; o assediador de
ofiex; o buscador-borboleta.
Femininologia: a assedin; a assediadora intrafísica; a assediadora intraconsciencial;
a perseguidora; a desamparadora; a mutilada cosmoética; a deficiente consciencial; a espertinha;
a espertalhona; a apologista da distorção; a megamentirosa; a apregoadora do fim do mundo; a satélite da assediadora; a parasita de energias conscienciais (ECs); a antepassada de si mesma;
a verduga de si própria; a compassageira evolutiva; a minidissidente ideológica; a patrulheira
ideológica; a pré-serenona vulgar; a componente da robéxis; a evoluciente; a megautassediadora;
a mega-heterassediadora; a vampiresa humana; a mulher hacker; a teoterrorista; a mulher-bomba;
a assediadora de ofiex; a buscadora-borboleta.
Hominologia: o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens obsessus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniassedin = o assediador-pulga ou a pessoa viscosa, enequética, insuportável; megassedin = o possessor-sanguessuga ou a conscin implacável em perseguições sempre injustas.
Culturologia: os idiotismos culturais.
Caracterologia. De acordo com a Consciencioterapia, há assediadores intrafísicos de
todas as categorias, por exemplo, estes 15 tipos básicos, complexos ou sofisticados, dispostos na
ordem alfabética:
01. Autoconscientes: ou inconscientes.
02. Charlatães: ou sinceros.
03. Cientificistas: ou eletronóticos.
04. Empreendedores: ou diletantes.
05. Espertalhões: ou sofistas.
06. Familiares: ou estranhos.
07. Homens: ou mulheres.
08. Idosos: ou jovens.
09. Inquisidores: ou patrulheiros.
10. Intelectuais: ou afetivos.
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11.
12.
13.
14.
15.

Mitogênicos: ou sacralizadores.
Políticos: ou dinheiristas.
Profissionais: ou amadores.
Religiosos: ou dogmáticos.
Salvacionistas: ou repressores.

Megassedins. Eis, como exemplos, 3 chavões inconfessáveis dos megassedins intrafísicos:
1. “Quanto pior, melhor”.
2. “Pouca desgraça é bobagem”.
3. “Tenha vantagem em tudo”.
Casuística. Sob a ótica da Parapercepciologia, analisemos, por exemplo, determinado
caso de assédio interpessoal intrafísico na área minada do parapsiquismo místico, beato ou irracional. Alguém, prestigiado guru de televisão, de cima da aparente “experiência parapsíquica”, da
idade física, do mise-en-scéne de taumaturgo, da voz melíflua condizente e do holopensene ambiental estruturado adequadamente para sensibilizar os impressionáveis e suscetíveis, afirma, com
expressiva convicção, para o consulente a morte (dessoma) do incauto, por acidente, daí a 1 lustro, em detalhes, especificando a data, o local, as circunstâncias e as causas.
Anticosmoética. Tal atitude anticosmoética é indefensável sob todos os pontos de vista,
por várias razões, provando a assedialidade própria do personagem imaturo do falso profeta, malintencionado, anticosmoético e sensacionalista, tentando reduzir o consulente à vítima indefesa
dos próprios malabarismos e histrionismos. Ocorre aí o fato lamentável e criminoso do guia
amaurótico delinquente conduzindo a presa incauta subjugada.
Atenuantes. Mesmo se a ocorrência estivesse próxima da verdade é necessário não esquecer existirem atenuantes para todas as assim-chamadas “fatalidades”, não se podendo afirmar
tal fato, desencorajar ou infernizar a vida dos outros com falsas predições, precognições ou pseudoprofecias durante 1 lustro.
Autodessoma. Agindo assim, através do achismo perturbador, até a insegurança do consulente sugestionável pode atuar para incrementar a autodessoma, nos próximos 60 meses, preparando o holopensene da tragédia encomendada, além de toda a carga das atuações das consciexes
assediadoras, envolvidas no caso e influindo sobre todos os personagens do drama desde o início,
não raro na condição de principais responsáveis pela sugestão infeliz do pseudossábio.
Raciocinologia. Segundo a Holomaturologia, o simples bom senso popular, o autodiscernimento, a racionalidade e a lógica não podem ser descartados em nenhuma circunstância evolutiva, humana ou extrafísica, e mais notadamente naquelas envolvendo o parapsiquismo, os parafenômenos ou os parafatos. Toda ocorrência multidimensional, paraperceptiva ou da pararrealidade tem lógica e conteúdo racional, não é gerada por ilusões humanas, alucinações, delírios ou interesses secundários dos espertinhos ou espertalhões.
Heterópago. Dentro da Teratologia, o heterópago, ou o feto com outro feto rudimentar
preso ao abdome, em geral evidencia antiga condição de assedialidade interconsciencial em grupo
instalada com o mínimo de 3 consciências: a mãe, a consciência do primeiro feto e a consciência
do segundo feto incapaz de completar a própria Embriogenia.
Vizinho. Caso de assediador intrafísico comum e dos mais difíceis de se tolerar, exigindo imensa paciência, é o do vizinho do andar superior, sempre insone e barulhento pela madrugada afora, sem qualquer respeito às pessoas próximas ou às vítimas vivendo no andar inferior, em
edifício de apartamentos de calafetagem e acústica precárias.
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 assedin, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
2. Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
3. Gurulatria: Parapatologia; Nosográfico.
4. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
5. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
6. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
7. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.

A MATURIDADE DA CONSCIN, TRAZENDO O AUTODISCERNIMENTO MAIOR, É A MEDIDA PROFILÁTICA MELHOR
PARA SE EVITAR OS CASOS DOS MEGASSÉDIOS INTRA
E EXTRAFÍSICOS DE TODAS AS ORIGENS E NATUREZAS.
Questionologia. Você já se rendeu às influências malignas dos pseudossábios? Qual lição conseguiu colher da experiência infeliz?
Bibliografia Específica:
1. Boas, Sergio Vilas; O Assédio Tecnológico: Mercado Incentiva “Homo Digitalis”; Gazeta Mercantil; Ano
LXXIX; N. 21.641; Caderno: Fim de Semana; 1 ilus.; São Paulo, SP; primeira página (chamada) e capa do caderno.
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
5 Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 707.
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 710, 721 e 745.
4. Walsh, James; Osama bin Laden (Terrorista Internacional); Time; Revista; Semanário; Vol. 152; N. 26;
Seção: Others Who Shaped 1998; 1 ilus.; New York, NY; 1998; páginas 80 e 81.
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ASSÉDIO BIOQUÍMICO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O assédio bioquímico é a desorganização, desordem, perturbação, conflito,
confusão, transtorno ou distúrbio intraconsciencial gerados por droga, bebida, alimento, gás ou
fumaça levando a pessoa a cometer ações incorretas, anticosmoéticas, ilícitas ou irracionais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. 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. O primeiro elemento de composição bio procede do idioma Grego, bíos, “vida”. O segundo elemento de composição quimi(o) deriva do idioma Latim Medieval, chimia, provavelmente conectado ao idioma Grego, khumeía, “mistura de
vários sucos; imisção”, e este relacionado a khumós, “qualidade do que é líquido ou em fusão; suco natural; suco da terra; suco alimentício”. A palavra bioquímico apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Assédio neuroquímico. 2. Assédio farmacológico.
Neologia. As 3 expressões compostas assédio bioquímico, assédio bioquímico adolescente e assédio bioquímico adulto são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Assédio interconsciencial. 2. Assédio afetivo.
Estrangeirismologia: o collateral effect; o aftershock; o side effect; o aftereffect; o iter
criminis; o abyssus abyssum invocat; os erros generalizados da causa mortis em função do tempo
passado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da autocognição da Farmacologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autovigilância; os estultopensenes; a estultopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os narcopensenes; a narcopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; as distorções autopensênicas
derivadas de intoxicações orgânicas; a autopensenização desvirtuada quimicamente.
Fatologia: o assédio bioquímico; a assim bioquímica; a dependência bioquímica ou
a farmacodependência; a farmacopatia toxicogênica; as beberagens; as drogas leves e pesadas;
o soma na condição de fábrica bioquímica; as alergias; as idiossincrasias; as interações de medicamentos; as intolerâncias alimentares; o tabagismo; o alcoolismo; o cocainismo; a incompatibilidade bioquímica (fator RH); a baixa perspicácia bioquímica das realidades por parte da personalidade vulgar; o uso do perfume específico na pessoa; a exalação do defumador em excesso no ambiente; a permanência temporária em local fechado, com tabagistas fumando, gerando o fumo
passivo; a vedação e calefação defeituosa introduzindo gás no interior do carro; o ato obstúpido
de beber duas doses de wiskhy antes de dirigir o carro para casa; o fato de até detergente sujar
e antibiótico matar; o bem-estar bioquímico como sendo a megarmadilha; a oferta, de início, da
euforia temporária, depois, a dependência em geral para sempre, e sempre mortífera; o fato de
quem foi alcoólatra ou drogadito cronicificado, dessomar alcoólatra ou drogadito; o fato de
a pessoa deixar a dependência, ao mesmo tempo mental e química, contudo não poder ingerir bebida alcoólica ou drogas nunca mais; a necessidade inevitável de se viver policiando o tempo todo
os próprios impulsos estratificados; as armadilhas químicas onipresentes; os perigos químicos visíveis ou invisíveis; as contaminações; os envenenamentos; as propriedades físicoquímicas toxicogênicas dos materiais; as pilhas, as baterias, as tintas, os toners, os inseticidas, os agrotóxicos,
os detergentes; os brinquedos tóxicos; as lâmpadas fluorescentes; os entorpecentes legais e ile-
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gais; as medicações iatrogênicas; as drogas escondidas no alimento saboroso; os acidentes ambientais; os acidentes no transporte de produtos perigosos; os acidentes na produção de material
radiativo; as autointoxicações ingênuas ou intencionais; os atenuantes do bebê intoxicado no útero materno; os agravantes do adulto válido intoxicado voluntariamente; as medidas pessoais e sociais de proteção e prevenção; a avaliação dos riscos químicos; os testes toxicológicos; o monitoramento das águas; os graus de periculosidade divulgados e os silenciados criminosamente.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a escravização delirante do parapsicótico post-mortem aos retrovícios humanos; a horda de assediadores
extrafísicos fomentando vícios em geral.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do valor evolutivo inestimável da vida humana; o princípio
da descrença.
Codigologia: a necessidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos de segurança profissional regrando a utilização, manipulação e exposição a materiais perigosos.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito halo perturbador dos tóxicos em geral; os efeitos cancerígenos; os
efeitos mutagênicos; os efeitos irritantes; os efeitos toxicogênicos; os efeitos das intoxicações na
queda da acuidade dos atributos cerebrais.
Neossinapsologia: as neossinapses da autossegurança química.
Ciclologia: o ciclo causa-efeito.
Enumerologia: a readaptação intrafísica; a readaptação bioquímica; a readaptação
neogenética; a readaptação somática; a readaptação psicomotora; a readaptação mesológica;
a readaptação mentalsomática.
Binomiologia: o binômio perturbador Bioquímica-Etologia; o binômio patológico coerção química–coerção bioquímica; o binômio cruel narcoterrorismo-quimioterrorismo.
Interaciologia: a interação química biorgânica–química artificial; a interação ambiental–poluição orgânica; a interação efeitos mediatos–causas obscurecidas.
Crescendologia: o crescendo catálise bioquímica–catarse intraconsciencial.
Trinomiologia: o trinômio Neuranatomia-Neuroquímica-Neurofisiologia; o trinômio da
absorção química alimento-água-ar; o trinômio gases tóxicos–líquidos tóxicos–sólidos tóxicos;
o trinômio orgânico via inalatória (aspiração)–via cutânea (contato)–via oral (ingestão).
Antagonismologia: o antagonismo efeito local / efeito sistêmico; o antagonismo efeito
agudo (imediato) / efeito crônico (mediato).
Paradoxologia: o paradoxo trágico do medicamento viciante.
Politicologia: a democracia pura; as políticas públicas de proteção à saúde.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da segurança química.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a dramática síndrome da abstinência.
Maniologia: a toxicomania; a tabacomania; a alcoolomania.
Mitologia: o mito da felicidade instantânea.
Holotecologia: a psicopatoteca; a dogmaticoteca; a criminoteca; a belicosoteca; a nosoteca; a absurdoteca; a mitoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosografia; a Somatologia; a Bioquimicologia;
a Gastrossomatologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Sociologia;
a Enganologia; a Conflitologia; a Desviologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; as pessoas fumantes passivas.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens
displicens; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens apathicus; o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens ingennus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens ignorans; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens toxicomaniacus.
V. Argumentologia
Exemplologia: assédio bioquímico adolescente = a perturbação intraconsciencial da vítima jovem componente da gangue do bairro; assédio bioquímico adulto = a perturbação intraconsciencial da vítima adulta, pessoa incauta e vulgar.
Culturologia: a cultura inútil; o atraso cultural; os idiotismos culturais; a cultura do
Ignorantismo; a sujeição cultural degradante; a cultura executiva do whiskinho relax; a cultura
boêmia da bebida saideira de sempre; a cultura adolescente da bebida da moda; a cultura carioca do boteco-teco.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de perturbações mais comuns relacionadas com os assédios bioquímicos:
1. Ataque de heterassédio.
2. Choque alérgico.
3. Choque intraconsciencial.
4. Crise de autassédio.
5. Semipossessão interconsciencial.
6. Surto psicótico.
7. Turbulência psíquica.
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 assédio bioquímico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
03. Alcoolismo: Parapatologia; Nosográfico.
04. Assim: Energossomatologia; Neutro.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
07. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Fauna humana noturna: Conviviologia; Neutro.
10. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
11. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
12. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
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13. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
14. Tabagismo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.

O ASSÉDIO BIOQUÍMICO SE INCLUI ENTRE AS MEGATOLICES MAIS TRÁGICAS E PARADOXAIS DENTRE AS MÚLTIPLAS EXISTENTES NO TOLICIONÁRIO VITIMIZADOR DOS
ELEMENTOS DA HUMANIDADE, NO TERCEIRO MILÊNIO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se submete a algum assédio bioquímico,
mesmo aparentemente inofensivo? Por qual razão?
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ASSÉDIO ESCOLAR
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O assédio escolar é o processo de subjugação energética, patológica e sistemática, ocorrido em ambientes escolares, expondo normalmente a criança ou o adolescente a humilhação, constrangimento ou violência física, promovido por outra(s) conscin(s), com a interferência de consciexes patológicas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo assediar é de origem controversa, provavelmente do idioma
Latim, adsidere ou assidere, “estar sentado perto de; assistir como assessor; cercar; assediar”.
Surgiu no Século XVII. A palavra escolar provém do mesmo idioma Latim, scholaris, “escolar;
da escola”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Prática de violência escolar. 2. Maus-tratos interpares na escola.
3. Assédio psicológico na escola. 4. Bullying escolar.
Neologia. As duas expressões compostas miniassédio escolar e megassédio escolar são
expressões técnicas da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Assédio moral do adulto sobre o jovem. 2. Assédio moral entre
adultos. 3. Mobbing. 4. Conflito entre alunos. 5. Briga entre alunos. 6. Amparo escolar.
Estrangeirismologia: o acoso entre jóvenes; o harcèlement quotidien; o agressionen
unter schülern; o ijim; o cyberbullying.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conviviologia; os patopensenes; a patopensenidade; o holopensene escolar favorecedor do assédio; o holopensene escolar sadio sendo inibidor
do assédio.
Fatologia: o assédio escolar; o fenômeno universal do bullying escolar; a má intenção do
agressor; a intencionalidade negativa com o objetivo de ferir moralmente a vítima; o objetivo de
humilhar; o projeto de intimidação constante e continuada; a imposição de desequilíbrio de poder;
a agressão espontânea enquanto forma de expressão de poder; a falta de razão na agressão;
a discriminação racial e social; a chacota; os apelidos pejorativos; os boatos infames; as ameaças
verbais; as provocações; a intimidação; o isolamento social da vítima; a exclusão social; as redes
sociais sendo veículo de assédio escolar; a agressão física; a autestima minada; a falta de vontade
de ir à escola; a ausência de forças morais para reagir; a angustiante espera pela próxima agressão; a inexistência de culpa ou responsabilidade da vítima; a sensação de culpa; a fraqueza moral
das testemunhas passivas; o medo inconfesso das testemunhas; a satisfação malévola; o papel da
sociedade; o papel da escola; a necessidade de a sociedade e escola assumirem a responsabilidade
na gênese do assédio escolar; a banalização da violência na sociedade; o consumismo desenfreado; a valorização de padrões de beleza longilíneos; os programas humorísticos de TV tendo como
alvo quem foge aos padrões; a perda de importância do papel do professor; o discurso da motivação nas escolas; a condição da criança sendo mandatário do lar e da escola; a educação laissezfaire; a má interpretação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) como legitimização de
o aluno poder tudo; a frustração docente; a precária condição psíquica dos professores; a realidade virtual eliminando o contato com a Natureza; a construção disciplinada do conhecimento como
antídoto ao assédio escolar; a valorização do professor; a autoridade do professor; o endosso da
escola; a diretoria em parceria com o docente; o vínculo professor-aluno inibidor do bullying escolar; o vínculo afetivo do aluno com a escola.
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Parafatologia: a escola energeticamente desprotegida; a vampirização energética do
agressor; a carência energética da vítima; a testemunha energívora; a defasagem energética do
professor; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autodefesas energéticas do
professor e da equipe pedagógica; a blindagem energética da sala de aula inibindo o assédio escolar; o papel profilático da tenepes; o papel remediador da tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nocivo entre pouca autoridade docente e agressor
(bully); o sinergismo interassistencial do vínculo professor-aluno; o sinergismo desassediador
escola com valores–professor valorizado.
Principiologia: o princípio de não desejar ao outro o evitável para si.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta do docente
em sala de aula.
Tecnologia: a técnica do EV profilático pelo professor; a técnica da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito da omissão deficitária das testemunhas nos assédios escolares;
o efeito futuro na autestima da vítima.
Ciclologia: o ciclo das interprisões grupocármicas; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP).
Crescendologia: o crescendo patológico vítima de bullying–homicida; o crescendo antievolutivo agressão verbal–agressão física criminosa; o crescendo autassediado absenteísmo escolar–depressão suicida.
Trinomiologia: o trinômio agressor-vítima-testemunha.
Paradoxologia: o paradoxo testemunha com medo–testemunha com satisfação malévola.
Politicologia: a política sistemática de desqualificação do saber; as políticas antibullying
da escola; a meritocracia; a política nacional da Educação; a política educacional da Conscienciologia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de atração dos afins; a lei da inseparabilidade
grupocármica.
Fobiologia: a xenofobia do agressor; a agorafobia causada pelo assédio.
Sindromologia: a síndrome de Asperger; a síndrome de Down; a síndrome da ectopia
afetiva (SEA) evidente nos agressores; a síndrome da abstinência da Baratosfera (SAB) como
causa da prática do assédio escolar.
Maniologia: a hoplomania; a fracassomania; a sinistromania.
Holotecologia: a convivioteca; cosmoeticoteca; parapedagogoteca; a projecioteca; a criminoteca; a juridicoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Consciencioterapia; a Autassediologia; a Heterassediologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia, a Parapercepciologia; a Invexologia; a Recexologia; a Reeducaciologia; a Pacifismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a testemunha; a testemunha ativa; a testemunha passiva; a testemunha denunciadora; a vítima; a vítima suicida; a vítima homicida.
Masculinologia: o assediador escolar; o bully; o líder de gangue; o valentão; o parasita
de energias conscienciais; o xenófobo; o preconceituoso; o assediador de redes sociais; o cyberbully; o agressor verbal; o agressor físico; o agressor criminoso; o assediador extrafísico; a conse-
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ner; o satétile de assediador; o professor; o professor tenepessista; o professor epicon; o coordenador pedagógico; o diretor de escola.
Femininologia: a assediadora escolar; a bully; a líder de gangue; a valentona; a parasita
de energias conscienciais; a xenófoba; a preconceituosa; a assediadora de redes sociais; a cyberbully; a agressora verbal; a agressora física; a agressora criminosa; a assediadora extrafísica;
a consener; a satétile de assediador; a professora; a professora tenepessista; a professora epicon;
a coordenadora pedagógica; a diretora de escola.
Hominologia: o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens obsessus; o Homo sapiens
bellicosus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniassédio escolar = a chacota e o uso de apelidos pejorativos; megaassédio escolar = a agressão sistemática verbal, física e virtual podendo levar a vítima ao suicídio.
Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura das aparências; a cultura do belicismo;
a cultura do consumismo; a cultura individualista; a cultura do medo; a cultura da convivialidade sadia; a cultura 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 assédio escolar, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
02. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
05. Confiança: Confianciologia; Homeostático.
06. Energima: Parapatologia; Nosográfico.
07. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
08. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
09. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
10. Pararrastão: Parassociologia; Nosográfico.
11. Psicopatia: Parapatologia; Nosográfico.
12. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
13. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.
14. Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.
15. Truculência: Parapatologia; Nosográfico.

NO ASSÉDIO ESCOLAR, A MAIOR VIOLÊNCIA OCORRE
SOB A PRESSÃO PSICOLÓGICA GERADA PELOS IMPORTUNADORES, DEIXANDO A VÍTIMA COM A AUTESTIMA
DEBILITADA, SEMPRE À ESPERA DE NOVA AGRESSÃO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a situação do assédio escolar? Em
qual condição: vítima, testemunha ou agressor? Ou é adepto da cultura da convivialidade sadia,
auxiliando a redução desse fenômeno?
Filmografia Específica:
1. Bullying: Provocações sem Limite. Título Original: Bullying. País: Espanha. Data: 2009. Duração: 95
minutos. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Catalão; & Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Josetxo San Mateo. Elenco: Albert Carbó; Felipe Bravo; Marcos Aguilera; Nadeska
Abreo; Osvaldo Ayre; Daniel Casadellà; Yohana Cobo; Jordi Colomer; Laura Cornejero; Marisa Duaso; Juan Miguel Díez; & Joan Carlos Suau. Produção: José L. García Arrojo; & José Antonio Pérez Giner. Direção de Arte: Leo Casamitjana. Roteiro: Ángel Garcial Roldán. Fotografia: Núria Roldos. Montagem: José Salcedo. Cenografia: Joaquim Fandós.
Figurino: Marian Varela. Edição: José Salcedo. Estúdios: Paris Filmes. Companhia: Els Quatre Gats Audiovisuals S.L.;
Plot Films S.L.; Televisió de Catalunya (TV3); & Televisió Española (TVE). Outros dados: Filme produzido para a TV.
Sinopse: Jordi, adolescente, perdeu recentemente o pai e junto com a mãe decidem mudar para nova cidade. Ao entrar na
nova escola, Jordi é vítima de assédio sistemático por parte de outros jovens. O filme relata todas as fases do assédio escolar incluindo o crescendo da violência e consequências.
Bibliografia Específica:
1. Bauman, Zygmunt; Sobre Educação e Juventude: Conversas com Ricardo Mazzeo (On Education: Conversations with Riccardo Mazzeo); revisores Vânia Santiago; & Eduardo Monteiro; trad. Carlos Alberto Medeiros; 136 p.;
20 caps.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 website; 32 notas; 25 refs.; 3 webgrafias; 21 x 24 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2013; páginas 32 a 56.
2. Carpenter, Deborah; & Ferguson, Christopher J.; Cuidado! Proteja seus Filhos dos Bullies (The Everthing Parent‟s Guide to Dealing with Bullies); revisor Luiz Chamadoira; trad. Yma Vick; 280 p.; 21 caps.; 1 E-mail; 44
enus.; 125 fichários; 1 website; glos. 118 termos; 13 refs.; 19 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Butterfly; São
Paulo, SP; 2011; páginas 19 a 136, 189 a 204, 215, 220 e 223.
3. Pedro-Silva, Nelson; Indisciplina e Bullying: Soluções ao Alcance de Pais e Professores; revisores Aline
dos Santos Carneiro; et al.; 194 p.; 24 caps.; 24 citações; 5 enus.; 1 website; 240 notas; 4 filmes; 148 refs.; 7 webgrafias;
alf.; 23 x 16 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2013; páginas 17 a 32, 55 a 59, 80 a 82, 88, 89, 161, 162, 172 e 177.

F. G. F.
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ASSÉDIO LABORAL
(ANTICOSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O assédio laboral é o processo de subjugação energética, moral, sistemática e patológica, ocorrido em ambientes de trabalho hostil e adoecedor, expondo sistematicamente
a conscin trabalhadora, homem ou mulher, à humilhação, constrangimento ou violência emocional ou psicológica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo assediar é de origem controversa, provavelmente do idioma Latim, adsidere ou assidere, “estar sentado perto de; assistir como assessor; cercar; assediar”. Surgiu no Século XVII. A palavra labor provém do idioma Latim, labor, “trabalho; esforço; fadiga;
exigência física; dor”, talvez originalmente se referindo a labere, “oscilar sob alguma carga”.
Apareceu no Século XI.
Sinonimologia: 1. Assédio moral no ambiente de trabalho. 2. Violência moral no trabalho. 3. Humilhação no ambiente laboral.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 34 cognatos derivados do vocábulo labor: laboração; laborada; laborado; laborador; laboradora; laboral; laborão; laborar; laborável; laboreira; laboreiro; laborfilia; laboriosidade; laboriosa; laborioso; laborismo; laborista; laborística; laborístico; laboro; laborterapeuta; laborterapêutica; laborterapêutico; laborterapia; laborterápica; laborterápico; labuta; labutação; labutada; labutado; labutador; labutadora; labutar;
paralaboral.
Neologia. As duas expressões compostas miniassédio laboral e megassédio laboral são
neologismos técnicos da Anticosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Dano moral no trabalho. 2. Cooperação laboral. 3. Amparo interpares.
Estrangeirismologia: a violence perverse au quotidien; o mobbing; as ameaças de lay
off; os whistleblowers do assédio moral; o murahachibu (ostracismo social) decorrente do ijime
nas fábricas japonesas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular pertinente ao tema: – A autoconsciencialidade liberta.
Coloquiologia. Pela ótica popular, eis 3 ideias exemplificativas do efeito ou da superação do assédio no trabalho: fazer do limão a limonada; panelinhas; patinho feio.
Proverbiologia. Eis 3 ideias exemplificativas do efeito ou da superação do assédio no
trabalho: – Nasceu assim, vai morrer assim. Prego que se destaca leva martelada. Vendedor não
se ensina, se adestra.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da subjugação; o holopensene da humilhação;
o holopensene bélico; o holopensene competitivo; o holopensene do poder; o holopensene da dominação; o holopensene da agressão espontânea; o holopensene assediado; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; a estruturação do holopensene pessoal da convivialidade sadia;
a automimese do holopensene escravizado; a automimese do holopensene escravagista; a autopensenidade subserviente; o reflexo do holopensene libertador; a importância da segunda dessoma na superação das autescravizações pensênicas.
Fatologia: o assédio laboral; o seguro Employment Practices Liability (EPL); o terror
psicológico; as frequentes transferências desnecessárias; a responsabilidade do superior hierárqui-
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co independente de acumpliciamento; a sutil desestabilização; a jornada de humilhações;
o sofrimento perverso causado pelo medo do desemprego; o contrato de inação; a ociosidade forçada; a intensificação desnecessária de trabalho; a degradação deliberada das condições de trabalho; as relações desumanas e amorais de longa duração; a repetição periódica da violência; a lesão
os direitos humanos; o desrespeito usual à dignidade e à individualidade; o projeto de intimidação
constante e continuada; a coautoria honorária; a arrogância dos ph-Deuses sem inteligência evolutiva (IE); a ilusão de maxipeça no minimecanismo monodimensional; a revisão e atualização da
Encíclica Rerum Novarum; a usurpação oculta da autestima; a autoconfiança minada; a ausência
de forças morais para reagir; a angustiante espera pela próxima agressão; o malestar na globalização; o risco invisível, porém concreto, nas relações de trabalho; a psicopatia da conduta agressiva;
o papel da sociedade na banalização da violência; o discurso da servidão voluntária; a subjugação
ao subcérebro abdominal; a perda de importância do profissional; a intencionalidade negativa
com o objetivo de ferir moralmente a vítima; a imprudência da consciência para a realidade do
Paradireito; a Bioética no cuidado com a qualidade de vida intrafísica;o necessário reajuste do
ponteiro consciencial à fraternidade mais primária; a busca pela cosmovisão pessoal e ambiental.
Parafatologia: a vampirização energética em ambiente hostilizado; a carência energética
do elenco e do paraelenco; o bloqueio do laringochacra, do cardiochacra e do umbilicochacra;
a sintonia e acoplamento com as conseneres; o controle sutil das energias repressoras; a defasagem energética do profissional; a projeção lúcida propulsora da viragem traforista; a assunção do
paradever intermissivo libertador das subjugações; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático evitando interprisões; a Paradiplomacia; a reurbex; a tenepes enquanto ferramenta de conciliação interdimensional; o acesso à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: a desconsideração do sinergismo trabalho-dignidade; a ausência do
sinergismo heterocrítica-traforização; o sinergismo vontade inquebrantável–intencionalidade
cosmoética–autodiscernimento evolutivo.
Principiologia: a violação do princípio da autonomia; a importância da recuperação do
princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da incorruptibilidade; o princípio da megafraternidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da reeducação consciencial; a teática do holopensene proexológico nas tomadas de decisões na carreira.
Tecnologia: a técnica do mapeamento da sinalética energética pessoal; a técnica do mapeamento pensenológico; a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica de mais 1 ano
de vida intrafísica; a técnica da esnobação cosmoética; as técnicas paradiplomáticas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;
o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico
da paz.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia.
Efeitologia: o efeito da reverberação do stress na saúde e nas relações do trabalhador;
o efeito da violência sutil sobre a saúde física e psíquica nem sempre estabelecido; o efeito da desestabilização da vítima em decorrência do ambiente de trabalho; o efeito da potencialização da
ansiedade; o efeito do descrédito diante dos pares; o efeito isolacionista; o efeito da repressão.
Neossinapsologia: a construção de neossinapses evolutivas; as neossinapses necessárias
à construção do hábito do autenfrentamento; as neossinapses causadas pelo sobrepairamento
analítico da situação; as neossinapses essenciais à comunicação não violenta; as neossinapses
desenvolvidas pela visão traforista.

1768

Enciclopédia da Conscienciologia

Ciclologia: o ciclo vítima-algoz; o ciclo das interprisões grupocármicas; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo culpabilização-inferiorização-sofrimento; o ciclo trafarismo-ridicularização-intimidação-melin; o ciclo lamentação-autassédio-heterassédio-contrafluxos;
o ciclo vítima-perseguidor-salvador.
Enumerologia: o sentimento de ser ofendido(a); o sentimento de ser menosprezado(a);
o sentimento de ser rebaixado(a); o sentimento de ser ninguém; o sentimento de ser submetido(a);
o sentimento de ser vexado(a); o sentimento de ser constrangido(a). O ultraje habitual; a inutilização habitual; a mágoa habitual; a revolta habitual; a perturbação habitual; a mortificação habitual; a traição habitual. A vergonha cotidiana; a indignação cotidiana; a raiva cotidiana; a dor moral cotidiana; a tristeza cotidiana; a desvalorização cotidiana; a inferiorização cotidiana.
Binomiologia: o binômio frustração–aspiração evolutiva; o binômio admiração-discordância; o binômio autenfrentamento-autossuperação; o binômio autoconhecimento–melhoria
consciencial; o binômio escravatura-abolicionismo; o binômio legislação trabalhista–exploração
do trabalhador.
Interaciologia: a interação violência psicológica–ameaças verbais; a interação chacota–apelidos pejorativos–provocações–boatos infames; a interação antiescravizador-escravizador-escravizado; a interação liberdade jurídica–subordinação jurídica.
Crescendologia: o crescendo produtivismo-improdutivismo; o crescendo discriminação
social–exclusão social; o crescendo absenteísmo-depressão; o crescendo comprometimento da
identidade–comprometimento das relações afetivas e sociais; o crescendo dos danos à saúde física e mental levando à incapacidade laborativa, ao desemprego ou à dessoma; o crescendo da
mundialização do assédio laboral em decorrência das políticas neoliberais.
Trinomiologia: o trinômio agressor-vítima-testemunha; o trinômio servidão-escravidão-trabalho; o trinômio reclamante-reclamada-Estado; o trinômio prestador-terceirizada-tomador; o trinômio liberdade interior–liberdade de expressão–liberdade individual; a teática do trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio poder-dominação-controle-escravização; o polinômio submissão-servidão-subjugação-escravização; o polinômio cosmoético autolucidez-autodiscernimento-autoincorruptibilidade-autossustentabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo autocorrupção / autocrítica; o antagonismo conflito
/ cooperação; o antagonismo interassedialidade / interassistencialidade.
Paradoxologia: o paradoxo de ser humilhado no trabalho, lugar de construção de dignidade pessoal; o paradoxo de despriorizar o prioritário.
Politicologia: a política sistemática de desqualificação do trabalhador; a ausência de meritocracia; a autoconscienciocracia; a autoproexocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia;
a recexocracia; a escravocracia.
Legislogia: a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); a Lei Federal N. 13.185, de
6 de novembro de 2015, instituindo o Programa de combate à Intimidação Sistemática (antibullying); a lei de causa e efeito; a lei de atração dos afins; a lei da inseparabilidade grupocármica;
a lei do maior esforço aplicada ao autodesassédio; as paraleis.
Fobiologia: a xenofobia do agressor; a agorafobia causada pelo assédio.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) evidente nos agressores; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) como causa da prática do assédio; a síndrome do infantilismo impedindo a conscin de assumir responsabilidades; a síndrome do estrangeiro (SEST) atuando até o encontro com o grupo evolutivo; a síndrome da insegurança; a síndrome de Estocolmo; a síndrome de burnout.
Maniologia: a fracassomania; a tiranomania; a gurumania; a idolomania; a assediomania; a robexomania; a nostomania.
Mitologia: o mito de a vítima da repressão ser inocente; o mito das vantagens advindas
de ganhos secundários; o mito de a autovitimização suprir as carências.
Holotecologia: a convivioteca; a cosmoeticoteca; a despertoteca; a escravoteca; a interassistencioteca; a recexoteca; a proexoteca.
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Interdisciplinologia: a Anticosmoeticologia; a Parapatologia; a Consciencioterapia;
a Autassediologia; a Conviviologia; a Parapercepciologia; a Recexologia; a Paradireitologia;
a Paradiplomacia; a Interassistenciologia; a Autovitimologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin bode expiatório; a consener; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o intermissivista inadaptado; o agressor verbal; o chefe; o subalterno;
o assediador; o bully; o colega de trabalho; o parasita de energias conscienciais; o preconceituoso;
o xenófobo; o satélite de assediador; o escravizado; o escravizador; o valentão; o aprendiz; o trabalhador; o empregado; o empregador; o assistido; o assistente; o orientador; o coordenador; o diretor; o tomador de serviços; o professor; o papa Leão XIII (Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi
Pecci-Prosperi-Buzzi, 1810–1903); o psicólogo sueco Heinz Leymann (1932–1999).
Femininologia: a intermissivista inadaptada; a agressora verbal; a chefe; a subalterna;
a assediadora; a bully; a colega de trabalho; a parasita de energias conscienciais; a preconceituosa; a xenófoba; a satélite de assediador; a escravizada; a escravizadora; a valentona; a aprendiz;
a trabalhadora; a empregada; a empregadora; a assistida; a assistente; a orientadora; a coordenadora; a diretora; a tomadora de serviços; a professora; a jornalista inglesa Andréa Adams (1946–
–1995); a psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen (1949–).
Hominologia: o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens obsessus; o Homo sapiens
bellicosus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens laborator; o Homo sapiens reeducator;
o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniassédio laboral = o evidenciado na chacota e no uso de apelidos pejorativos; megassédio laboral = o evidenciado na agressão sistemática verbal, física e virtual podendo levar a vítima ao adoecimento ou suicídio.
Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura das aparências; a cultura do belicismo;
a cultura da competição; a cultura do consumismo; a cultura individualista; a cultura do medo;
a cultura da convivialidade sadia; a cultura de paz; a cultura da cooperação; a cultura do autodesassédio.
Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 5 modalidades do assédio moral laboral:
1. Horizontal: o ocorrido entre pares. A satisfação malévola entre colegas; a vergonha
sentida pelos pares na manutenção de amizade com a vítima; o rompimento dos laços afetivos interpares; a potencialização da competitividade; a fraqueza moral e o medo inconfesso das testemunhas passivas; a reprodução e manutenção da hostilidade no tratamento.
2. Misto: o ocorrido independentemente da hierarquia de trabalho. O constrangimento
sistemático; a intencionalidade de forçar a desistência do trabalho; o ataque à estabilidade laboral;
o impedimento à autorrealização; o corte do trabalhador nas escalas de trabalho; a redistribuição
de trabalho tendenciosa; o acumpliciamento no pacto da tolerância e do silêncio; a exposição silenciosa e prolongada à perseguição; a imposição de desequilíbrio de poder; a submissão à revista
coletiva; a “premiação” para o pior desempenho; a exposição de fotografias com objetos fálicos;
a Intranet sendo veículo de assédio.
3. Organizacional: o decorrente da dinâmica empresarial para manter a dominação sobre empregados. A política organizacional assediante; os métodos gerenciais abusivos; as cons-
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tantes demissões coletivas; a política de propagandas enganosas expondo os vendedores ao descontentamento dos clientes.
4. Vertical ascendente: o ocorrido do inferior ao superior hierárquico. O subordinado
com informações estratégicas ameaçadoras; a abstenção do trabalho; a resistência injustificada
à subordinação; os boicotes ao poder diretivo.
5. Vertical descendente: o ocorrido do superior ao subordinado hierárquico. O discurso
motivacional inconsistente; a corrupção da subjetividade; o abuso do poder de direção invasivo da
privacidade do empregado; as relações hierárquicas autoritárias e assimétricas; as angustiantes
políticas gerenciais na organização de trabalho; o Plano de Demissão Voluntária (PDV).
Prevenção. Palestras pedagógicas contribuem ao esclarecimento sobre a gravidade da
conduta, e as pesquisas funcionam como opção de prevenção e detecção de problemas no clima
organizacional.
Caracterologia. No âmbito da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 21 posturas recorrentes em situações de assédio laboral, com respectivos questionamentos
dirigidos ao leitor ou leitora, para autorreflexão acerca de frustrações humanas em ambientes laborais hostis:
01. Abandono. Reproduz sucessivamente a experiência de abandono? Sente alguma necessidade, mesmo oculta, de se sentir preterido?
02. Adicção. Vivencia a rendição à dependência emocional ou bioquímica como refúgio
apaziguador do stress no trabalho?
03. Autoimagem. Sente-se seguro e confortável com a manutenção da autoimagem de
valentão ou valentona, vítima ou injustiçado(a)?
04. Autovitimização. Gosta de manter-se conscientemente na condição de reclamão ou
reclamona, sem implementar mudança de postura?
05. Bradicinesia. Custa a perceber o entorno e as violências ocultas (autovivência em
slow motion)?
06. Decisão. Erra irrefletidamente, de modo precipitado, nas decisões de destino quanto
à própria proéxis?
07. Erro. Incorre no mesmo erro repetidas vezes, sem implementar técnicas profiláticas?
08. Guia. Confunde cegamente guias amauróticos com amparadores, tal como confunde
boas oportunidades com perda de proéxis?
09. Implosão. Assiste inerme à implosão dos “castelos de areia” construídos a partir de
autenganos próprios da experiência imaginativa em relação à carreira?
10. Improdutividade. Passa por fases de esterilidade da produtividade ou conforma-se
com o recesso criativo continuado?
11. Inaptidão. Tem a sensação de não ter o melhor currículo ou não estar adequadamente preparado para o exercício do trabalho?
12. Injustiça. Sente-se vivenciando injustiças, sem poder fazer nada? De mãos atadas?
13. Insegurança. Considera o comportamento violento do agressor decorrente da tentativa de ser reconhecido mediante o uso do poder e da vítima se colocar na situação assediada, por
serem conscins inseguras?
14. Insônia. Sofre de longa insônia mesmo após dia exaustivo de trabalho?
15. Orgulho. Recusa-se, por orgulho, a reconciliar-se? Compromete-se com o erro por
orgulho de mudar de decisão?
16. Profissão. Questiona se a escolha da profissão foi a mais acertada? Renega todo
o passado de experiência profissional em razão de experiência ruim?
17. Prostituição. Sente-se “vendido” por trabalhar objetivando somente o recebimento
da contraprestação financeira, mesmo sem ganhos evolutivos?
18. Ressaca. Sofre rebarba energética após o dia de trabalho?
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19. Solteirice. Fica longo período sem parceiro duplista, por não conseguir tempo para
se dedicar à afetividade ou por ser mais cômodo à sociosidade no trabalho permanecer solteiro?
20. Tortura. Sofre a tortura psicológica continuada exercida a partir do abuso de poder
de outrem?
21. Traição. Descobre com regularidade traições por supostas pessoas de confiança?
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 assédio laboral, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Algema de ouro: Desviaciologia; Nosográfico.
02. Antiescravização consciencial: Maxifraternologia; Neutro.
03. Assédio escolar: Parapatologia; Nosográfico.
04. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
06. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
07. Crescendo trafarismo-traforismo: Recexologia; Neutro.
08. Desopressão holopensênica: Holopensenologia; Homeostático.
09. Efeito da repressão: Parapatologia; Nosográfico.
10. Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
11. Profissão evitável: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
12. Raciocínio proexológico: Autocogniciologia; Homeostático.
13. Reciclagem da profissão: Autocoerenciologia; Homeostático.
14. Síndrome do diploma: Desviaciologia; Nosográfico.
15. Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.

NO ASSÉDIO LABORAL A AUTANÁLISE É FUNDAMENTAL
PARA SOBREPAIRAR A EXPERIÊNCIA, BUSCAR A TRAFORIZAÇÃO, RETOMAR O ALINHAMENTO PROEXOLÓGICO
E, ASSIM, EVITAR ACUMPLICIAMENTO ANTICOSMOÉTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a situação do assédio moral no trabalho? Em qual posição, vítima, testemunha ou assediador? Qual o nível de participação ou contribuição pessoal na ocorrência?
Videografia Específica:
1. Arata Jr., Seiiti; Relacionamento sem Drama; disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gmpfHMBivI>; acesso em: 30.09.15.
2. TST do CE; Assédio Moral no Ambiente de Trabalho; disponível em: <https://www.youtube.com/watch?
v=cJdHi2R7z8w&feature=youtu.be>; acesso em: 21.02.16.
3. TST; Especial CLT 70 Anos; disponível em: <https://youtu.be/K6wufJc-kSI?list=UU6PpjezXs_gRswQ
tqlo0bHA>; acesso em: 21.02.16.
4. TST; Jornada fala sobre o Assédio Moral no Ambiente de Trabalho; disponível em: < https://youtu.be/9NsoLU3SMQ>; acesso em: 02.04.16.
Bibliografia Específica:
1. Calvo, Adriana; O Direito Fundamental à Saúde Mental no Ambiente de Trabalho: O Combate ao Assédio Moral Insititucional - Visão dos Tribunais Trabalhistas; 160 p.; 21 x 14 cm; br.; LTr; São Paulo, SP; 2015; páginas
41 a 79.
2. Nascimento, Mascaro; Assédio Moral e Dano Moral no Trabalho; 224 p.; 21 x 14cm; 3a Ed.; br.; LTr; São
Paulo, SP; 2015; páginas 29 a 74.
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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 227 a 232.
4. 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 55 a 58 e 1020 a 1022.
Webgrafia Específica:
01. AON Empower Results; Consultoria e Gestão de Riscos – AGRC; disponível em: <http: //www. aon.
com/brasil/2.0/internos/produtos_risk.jsp>; acesso em: 09.02.16.
02. Barreto, M.; Uma Jornada de Humilhações: O que é Assédio Moral?; disponível em: <http://www. assediomoral.org/spip.php?article1>; acesso em: 09.02.16.
03. TST; Bradesco é condenado a Pagar Indenização porque Gerente Regional chamava Subordinada de
“Gerente Gabriela”; notícia publicada em 01/02/2016; 12:56; disponível em: <http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publi
sher/89Dk/content/bradesco-e-condenado-a-pagar-indenizacao-porque-gerente-regional-chamava-subordinada-de-%E2%8
0%9Cgerente-gabriela%E2%80%9D>; acesso em 02.04.16.
04. TST; Bradesco é condenado por Exigir que Dirigente Sindical renunciasse para ser promovido; notícia
publicada em 05.11.15; 17h.; disponível em: <http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/bradesco-econdenado-por-exigir-que-dirigente-sindical-renunciasse-para-ser-promovido>; acesso em 02.04.16.
05. TST; Consultor da Vivo registra Cobranças por SMS em Cartório e Comprova Assédio Moral; notícia
publicada em 07.12.15; 10h22min; disponível em: <http://www.tst.jus.br/noticia-destaque/-/asset_publisher/NGo1/content
/consultor-da-vivo-registra-cobrancas-por-sms-em-cartorio-e-comprova-assedio-moral>; acesso em 02.04.2016.
06. TST; Deferida Indenização a Ex-gerente do Santander Submetido a Pressão Psicológica na Empresa;
notícia publicada em 21.10.15; 09h10min.; disponível em: <http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content
/deferida-indenizacao-a-ex-gerente-do-santander-submetido-a-pressao-psicologica-na-empresa>; acesso em 02.04.16.
07. TST; Empregado da Renner Deslocado para o “Cantinho da Disciplina” será indenizado; notícia publi
cada em 13.01.16; 15h47min; disponível em: <http://www.tst.jus.br/es/noticias-teste/-/asset_publisher/89Dk/content/id/17
861566>; acesso em 02.04.16.
08. TST; Empresa de Call Center indenizará Analista Ridicularizada por Não Cumprir Metas; Notícia publicada em 19.11.15; 07h01min; disponível em: <http://www.tst.jus.br/en/noticias//asset_publisher/89Dk/content/empresa-de-call-center-indenizara-analista-ridicularizada-por-nao-cumprir-metas>; acesso em 02.04.16.
09. TST; Gradiente indenizará Advogado Assediado por E-mails com “Piadas de Português”; notícia publicada em 18.12.15; 13h09min; disponível em: <http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/1723635
4>; acesso em 02.04.16.
10. TST; Justiça Trabalhista julga Caso de Assédio Moral envolvendo Caminhoneiro que relatou Jornada
Abu¬siva; notícia publicada em 04.12.15; 15h09min; disponível em: <http://www.tst.jus.br/noticias-teste//asset
_publisher/89Dk/content/id/17042937>; acesso em 02.04.16.
11. TST; Ricardo Eletro Divinópolis é condenada por Expor Ex-gerente à Revolta de Consumidores por
Propaganda Enganosa; notícia publicada em 06.11.15; 7h06min; disponível em: <http://www.tst.jus.br/noticias//asset_pu¬¬blisher/89Dk/content/ricardo-eletro-e-condenada-por-expor-ex-gerente-a-revolta-de-consumidores-por-propagandaenganosa>; acesso em 02.04.16.
12. TST; Volkswagen deve Indenizar Empregado que ficou Confinado em Sala Envidraçada Depois da Licença Médica; notícia publicada em 21.10.15; 9h10min; disponível em: <http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher
/89Dk/content/volkswagen-deve-indenizar-empregado-confinado-em-%E2%80%9Caquario%E2%80%9D-ao-voltar-de-licenca-medica>; acesso em 02.04.16.
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ASSEPSIA ENERGÉTICA
(PARAASSEPSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A assepsia energética é o conjunto de medidas adotadas para evitar a intrusão e permanência de energias conscienciais patológicas em determinado holopensene, começando por limpar as energias negativas, ali existentes, gravitantes e atuantes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo a vem do idioma Grego, a, “privação; negação”. O elemento de
composição sepsia deriva também do idioma Grego, sêpsis, “podridão; putrefação”, acrescido do
sufixo ia formador de substantivos abstratos de compostos em geral da área médica. A palavra assepsia surgiu em 1899. O vocábulo energético procede do mesmo idioma Grego, energêtikós,
“ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Profilaxia energética. 2. Desinfecção energética. 3. Limpeza energética ambiental. 4. Para-Higiene.
Neologia. As duas expressões compostas miniassepsia energética e maxiassepsia energética são neologismos técnicos da Paraassepsiologia.
Antonimologia: 1. Energia ambiental negativa. 2. Assimilação energética antipática.
3. Holopensene energeticamente patológico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Imunologia Parapsíquica.
II. Fatuística
Pensenologia: o conjunto de processos preventivos de defesa dos holopensenes; o holopensene pessoal de desinfecção; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a assepsia energética; a profilaxia bioenergética; o saneamento energossomático; a intenção asséptica ou patogênica; a emocionalidade sadia ou infecciosa; os bagulhos energéticos; os ambientes humanos cosmoeticamente deteriorados; o sanitarismo energético; o asseio
energético dos ambientes intrafísicos; as medidas adotadas na desintoxicação energética; o caráter
e a condição da assepsia energética; a Higiene Pessoal; a Higiene Consciencial.
Parafatologia: a presença de energias conscienciais patogênicas; a descontaminação das
energias conscienciais (ECs).
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV).
Fobiologia: a automisofobia.
Holotecologia: a higienicoteca.
Interdisciplinologia: a Paraassepsiologia; a Energossomatologia; a Paraprofilaxiologia;
a Higiotecnologia; a Parapercepciologia; a Intencionologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o homem patológico; o tenepessista; o projetor
consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o sensitivo.
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a mulher patológica; a tenepessista; a projetora
consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a sensitiva.
Hominologia: o Homo sapiens energeticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniassepsia energética = a limpeza das energias patológicas de determinado objeto; maxiassepsia energética = a limpeza das energias patológicas de toda a residência,
base intrafísica ou amparoporto.
Emotividade. Segundo a Consciencioterapia, os fatos e parafatos demonstram a predominância da emotividade ou das energias conscienciais casadas às emoções ou à sentimentalidade
– os autopensenes carregados no sen –, como sendo causas primárias de distúrbios, transtornos
e conflitos da Humanidade.
Prevenção. A análise da Paraprofilaxiologia, por outro lado, estabelece, com lógica,
a necessidade de a conscin se prevenir quanto às energias conscienciais, em geral, objetivando
acertar mais e errar menos evolutivamente.
Liberação. No contexto da Intrafisicologia, as pegadas (pré-kundalini) são assinaturas
pensênicas (grafopensenes) da conscin sobre o Planeta. As pegadas de sangue e sofrimento prendem a consciência à Terra. O expurgo, o exorcismo e a higiene eficiente dos rastros de dor, liberam a consciência troposférica no rumo da libertação consciencial e do serenismo.
Holopensenes. De acordo com a Holopensenologia, não é evolutivamente inteligente aumentar o padecimento do mundo, nem marcar presença passageira em algum lugar, com as energias conscienciais (ECs) das próprias dores. Torna-se imperioso desfazer o holopensene de sofrimento fincado em qualquer ambiente humano ou holopensene pessoal, doméstico ou grupal. As
energias conscienciais são forças vivas, atuantes, podendo permanecer gravitando no mesmo local
por longo tempo.
Veículos. Conforme os princípios da Holossomatologia, a limpeza dos ambientes humanos através da exteriorização de energias conscienciais (ECs) não funciona tão somente nos locais
onde foram cometidos crimes hediondos. Aplicação energética das mais práticas é exteriorizar
energias sobre veículos os quais se pretenda recuperar depois de acidentes, por exemplo,
o grande caminhão. Com o emprego antecipado da assepsia energética do veículo avariado e do
ambiente de trabalho da firma empenhada em consertá-lo, o serviço será menos difícil, menos
contaminador e mais eficiente. Os veículos são extensões das pernas ou dos músculos dos motoristas.
Pares. Sob a ótica da Energossomatologia, é útil exemplificar 7 casos com procedimentos técnicos quanto à projetabilidade energética de pares de homens e mulheres capazes de promover a assepsia energética, intra e extrafísica das atmosferas dos conflitos afetivos, distúrbios
morais ou suspiros sem esperança, aqui dispostos na ordem alfabética dos locais:
1. Biblioteca. Alguém amargou a noite em claro, na escuridão da biblioteca, remoendo
infelicidades afetivas. Depois, firmou a autocura das contrariedades ou frustrações, extinguindo
as profundas amarguras. Será melhor retornar, com a presença radiante do ser amado, predispondo para melhor aquele ambiente ao mentalsoma dos futuros leitores e leitoras.
2. Carro. A mulher se expôs com intenso ataque de soluços incontroláveis no carro, ao
sair do estacionamento, pranteando no ombro do homem. Poucos dias depois, consolidaram a aura amorosa. O melhor será voltar com a autopensenização de paz irradiante para o Universo, conciliando as energias gravitantes deixadas negativa ou doentiamente no veículo, evitando, desse
modo, acidentes de percurso futuros.
3. Clube. Os 2 seres sociais se flagelaram, entre mágoas e constrangimentos, no evento
ou grande escândalo no clube. Depois tudo foi superado em alto nível com evidente reconciliação
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de todas as partes envolvidas. Será lógico, então, assentar ali, desembaraçadamente, ECs positivas
em favor do clima íntimo dos sócios da instituição, demonstrando, assim, a extinção de todo mal.
4. Escritório. O par sofreu muito, olhos nos olhos, ao redor da escrivaninha do escritório. Agora, os tropeços terminaram. É bom harmonizar o ambiente, com ECs e candura, renovando o recheio decorativo e otimizando o clima das pessoas ou dos executivos no local da empresa.
5. Estrada. A despedida desesperada foi entretecida por sentimentos infinitos de perda.
Após isso, as injunções interpessoais melhoraram. Vale o esforço dos personagens retornarem
à curva da estrada e eliminarem, com ternura, as ECs de carência ali plantadas, potencialmente
geradoras de acidentes com os motoristas, mulheres e homens negativamente predispostos.
6. Hotel. O homem de meia-idade sentiu a aflição da impotência sexual, por amar e deificar demais a mulher, no impacto do primeiro encontro pele a pele. A borrasca emocional passou. Será importante volver ao cenário das fragilizações do hotel – com intensa afirmação mútua
– aninhando, ali, forças positivas de afeição para os futuros casais visitantes eventuais (hóspedes).
7. Restaurante. Ambos os parceiros choraram intensamente no jantar do restaurante do
aeroporto. Hoje, as circunstâncias existenciais se harmonizaram. O ideal será liberar, ali, as próprias ECs ardentes de satisfação, auxiliando efetivamente a atmosfera consciencial, multidimensional e plena de tensão da área de embarque dos passageiros.
Travão. Tendo em vista a Parapatologia, a assimilação energética antipática por parte
de qualquer pré-serenão, homem ou mulher, do holopensene energeticamente patológico, trava
a autovivência, por exemplo, destes 10 recursos homeostáticos, dispostos na ordem alfabética:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia.
02. Amplitude autopensênica: Autopensenologia.
03. Central Extrafísica de Energia (CEE): a utilização pessoal.
04. Cipriene: o ciclo de primeneres.
05. Eudemonia cosmoética.
06. Euforin: a euforia intrafísica; Psicossomatologia.
07. Interaciologia: Evoluciologia; Grupocarmologia.
08. Ofiexologia: instalação da ofiex pessoal no Tenepessismo.
09. Primener: a primavera energética pessoal.
10. Soltura do energossoma: Energossomatologia.
Intensificação. Logicamente, tal estado de travamento pessoal ou de travão evolutivo se
intensifica e se enraiza na conscin responsável por tornar – seja sozinha ou acompanhada – o holopensene, no caso, patológico.
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 assepsia energética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
2. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
3. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
4. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
5. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
6. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
7. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
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QUEM VALORIZA OS DETALHES DAS AUTOMANIFESTAÇÕES PENSÊNICAS, A PARTIR DAS ENERGIAS CONSCIENCIAIS, DINAMIZA A EXISTÊNCIA E ACERTA MUITO
MAIS NA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você vive atento e sabe destacar a qualidade das energias conscienciais
nas manifestações pensênicas? Ainda deixa algum tipo de rastro de ECs patológicas por onde
passa?
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 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; páginas 621 e 806.
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 336.

