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A S S E R T I V I D A D E    CO S M O É T I C A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assertividade cosmoética é a qualidade, condição, característica ou cará-

ter da conscin lúcida, homem ou mulher, intermissivista, com autodiscernimento mentalsomático, 

capaz de manifestar-se demonstrando segurança, decisão, firmeza e Cosmoética nas atitudes e pa-

lavras em favor do desenvolvimento prioritário da maxiproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo assertivo procede do idioma Latim, assertum, “asserção; afirma-

ção; proposição”. Apareceu no Século XVI. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, 

“ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563. O segundo elemento de composição 

cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX.  

O vocábulo ética vem do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada 

aos estudos da moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Assertividade ortopensênica. 2.  Assertividade assistencial. 3.  Asser-

tividade evolutiva. 4.  Assertividade racional. 

Arcaismologia. Eis expressão antiga relativa à assertividade: justiça salomônica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo assertivida-

de: antiassertividade; asserção; asserir; assertar; assertiva; assertivo; asserto; assertórico; as-

sertório; assestar; megassertividade; parassertividade. 

Neologia. As 3 expressões compostas assertividade cosmoética, assertividade cosmoéti-

ca individual e assertividade cosmoética grupal são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Assertividade anticosmoética. 2.  Assertividade assediadora. 3.  As-

sertividade regressiva. 4.  Assertividade emocional. 

Estrangeirismologia: o know-how; o background; o festina lente; o follow up; o feed-

back; a network; a glasnost; o timing; a postura sem parti pris; o modus faciendi; o modus vi-

vendi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoincorruptibilidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Acerto: con-

senso provisório. Acertemos o passo. 

Coloquiologia. Eis, a seguir, 12 expressões coloquiais relativas ao tema: acertar no al-

vo; acertar na mosca; acertar em cheio; insista, não desista; água mole em pedra dura, tanto 

bate até furar; muito ajuda quem não atrapalha; o melhor é encarar a verdade nua e crua; em 

boca fechada não entra mosca; dormir o sono dos justos; não é inteligente dar murro em ponta 

de faca; não adianta malhar em ferro frio; salvar 2 coelhos com única cenoura. 

Citaciologia: – Sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. 

Filosofia: o Relativismo; o Maniqueísmo; o Antiimediatismo; a Sofística; a Erística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da conscin assertiva; a fôrma holopensênica; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a ne-

xopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopense-

nidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os doxo-

pensenes; a doxopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade. 

 

Fatologia: a assertividade cosmoética; o autoimperdoamento; o heteroperdoamento; a co-

erência; os valores pessoais; o omniquestionamento; o embasamento argumentativo; a predomi-
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nância da razão; o acúmulo de experiências; as análises comparativas; o senso crítico; a teática;  

o trabalho discreto; a verbação; a convicção pessoal (a autocerteza); as certezas provisórias (as 

verpons); o megafoco; a paciência; a persistência; a insistência; a disciplina; a seriedade; a corre-

ção; a retidão; o erro tornado exceção; a atenção concentrada; a divisão da atenção; a mudança de 

bloco; a alternância planejada de tarefas; o autenfrentamento; os pré-requisitos; a polivalência;  

a troca de chapéus; os desafios evolutivos; os novos desafios; o destemor diante dos riscos evolu-

tivos; o contrafluxo; o optimum realizador momentâneo; o plano B; a decisão condicional; a deci-

são dramática; o ato de abrir mão; a omissão superavitária; a omissão deficitária; as encruzilha-

das; os momentos de destino; as escolhas; o ônus e o bônus; os prós e os contras; as consequên-

cias e responsabilidades das decisões; os inevitáveis desafetos; as amizades; as companhias; os 

compassageiros evolutivos; as imitações evolutivas; o cultivo dos laços interconscienciais; a em-

patia; a participação; o compartilhar dos méritos; o senso de equipe; o ato de aparar das arestas;  

a fricção de cabeças; a acomodação das melancias; o bom humor; a criação de hábitos sadios  

e rotinas úteis; a distribuição estratégica de objetos de uso frequente em diversos locais, tais como 

canetas, papéis, lanternas, relógios, calçadeiras; a manutenção do equilíbrio; o ato de saber dizer 

não; a hora de parar; a conclusão (acabativa, arremate, fechamento); a preparação para fazer além 

do previsto; as pendências onipresentes; a dessoma saudável com pendências razoáveis; o con-

vívio sadio com as frustrações; a qualidade da produção; a avaliação dos resultados; o senso de 

dever cumprido (missão cumprida); as comemorações; a euforia; os indicadores; os inventários; 

as correções de rumo; a conscin enquanto arremedo de si mesma; o subnível consciencial; a au-

toimagem distorcida; a influência mesológica da família nuclear; as peculiaridades profissionais; 

a estafa; o cansaço; as distrações; a falta de atenção; as interrupções; o rompimento negativo das 

rotinas; a inércia; o mau hábito de empurrar com a barriga; o ato de fazer corpo mole; a pusilani-

midade; a apriorismose; as certezas absolutas; o ato de clefar; as assinaturas pensênicas cacobor-

radas; os arrependimentos; o incompléxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os banhos energé-

ticos confirmatórios; a conexão com o amparador de função; a primener; o cipriene; as cicatrizes 

do psicossoma; as energias conscienciais (ECs) tóxicas gravitantes resultantes dos erros come-

tidos; os rastros energéticos; os bloqueios energéticos; os bastidores extrafísicos do contexto; a si-

nalética assertiva; o desiderato proexológico no período intermissivo pré-ressomático; as recep-

ções festivas extrafísicas pós-dessomáticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorganização-assertividade; o sinergismo planejamen-

to-assertividade; o sinergismo convergência-assertividade; o sinergismo aproveitamento das opor-

tunidades–assertividade; o sinergismo objetividade-assertividade; o sinergismo transparência- 

-assertividade; o sinergismo autolucidez-assertividade; o sinergismo da relação ganha-ganha. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio de ninguém evoluir 

sozinho; o princípio de somente colocar banca se tiver competência; o princípio de abster-se 

diante da dúvida; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de não ter medo de 

errar; o princípio da diminuição do tempo entre o erro e a correção do erro; o princípio de se 

algo não serve, não adianta fazer maquilagem; o princípio de ser preferível o possível realizado 

ao invés do ideal somente imaginado; o princípio da preferência por pagar ao invés de cobrar. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética 

(CDC); o código grupal de cosmoética (CGC); os códigos pessoais de organização; o código de 

postura afetiva; o código de postura sexual; o codex subtilissimus pessoal. 

Teoriologia: a teoria de sempre haver modo mais acertado de proceder; a teoria do 

acerto ser inerente ao nível evolutivo presente; a teoria da assertividade ser relativa ao contexto 

contemporâneo; a teoria dos 2% de margem de erro aceitos pelo amparador; a teoria das inter-
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prisões grupocármicas; a teoria e a prática do “in dubio pro reo”; a teoria da evolução através 

dos autesforços. 

Tecnologia: a técnica de cogitar qual seria a decisão do ser desperto diante de situação 

semelhante; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica de puxar o próprio ta-

pete; a técnica do agendamento a maior; a técnica de anotar o compromisso na agenda e esque-

cê-lo liberando espaço na memória; a técnica de sempre carregar papel e caneta; a banana tech-

nique; as técnicas de gestão do tempo; a técnica Pomodoro. 

Voluntariologia: o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) autolúcido 

quanto à oportunidade de acertar. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Expe-

rimentologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico 

Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciólogos; o Colégio Invisível dos Grupocarmologistas; o Colégio Invisível dos Proexistas; o Co-

légio Invisível dos Inversores Existenciais; o Colégio Invisível dos Recexologistas; o Colégio In-

visível dos Administradores. 

Efeitologia: o efeito do saldo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os efeitos positivos da 

recuperação de cons a partir dos atos assertivos; os efeitos danosos da inobservância do nível 

evolutivo do outro. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas dos neoacertos. 

Ciclologia: a postura assertiva no ciclo circadiano; o alcance do ciclo reparatório ime-

diato; o ciclo planejamento-ação-replanejamento; os ciclos de inventários; a busca da vivência 

do ciclo multiexistencial da atividade (CMA). 

Enumerologia: a assertividade científica; a assertividade comunicativa; a assertividade 

conscienciométrica; a assertividade consciencioterapêutica; a assertividade corporal (a comunica-

ção não-verbal); a assertividade desarmonizante; a assertividade distributiva; a assertividade do-

cente; a assertividade energossomática; a assertividade financeira; a assertividade harmonizante; 

a assertividade interconsciencial; a assertividade material; a assertividade mental; a assertividade 

parapsíquica; a assertividade retributiva; a assertividade tenepessista. 

Binomiologia: o binômio assertividade cosmoética–interassistencialidade; o binômio 

assertividade cosmoética–autoquestionamento constante; o binômio higiene consciencial–asser-

tividade cosmoética; o binômio ponderação cosmoética–assertividade cosmoética; o binômio de-

talhismo-assertividade; o binômio taquipsiquismo-assertividade; o binômio assertividade gru-

pal–afinidade consciencial; o binômio assertividade-adaptabilidade; o binômio capacitação-as-

sertividade; o binômio admiração-discordância; o binômio patológico excesso de autoconfiança–

–inconsequência; o binômio patológico teimosia-perfeccionismo. 

Interaciologia: a interação assertividade cosmoética–ampliação do parapsiquismo; a in-

teração assertividade cosmoética–otimismo; a interação assertividade cosmoética–pesquisa; a in-

teração assertividade–disponibilidade pessoal; a interação assertividade-automotivação; a intera-

ção assertividade-predisposição; a interação autocrítica-heterocrítica; a interação reflexão-ação. 

Crescendologia: o crescendo reciclagem existencial–assertividade cosmoética; o cres-

cendo hiperacuidade–assertividade cosmoética; o crescendo assertividade cosmoética–discrição; 

o crescendo inventário dos resultados–aprimoramento das abordagens; o crescendo medo de er-

rar–medo de passar ridículo–medo paralizante; o crescendo assertividade-sincronicidade; o cres-

cendo profilaxia do erro–prospecção do acerto. 

Trinomiologia: o trinômio da assertividade cosmoética–taquirritmia–aceleração evolu-

tiva; o trinômio da assertividade grupal compreensão-coordenação-cordialidade; o trinômio re-

flexão-decisão-ação; o trinômio da decisão assim-aqui-já (técnica-local-momento); o trinômio 

honestidade-lealdade-transparência; o trinômio autoconfiança-autodeterminação-autocontrole; 

o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio patológico ausência de autoconfiança–

–baixa autestima–necessidade de aceitação; o trinômio omissão-engano-erro. 
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Polinomiologia: o polinômio autorganização–assertividade cosmoética–abnegação–des-

perticidade; o polinômio convicção-decisão-ação-responsabilidade; o polinômio sinceridade-au-

tenticidade-anticonflitividade-assertividade; o polinômio dedicação-perseverança-voliciolina-as-

sertividade; o polinômio firmeza de propósitos–bússola intraconsciencial–calculismo cosmoéti-

co–assertividade; o polinômio extrapauta-flexibilidade-criatividade-assertividade; o polinômio 

do planejamento de curtíssimo prazo–curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo. 

Antagonismologia: o antagonismo assertividade cosmoética / autocorrupção; o antago-

nismo assertividade cosmoética / autodesorganização; o antagonismo assertividade cosmoética 

/ irreflexão; o antagonismo assertividade cosmoética / precipitação; o antagonismo assertividade 

cosmoética / ansiedade; o antagonismo assertividade cosmoética / pessimismo; o antagonismo 

assertividade cosmoética / preguiça física e mental; o antagonismo assertividade cosmoética 

/ negligência; o antagonismo assertividade cosmoética / leniência; o antagonismo posicionamen-

to assertivo / posicionamento vacilante; o antagonismo persistência no acerto / persistência no 

erro; o antagonismo multitasking / monotasking; o antagonismo Atenção Parcial Contínua 

(APC) / atenção concentrada. 

Paradoxologia: o paradoxo da sequência de erros poder conduzir ao acerto; o parado-

xo da frase curta ser mais assertiva na comunicação da ideia. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a argumentocracia. 

Legislogia: a lei de quanto maior a experiência, maiores as consequências dos erros;  

a lei do maior esforço na busca da assertividade; a lei de causa e efeito; o direito de errar. 

Filiologia: a sociofilia; a correciofilia; a criticofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a sín-

drome da procrastinação; a síndrome da hipomnésia; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do 

perfeccionismo; a síndrome de Amiel; a síndrome da abstinência da Baratrosfera. 

Maniologia: a mania de reclamar; a riscomania; a tecnomania. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito irracional da infalibilidade do papa; o mito da 

igualdade; o mito da imparcialidade (isenção); o mito do comportamento multitarefa aumentar  

a produtividade. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a coerencioteca; a logicoteca; a criticoteca; a argu-

mentoteca; a conscienciometroteca; a mensuroteca; a metodoteca; a apriorismoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Ortopensenologia; a Determinologia; a Tea-

ticologia; a Verbaciologia; a Acertologia; a Inventariologia; a Pacienciologia; a Paradireitologia; 

a Tudologia; a Cosmovisiologia; a Desviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; o primoponente; o bom-caráter; o strong profile; a conscin organi-

zadora; a consciência diligente; a consciência imitável. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o semperaprendente; o cé-

tico otimista cosmoético (COC); o sensitivo Carmine Mirabelli (1888–1951) dessomado por atro-

pelamento devido à convicção de ser inatingível. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a semperapren-

dente; a cética otimista cosmoética (COC). 

 

Hominologia: o Homo sapiens assertor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

correctus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens auto-

lucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens interas-

sistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assertividade cosmoética individual = os atos assertivos praticados pela 

consciência isoladamente; assertividade cosmoética grupal = os atos assertivos praticados por vá-

rias consciências atuando em grupo. 

 

Culturologia: a evitação da cultura inútil; a cultura do elogio. 

 

Sociologia. Segundo a Conviviologia, eis, por exemplo, 10 atitudes cotidianas relevantes 

para agilizar a assertividade cosmoética, listadas em ordem alfabética: 

01. Acumular acertos (senso de urgência). 

02. Agradecer pela oportunidade de acertar (senso de gratidão). 

03. Aperfeiçoar o acerto. 

04. Aprender com os acertos e os erros pessoais e dos outros. 

05. Buscar a alternativa mais adequada. 

06. Colocar a palavra mais certa (senso de observação). 

07. Conviver produtivamente com os frutos (louros) do acerto. 

08. Manter o acerto. 

09. Perceber a carência do assistido (calçar o sapato alheio). 

10. Reconhecer a necessidade do olhar do outro. 

 

Rotinologia. Considerando a Administrativologia, a assertividade cosmoética é permea-

da por, pelo menos, 5 aspectos operacionais relevantes, listados em ordem alfabética: 

1.  Desorganização lógica (aparente). 

2.  Organização prioritária. 

3.  Organização setorizada (setorial). 

4.  Patamares de organização. 

5.  Superação de gargalos organizacionais. 

 

Cosmovisiologia. Embasado na Autodisciplinologia, a assertividade cosmoética denota  

a importância da visão panorâmica das atividades do universo de realizações pessoais, podendo 

ser atingida, por exemplo, através dos 10 itens listados em ordem funcional: 

01. Definição das áreas de atuação. 

02. Priorização das áreas de atuação. 

03. Listagens de atividades das áreas de atuação. 

04. Priorização das atividades. 

05. Lista das listas. 

06. Pripri (primeira priorização). 
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07. Agendamento das tarefas. 

08. Cumprimento dos compromissos. 

09. Pontualidade. 

10. Sinalização (ticar) do item concluído na lista de afazeres. 

 

Inventariologia. Pelos critérios da Cronologia, eis 7 períodos oportunos para a realiza-

ção de balanços dos acertos, erros e pendências, listados em ordem de abrangência: 

1.  Diário. 

2.  Semanal. 

3.  Mensal. 

4.  Semestral. 

5.  Anual. 

6.  Decenal. 

7.  Existencial. 

 

Adaptaciologia. No estudo da Autorganizaciologia, pode-se conceber como satisfatória 

a extensão incidental, esporádica da carga ou turno de trabalho para a conclusão de assunto moti-

vador e imperdível, ou para o cumprimento de prazos. 

 

Evitaciologia. Do ponto de vista da Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 10 posturas ou circunstâncias evitáveis no aperfeiçoamento da assertividade cosmoética: 

01. Argumentum ad hominem. 

02. Competição belicosa. 

03. Esgotamento holossomático. 

04. Intransigência. 

05. Megalomania. 

06. Olhares seletivos na análise dos contextos. 

07. Querer estar sempre certo. 

08. Reunionite. 

09. Supervalorização do acerto. 

10. Tríade da erronia. 
 

Errologia. Fundamentado na Autoconscienciometrologia, errar por inexperiência é acei-

tável, compreensível e inevitável, porém errar sabendo ser incorreto é autocorrupção indefensável. 

 

Criticologia. De acordo com a Autodiscernimentologia, na qualificação da assertividade, 

deve-se observar com especial atenção o limite cosmoético entre o aprendizado através da hetero-

crítica sadia e o ato de não pensar mal dos outros. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Equilibriologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 ca-

tegorias de acertos, capazes de evidenciar facetas da atuação assertiva cosmoética, contribuindo 

para as pesquisas da conscin lúcida: 

01. Acerto alheio (do outro). 

02. Acerto aparente (pseudoacerto). 

03. Acerto constante (frequente). 

04. Acerto de bastidores (en petit comité). 

05. Acerto emocional. 

06. Acerto grande (amplo). 

07. Acerto grupocármico. 

08. Acerto impulsivo (instintivo). 

09. Acerto libertário (terapêutico). 

10. Acerto ocasional (esporádico). 

11. Acerto pequeno (restrito). 
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12. Acerto planejado (sistemático). 

13. Acerto previsto. 

14. Acerto racional. 

15. Acerto sem alarde (discreto). 

16. Acerto técnico (especializado). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assertividade cosmoética, indicados para a expansão das 

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

01. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02. Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

03. Autodiscernimento  dinâmico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04. Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05. Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06. Autovivência  das  prioridades:  Autopriorologia;  Homeostático. 

07. Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08. Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

09. Extrapauta:  Comunicologia;  Neutro. 

10. Liturgia  natural:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11. Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

12. Somatório  assertivo:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13. Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14. Vida  matemática:  Holomaturologia;  Neutro. 

15. Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  APRIMORAMENTO  DA  ASSERTIVIDADE  COSMOÉTICA  

CONDUZ  AO  ACÚMULO  DE  ACERTOS  POSITIVOS  INDIS-
PENSÁVEIS  À  CONQUISTA  DA  CONFIANÇA  DOS  AMPARA-

DORES  E  DA  CONDIÇÃO  DE  MINIPEÇA  ASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera já ter atingido razoável assertividade 

cosmoética? Individual, grupal ou ambas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Santos, Priscilla; Arrais, Daniela; & Kokay, Érika; Faça Uma Coisa de Cada Vez e seja Múltiplo; Repor-

tagem; Galileu; Revista; Mensário; Ano 20; N. 243; 5 fotos; 9 ilus.; 4 quadros; Rio de Janeiro, RJ; Outubro, 2011; capa 

(manchete) e páginas 42 a 51. 
2.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índi-

ces; 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 724. 

 

E. V. 
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A S S E R T I V I D A D E    I N V E X O G Ê N I C A  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assertividade invexogênica é a competência afirmativa segura e cosmoé-

tica nas automanifestações multidimensional e holossomática da conscin, homem ou mulher, pra-

ticante da técnica da invéxis, denotando maturidade consciencial precoce nos atos, priorizações  

e posicionamentos, visando conquista do completismo existencial, evitando o transviamento na 

vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo assertivo procede do idioma Latim, assertum, “asserção; afirma-

ção; proposição”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo inversão procede igualmente 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 provém 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 gênico tem 

conexão com genia, derivado do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; descendência”. 

Sinonimologia: 1.  Assertividade invéxica. 2.  Assertividade inversiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas assertividade invexogênica, assertividade invexo-

gênica androssomática e assertividade invexogênica ginossomática são neologismos técnicos da 

Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Passividade juvenil. 2.  Apatia pueril. 

Estrangeirismologia: a melhoria na performance na invéxis; o Mentalsomarium; a awa-

reness multidimensional; a glasnost; o know-how; a selfperformance decisória; o neomodus ope-

randi da autevolução consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às priorizações e posicionamentos. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Assertividade in-

vexogênica: exemplarismo. 

Ortopensatologia: – “Assertividade. A consciência assertiva cosmoética é a que man-

tém, com todo empenho, o holopensene pessoal saturado de autorreflexões sadias”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; o holopensene pessoal da asserti-

vidade; o holopensene pessoal da antecipação da maturidade; o holopensene pessoal do autoposi-

cionamento evolutivo; os invexopensenes; a invexopensenidade; os proexopensenes; a proexo-

pensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade autopensênica invexogênica; o sobre-

pairamento do holopensene mesológico; a ortopensenidade vivida. 

 

Fatologia: a assertividade invexogênica; a assertividade invexogênica precoce; os pila-

res da invéxis; o autoposicionamento frente aos impedidores de opções avançadas; a superação 

das tendências pessoais antievolutivas; a resistência às seduções próprias da dimensão intrafísica; 

o exemplarismo perante assistidos, conscins e consciexes; o antiperfeccionismo; o reforço nos po-

sicionamentos favoráveis à invéxis; a minoração das manifestações do porão consciencial; a coe-

rência intermissiva na prática intrafísica; a superação do excesso de passividade; a eliminação da 

agressividade; a saída da casa dos pais conquistada precocemente; a prevenção quanto aos trans-

viamentos na vida intrafísica; a profilaxia das coleiras do ego; a conquista da maturidade emocio-

nal; a construção de relações saudáveis e maduras; as gescons materializadas; o autesforço contí-
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nuo do inversor na implantação da assertividade invexogênica; a fixação de recins; o êxito proe-

xológico; o pentatlo duplista; o sobrepujamento da consciencialidade em relação à idade intrafísi-

ca; a inversão cosmoética pessoal; a liberdade de atuação consciencial proexológica precoce;  

o exemplarismo do agente retrocognitor inato. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autoparapsi-

quismo lúcido; a emersão precoce da maturidade consciencial; a implantação do antibagulhismo 

energético e consciencial; a profilaxia de autassédio; a ampliação da tara parapsíquica; o estabe-

lecimento da autonomia consciencial; a profilaxia de assédio interconsciencial crônico; a promo-

ção do autodesassédio mentalsomático; as vivências extrafísicas lúcidas; a concretização das dire-

trizes do Curso Intermissivo (CI); a prevalência da inteligência evolutiva (IE); a condição evoluti-

va da desperticidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo tarístico autoposici-

onamento-exemplarismo; o sinergismo invéxis-paraprofilaxia-liberdade; o sinergismo autocriti-

cidade-interassistencialidade; o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-pa-

raperceptibilidade; o sinergismo autoconhecimento-autoposicionamento; o sinergismo invéxis- 

-tenepes-epicentrismo (triatleta consciencial). 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio dos autesforços evolutivos; o princípio da aceleração evolutiva 

possível; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da autodesassedialidade; o princí-

pio da retilinearidade proexológica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) pautando a assertividade invexogê-

nica; a assertividade invexogênica construída pelo CPC vivido; o respeito ao código grupal de 

Cosmoética (CGC); o respeito aos diversificados códigos sociais e parassociais. 

Teoriologia: a teoria da automimese dispensável; a teoria da personalidade autocons-

ciente; a teoria do descarte do imprestável; a teoria da recuperação de cons; a teoria do com-

pléxis. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da autorreflexão de  

5 horas; a técnica do invexograma; a técnica da dupla evolutiva (DE); as técnicas de aproveita-

mento de tempo pessoal; a técnica da análise de decisão. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); os voluntários participantes de Grinvexes; o voluntariado interassistencial nas 

Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado na docência tarística; o voluntariado 

conscienciológico qualificado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Invexarium; o laboratório conscien-

ciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o labora-

tório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico Holociclo; o labo-

ratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível dos Intermissivis-

tas; o Colégio Invisível dos Proexólogos. 

Efeitologia: o efeito da assertividade invexogênica sobre os posicionamentos pessoais; 

o efeito da disciplina autoimposta na profundidade da assertividade invexogênica; a autopredis-

posição precoce contra os efeitos das infantilidades; o efeito halo das autodecisões na fase prepa-

ratória da proéxis; o efeito da autocriticidade sobre a condução da proéxis; os efeitos proexo-

lógicos das amizades intermissivas em detrimentos das amizades ociosas; o efeito do êxito inver-

sivo na seriéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das paraneossinapses intermissivas; as re-

cins invexológicas geradoras de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo recebimento-retribuição; o ciclo sementeira intrafísica–colheita ex-

trafísica. 
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Binomiologia: o binômio diálogo-desinibição (DD); o binômio admiração-discor-

dância. 

Interaciologia: a interação assertividade invexogênica–compléxis; a interação assertivi-

dade invexogênica–bilibertação inversora; a interação assertividade invexogênica–pentatlo du-

plista. 

Crescendologia: o crescendo maturidade biológica–holomaturidade; o crescendo posi-

cionamento-pronunciamento; o crescendo decisão-consecução; o crescendo pequenos passos– 

–grandes conquistas; o crescendo planejamento intermissivo–realização intrafísica; o crescendo 

emocionalismos–afetividade madura; o crescendo CI-invéxis-compléxis-euforex. 

Trinomiologia: o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinô-

mio motivação-trabalho-lazer; o trinômio voluntariado-docência-recins; o trinômio invexológico 

priorização-precocidade-profilaxia; a autoprofilaxia quanto aos desvios do trinômio poder-posi-

ção-prestígio; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio Definologia- 

-Decidologia-Determinologia. 

Polinomiologia: o polinômio autoproéxis–maxiproéxis–compléxis–neocurso intermissi-

vo; o polinômio-conhecer-compreender-posicionar-otimizar. 

Antagonismologia: o antagonismo assertividade invexogênica / passividade pueril;  

o antagonismo prevenção / remediação; o antagonismo inversor existencial / jovem lúcido;  

o antagonismo teática inversiva / teorização filosófica; o antagonismo decidofilia consecutiva  

/ decidofobia estagnadora; o antagonismo autevolução / autocomodismo; o antagonismo autode-

cisão racional / autodecisão emocional. 

Paradoxologia: o paradoxo da assertividade invexogênica manifesta desde tenra idade; 

o paradoxo de a maturidade consciencial poder sobrepujar a maturidade física. 

Politicologia: a invexocracia; a proexocracia; a autocriticocracia; a cosmoeticocracia;  

a assistenciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada desde a juventude pelo inversor; a lei de 

ação e reação permeando a assertividade invexogênica. 

Filiologia: a invexofilia; a mentalsomatofilia; a ortofilia; a comunicofilia; a decidofilia;  

a assistenciofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a invexofobia; a decidofobia; a evoluciofobia; a proexofobia; a sociofobia;  

a comunicofobia; a discernimentofobia. 

Sindromologia: a síndrome de satélite anulando a assertividade invexogênica; a síndro-

me da boa moça prejudicando a assertividade invexogênica. 

Maniologia: a mania de deixar rolar invalidando a assertividade invexogênica. 

Mitologia: a anulação do mito do jovem necessariamente inexperiente desconsiderando 

a holobiografia; a eliminação do mito da evolução espontânea sem esforço; a superação do mito 

do inversor perfeito. 

Holotecologia: a invexoteca; a assertivoteca; a socioteca; a proexoteca; a comunicoteca; 

a discernimentoteca; a recicloteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Ressomatologia; a Paraprofilaxia; a Hebelogia;  

a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Megafocologia; a Predespertologia; a Despertologia;  

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a conscin jovem praticante da técnica da invéxis. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o invexólogo; o agente retrocognitor inato; o in-

termissivista; o atacadista proexológico; o proexólogo; o exemplarista; o conscienciólogo; o tene-

pessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o ofiexista; o parapercepciologista; o completista. 
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Femininologia: a inversora existencial; a invexóloga; a agente retrocognitora inata; a in-

termissivista; a atacadista proexológica; a proexóloga; a exemplarista; a consciencióloga; a tene-

pessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a ofiexista; a parapercepciologista; a completista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens 

prospectivus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapies proexista; o Homo sapiens inve-

xologus; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assertividade invexogênica androssomática = a competência afirmativa 

segura e cosmoética realizada pelo inversor existencial considerando as especificidades do an-

drossoma; assertividade invexogênica ginossomática = a competência afirmativa segura e cosmo-

ética realizada pela inversora existencial considerando as especificidades do ginossoma. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura da antecipação interassistencial progra-

mada; a cultura do compléxis; a cultura do autoposicionamento; a cultura da Priorologia; a cul-

tura da maturidade precoce; a cultura conscienciológica. 

 

Caracterologia. Segundo a Invexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 21 con-

dições denotando a necessária aplicabilidade da assertividade invexogênica: 

01.  Acidez: hipercriticismo. 

02.  Acídia: estado de desânimo e apatia. 

03.  Amarra: dependência. 

04.  Autovitimização: mania de mendicância. 

05.  Birras: teimosias ilógicas. 

06.  Carreira: indefinições profissionais. 

07.  Companhias: pressão de amizades improdutivas. 

08.  Consciexes: pressão extrafísica. 

09.  Discordância: medo de discordar. 

10.  Egoísmo: hedonismo. 

11.  Excesso: ansiosismos. 

12.  Grupocarma: pressão familiar. 

13.  Infantilismo: caprichos infantis. 

14.  Insuficiência: carências individuais. 

15.  Julgamento: medo de ser julgado como diferente. 

16.  Negativa: medo de dizer não. 

17.  Pacto: acumpliciamentos grupais. 

18.  Perfeccionismo: excesso de escrupulosidade rebarbativa. 

19.  Procrastinação: adiamentos contínuos. 

20.  Teorização: filosofias utópicas. 

21.  Vampirismo: carências alheias. 

 

Consequências. Segundo a Proexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 con-

sequências práticas advindas de posicionamentos embasados em assertividade invexogênica: 

01.  Abertismo consciencial. 

02.  Alegria de viver. 

03.  Amizades intermissivas. 

04.  Autestima equilibrada. 

05.  Autodesassédio. 

06.  Bom humor. 

07.  Calculismo cosmoético. 

08.  Coerência intermissiva. 
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09.  Consecução do maxiplanejamento invexológico. 

10.  Cosmovisão. 

11.  Criticidade lúcida. 

12.  Disponibilidade assistencial. 

13.  Docência invexológica itinerante. 

14.  Empatia. 

15.  Inteligência evolutiva vivida. 

16.  Interdependência. 

17.  Liberdade consciencial. 

18.  Parapsiquismo lúcido. 

19.  Potencialização da tenepes. 

20.  Produção de gescons. 

21.  Retilinearidade autopensênica. 

22.  Sinalética energética pessoal. 

23.  Tranquilidade íntima. 

24.  Vivência do binômio admiração-discordância. 

25.  Vivência do trinômio motivação-trabalho-lazer. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assertividade invexogênica, indicados para a expansão 

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

01.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Apetência  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Assertividade  cosmoética:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Autoconflito  invexológico:  Autoconsciencioterapia;  Nosográfico. 

05.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

06.  Autoposicionamento  de  ponta:  Autopriorologia;  Homeostático. 

07.  Cultura  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

08.  Detalhe  decisivo:  Cosmossintesologia;  Neutro. 

09.  Invexograma:  Invexometrologia;  Neutro. 

10.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

11.  Ônus  decisório:  Holomaturologia;  Neutro. 

12.  Posicionamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

13.  Primeiro  discernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

15.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

 

O  DESEMPENHO  PROEXOLÓGICO  DA  CONSCIN  INVERSO-
RA  EXISTENCIAL  É  RECIPROCO  À  ASSERTIVIDADE  INVE-
XOGÊNICA,  EFEITO  DA  COERÊNCIA  INTERMISSIVA  E  DOS  

AUTOPOSICIONAMENTOS  COSMOÉTICOS  ASSISTENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, jovem leitor ou leitora, na condição de inversor ou inversora 

existencial, atua em consonância com os valores intermissivos? Se sim, oferece o máximo para  

o atual momento evolutivo? 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

1789 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arakaki, Kátia; Antibagulhismo Energético; Manual; revisores Erotides Louly; Flávio Buononato;  
& Sandra Tornieri; 190 p.; 23 caps.; 13 citações; 50 enus.; 1 questionário; glos.; 99 termos; 110 refs.; 2 filmes;  

2 programas televisivos; 1 curiosidade; alf.; 21 x 21 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; 

página 41 a 43. 
2.  Idem; Auto-estima e Síndrome de Satélite; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.  

6; N. 4; 1 E-mail; 5 enus.; 1 esquema; 2 tabs.; 8 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2002; página 211. 
3.  Martins, Vera Lucia Franco; Seja Assertivo! Como Ser Direto, Objetivo e Fazer o que tem de Ser Feito: 

Como Construir Relacionamentos Saudáveis usando a Assertividade; pref. Liana Gottlieb; 236 p.; 13 partes; 11 caps.;  

8 citações; 59 enus.; 23 esquemas; 15 ilus.; 20 tabs.; 10 testes; 31 refs.; 23 x 16 cm; br.; 15ª reimp.; Elsevier; Rio de 
Janeiro, RJ; 2005; páginas 21, 28 e 58. 

4.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; 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 43 a 77. 
5.  Idem; Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11;  

N. 4; 3 enus.; 1 tab.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 

Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2007; página 80. 
6.  Paskulin, Marcello; Impedidores e Propulsores da Invéxis: Proposta de Traços Característicos; Artigo; 

VIII Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 16-21.01.10; Conscientia; Revista; Trimestral; 

Edição Especial; Vol. 13; N. 2; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz 
do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2009; página 54. 

7.  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 website; 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; página 498. 

8.  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 125, 848, 924 
e 1.569. 

9.  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 689 a 715. 
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A S S E S S O R I A    B I B L I O G R Á F I C A    AS S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assessoria bibliográfica assistencial é a ajuda, auxílio, orientação, revi-

são, preceptoria, acompanhamento e / ou finalização destinados a novel autor para publicação de 

livro, ou trabalho escrito, sem recebimento de vantagens, até a impressão final. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo assessor vem do idioma Latim, assessor, “ajudante; assistente; 

acompanhante; participante em funções no expediente”. Surgiu no Século XV. O termo biblio-

grafia provém do idioma Francês, bibliographie, composto pelos elementos de composição bi-

blio, derivado do idioma Grego, biblíon, “papel de escrever; carta; lousa; livro”, e grafia, também 

procedente do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. Apare-

ceu, no idioma Português, em 1836. A palavra assistência origina do idioma Latim, assistentia, 

“ajuda”, e esta 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. 

Sinonimologia: 1.  Orientação bibliográfica assistencial. 2.  Assessoramento bibliográfi-

co assistencial. 3.  Auxílio voluntário na publicação de obra. 4.  Assessoria bibliográfica volun-

tária. 

Neologia. As duas expressões compostas assessoria bibliográfica assistencial taconista 

e assessoria bibliográfica assistencial tarística são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Assessoria em edição comercial de livro. 2.  Assessoria na editora-

ção de livro clandestino. 3.  Auxílio na editoração de livro comercial. 4.  Patrocínio legal de livro. 

Estrangeirismologia: o nula dies sine linnea; a doação do copyright de obras publica-

das; o ex-libris determinando a propriedade do livro. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistência editorial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Livros geram 

livros. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, classificadas em  

3 subtítulos: 

1.  “Livro. A composição de obra escrita, na qual se procura ser útil à Humanidade  

e à Para-Humanidade, se inclui entre os maiores esforços possíveis da interassistencialidade”. 

“Todo livro redigido e publicado é o registro legal do diário de vida humana da conscin autora”. 

2.  “Revisão. A revisão de textos está entre as ações mentaissomáticas que ampliam 

mais a capacidade intelectual comunicativa”. 

3.  “Assistencialidade. A melhor assistência interconsciencial é a intelectual discerni-

dora”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade interassistencial; o holopensene 

autoral bibliográfico; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; o holopensene pessoal da escrita de 

livros. 

 

Fatologia: a assessoria bibliográfica assistencial; o auxílio gratuito na publicação de 

obras de outrem; a revisão cosmoética tarística de obras alheias; o compromisso em qualificar  

o conteúdo de qualquer expressão gráfica; a fidelidade ao autor; a releitura do original e do livro  

a ser reimpresso várias vezes; o livro gratuito servindo de gratificação cosmoética; a assistência 

social pelo livro; a euforin pela grafoassistência prestada; a cobaiagem inevitável do escritor pu-
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blicado; o livro qual testemunho do tempo; o registro eterno do livro publicado; a edição gratuita; 

o livro oferecido de presente pelo autor publicado; o foco na interassistência; o registro no Inter-

national Standard Book Number (ISBN) e na Biblioteca Nacional; a Associação Internacional 

Editares (EDITARES). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a presença da equipe extrafísica conscienciográfica na produção de 

livros pré-publicáveis, especialmente o amparador de função; a facilidade na escrita oriunda de 

retrovida intelectual; a gratidão aos amparadores extrafísicos acessados na produção do livro. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo obra-escritor; o sinergismo interesse–obra útil. 

Principiologia: o princípio da retribuição; o princípio do confor; o princípio de nenhum 

dia sem linha; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio “quem aprende deve en-

sinar”. 

Codigologia: a construção do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da grafoassistência; a teoria da Retribuiciologia. 

Tecnologia: a técnica de ler nas entrelinhas; a técnica da concentração mental. 

Voluntariologia: o voluntariado cosmoético das Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs). 

Laboratoriologia: os laboratórios de desassédio mentalsomático Holoteca e Holociclo; 

o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores da Conscienciologia; o Colégio Invisí-

vel da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito da priorização da escrita conscienciológica; o efeito da publicação 

do livro pessoal; o efeito do livro na liberação grupocármica; o efeito da escrita de livro na Fi-

cha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito halo da teática interassistencial grafopensênica. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da autorreciclagem grafopensênica. 

Ciclologia: o ciclo editorial manuscrito-digitação-revisão-publicação; o ciclo da pro-

gramação editorial preparação–revisão–diagramação–ilustração–revisão final–impressão. 

Enumerologia: o livro inédito; o livro literário; o livro científico; o livro autobiográfico; 

o livro léxico; o livro histórico; o livro conscienciológico. 

Binomiologia: o binômio assinatura pensênica–marca pessoal; o binômio acolhimento 

do autor–publicação de livro; o binômio verificação-reverificação; o binômio obra redigida– 

–obra publicada; o binômio autodidatismo-erudição; o binômio autodidatismo-poliglotismo;  

o binômio materpensene pessoal–materpensene autoral. 

Interaciologia: a interação energética autor-livro-editor; a interação conteúdo-forma;  

a interação aquisição intelectual–produção intelectual. 

Crescendologia: o crescendo letra-palavra-frase-parágrafo-capítulo-secção-livro-trata-

do-enciclopédia; o crescendo ouvinte–leitor–revisor–escritor publicado; o crescendo escrita lite-

rária–escrita conscienciológica; o crescendo manifestação psicossomática–manifestação mental-

somática. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-discernimento na produção da obra; o tri-

nômio editoração-impressão-distribuição. 

Polinomiologia: o polinômio tarefa do autor–tarefa do revisor–tarefa do diagramador– 

–tarefa do editor–tarefa do livreiro–tarefa do leitor. 

Antagonismologia: o antagonismo edição gratuita / edição comercial; o antagonismo 

edição comercial / edição assistencial; o antagonismo livro remédio / livro veneno; o antagonis-

mo escritor engavetador / escritor publicador. 

Paradoxologia: o paradoxo de nunca se ter publicado tantas obras, porém com tanta li-

teratice; o paradoxo da invisibilidade do editor ou assessor do livro. 
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Politicologia: as políticas editoriais das instituições publicadoras; a política de democra-

tização do escritor; a autopolítica autoral. 

Legislogia: a lei de Direitos Autorais; a lei da interassistencialidade; a lei do retorno na 

publicação de livro; a lei da liberdade de expressão; a lei de registro de livros. 

Filiologia: a grafofilia; a liberofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a intelectofilia; a bi-

bliofilia; a comunicofilia. 

Fobiologia: a grafofobia; a comunicofobia; a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome do autodesperdício; a síndrome do se-

gundo livro; a síndrome do perfeccionismo; o enfrentamento da síndrome da inércia grafopensê-

nica. 

Maniologia: a mania de postergar as ações; a intelectomania. 

Mitologia: o mito do dom divino na escrita; o mito da inspiração sem transpiração na 

produção de textos. 

Holotecologia: a encicloteca; a biblioteca; a estiloteca; a lexicoteca; a hemeroteca; a lei-

turoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Bibliografologia; a Materpensenologia;  

a Ortopensatologia; a Coerenciologia; a Evoluciologia; a Lexicologia; a Bibliofilaxia; a Bibliote-

cologia; a Revezamentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autor; o editor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólo-

go; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o ghostwriter; o inte-

lectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessis-

ta; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertu-

liano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a autora; a editora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

dora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a com-

passageira 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 ghost-

writer; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; 

a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a siste-

mata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bibliologus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens assistentia-

lis; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens graphocommunicator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assessoria bibliográfica assistencial taconista = a da editoria de livros na 

área de literatura e derivados; assessoria bibliográfica assistencial tarística = a da editoria de li-

vros na área da pesquisa técnica e conscienciológica. 
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Culturologia: a cultura da Revisiologia; a cultura da Assistenciologia; a cultura da Ta-

risticologia; a cultura da primazia da escrita; a cultura da democratização da escrita. 

 

Taxologia. Eis, por exemplo 10 procedimentos, em ordem funcional, necessários à con-

fecção do livro, a serem observados pela assessoria interassistencial: 

01. Contato inicial: acolhimento; concordância; acordo com o autor. 

02. Apresentação da obra: originais. 

03. Digitação: texto; capa; prefácio; índice; bibliografia. 

04. Diagramação: tipo; ilustração. 

05. Revisão: gramatical e de conteúdo. 

06. Emendas: correção e finalização. 

07. Revisão final: boneco e pré-impressão. 

08. Impressão: registros. 

09. Distribuição: lançamento; livraria; vendas; Internet. 

10. Segunda edição: revisão da primeira edição e subsequentes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assessoria bibliográfica assistencial, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01. Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02. Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03. Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04. Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05. Coautoria  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06. Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

07. Edição  gratuita:  Comunicologia;  Homeostático. 

08. Grafofilia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

09. Intelectualidade  interassistencial:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10. Intercessão  grafopensênica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

11. Livro:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12. Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13. Revisão  gramatical:  Gramaticologia;  Neutro. 

14. Síndrome  da  inércia  grafopensênica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

 

A  ASSESSORIA  BIBLIOGRÁFICA  ASSISTENCIAL  POSSIBILI-
TA,  DURANTE  TODO  O  PROCESSO,  DESDE  A  ESCOLHA  

DA  TEMÁTICA,  REVISÃO  ATÉ  A  IMPRESSÃO  FINAL, 
O  EXERCÍCIO  DA  TARES  NA  PRODUÇÃO  AUTORAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já auxiliou autor a publicar livro de algum mo-

do? Qual índice de assistencialidade orientou essa colaboração? 

 
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 
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lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; 

páginas 984, 987 e 1.479. 

2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; 
& Lourdes Pinheiro; 378 p; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 

2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 

12.576 megapensenes trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; 
Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 233. 

 

E. D. 
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A S S E S S O R I A    D E    C O M U N I C A Ç Ã O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assessoria de comunicação conscienciológica é a estratégia e atuação do 

comunicador de prestar auxílio especializado na divulgação das informações de ponta sobre  

a evolução da consciência, sob o paradigma consciencial, funcionando ao modo de intermediário 

entre autores, docentes e pesquisadores das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) e a mídia, ob-

jetivando viabilizar e potencializar o esclarecimento a maior número de pessoas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo assessor vem do idioma Latim, assessor, “ajudante; assistente; 

acompanhante; participante em funções no expediente”. Surgiu no Século XV. O termo comuni-

cação deriva do mesmo idioma Latim, communicatio, “ação de comunicar; de partilhar; de divi-

dir”, de communicare, “comunicar; por em comum; reunir; conversar; misturar; partilhar; ter qui-

nhão em”. Apareceu no Século XV. A palavra consciência procede também do idioma Latim, 

conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciên-

cia; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O ele-

mento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição 

cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Assessoria de comunicação tarística. 2.  Assessoria de imprensa ta-

rística. 3.  Consultoria de comunicação conscienciológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas assessoria de comunicação conscienciológica in-

dividual, assessoria de comunicação conscienciológica institucional e assessoria de comunica-

ção conscienciológica suprainstitucional são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Assessoria de comunicação convencional. 2.  Assessoria de comuni-

cação marqueteira. 3.  Assessoria de comunicação anticosmoética. 

Estrangeirismologia: a press assistant; a news media; o checklist da assessoria de co-

municação; o mailing list; o press release; o briefing; o clipping; o link; o deadline; o house hor-

gan; a comunicação clean efetivando a interassistência; os insights; o lead; a glasnost comunica-

tiva no desassédio de jornalistas; o workshop de mídias e o media trainning conscienciológico;  

o feedback para o entrevistado; o follow up de mídias; os mass media propagando verpons à apre-

sentação; o “show” não atestando a qualidade da interassistência; o strong profile comunicativo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Comunicologia Interassistencial Cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conheci-

mento gera liberdade. Comuniquemos para pacificar. Esclarecimento cosmoético reeduca. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação interassistencial; o pensene da 

atenção superavitária com foco na informação de ponta; o pensene assertivo e cosmoético para 

fisgar o jornalista; o holopensene da organização somática, energética, ideativa, pacificadora e de-

sassediadora do trabalho de assessoria de comunicação consciencial; o holopensene do tema, do 

local, da organização, da classe profissional favorecendo ou dificultando a comunicação; o ato de 

saber pensenizar; o holopensene do bom humor proveniente da pensenização sadia a favor do al-

cance assistencial da mídia. 

 

Fatologia: a assessoria de comunicação conscienciológica; o release escrito no formulá-

rio timbrado da instituição; a manutenção do mailing atualizado com contatos prioritários; o ato 

de aproveitar temas da mesologia e informar a abordagem conscienciológica; a abordagem clara  

e assertiva na escrita, na fala e nos gestos; o uso adequado de imagens fortalecendo o texto escri-
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to; a evitação de falar em off ou no anonimato; a atenção para manter o foco no assunto da entre-

vista; a priorização de temas úteis e assistenciais; a lucidez cosmoética na definição de pautas;  

o uso dos saberes comunicativos: saber ouvir, saber falar, saber ler, saber escrever, saber traduzir; 

a abordagem cosmoética ao debater temas conflituosos; o feeling comunicativo na sugestão de 

pautas; o contato pontual e assistencial com o jornalista; o profissionalismo no relacionamento 

com a imprensa; a escolha do veículo de comunicação adequado para o alcance do público dese-

jado; as parcerias fortalecedoras das ações midiáticas; os traços do temperamento artístico dificul-

tando a lucidez para informar o prioritário; o estrelismo do comunicador tomando espaço do te-

ma; o texto clean livre de manipulações; a conversa informal e revigorante dos profissionais de 

imprensa; a visita esclarecedora e favorável às parcerias; a postura profissional zelando pela re-

presentatividade institucional; a mídia com foco na informação pacificadora; a mídia incitadora 

objetivando ibope e muitos acessos; o compromisso do retorno da informação solicitada no prazo 

estabelecido; a resposta à solicitação, mesmo para informar a impossibilidade em atender; a conti-

nuidade do trabalho independentemente do sucesso das publicações; a dedicação incansável na 

conquista da credibilidade perante os meios de comunicação. 

 

Parafatologia: a vivência da comunicação interdimensional assistencial; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; o esforço energético na manutenção das tarefas midiáticas;  

a consideração do elenco extrafísico; os bastidores intra e extrafísicos; a confiança íntima do tra-

balho equipin-equipex; a sustentabilidade da tenepes fortalecedora da proéxis grupal e policármi-

ca; a conexão equipin-equipex em prol da comunicação assertiva extrafísica; a autovivência do 

estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assessor-assessorado; o sinergismo entrevistador-entre-

vistado; o sinergismo repórter–chefe de redação; o sinergismo autor-revisor; o sinergismo apre-

sentador-público; o sinergismo assessor intrafísico–assessor extrafísico; o sinergismo holopense-

ne pessoal–holopensene midiático; o sinergismo insight-neoideias; o sinergismo divulgação-pu-

blicação; o sinergismo patrocínio–imagem institucional. 

Principiologia: o princípio da liberdade de informação; o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP); o princípio da empatia evolutiva aproximando entrevistador e entrevistado; o prin-

cípio da utilidade tarística da informação; o princípio de adequar a linguagem para o entendi-

mento do público-alvo; o princípio cosmoético de não manipular a informação; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP) perante o público-alvo; o princípio do direito dos povos à informa-

ção verídica; os princípios internacionais da ética profissional no jornalismo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Comunicologia; o códi-

go grupal de Cosmoética (CGC) norteando a equipe midiática conscienciológica; o código de éti-

ca dos jornalistas; os códigos internacionais de comunicação. 

Teoriologia: as teorias da informação; a teoria e a prática da interassistencialidade;  

a teoria da comunicação pessoal multidimensional; a teoria da inteligência comunicativa; a teo-

ria da coerência; a teoria da interpretação; a teoria da argumentação; a teoria da tridotação 

consciencial; a teoria da conta-corrente grupocármica. 

Tecnologia: a atenção técnica no holopensene da Socin para propor temáticas com foco 

conscienciológico; a técnica da sugestão de pauta; a técnica da elaboração do release; a técnica 

da revisão; a técnica da linguagem jornalística; a técnica da linguagem de divulgação científica; 

as técnicas de interpretação; as técnicas de interlocução; a técnica de adequar o conteúdo  

e a forma para a comunicação interassistencial; as técnicas de mídia jornalística, radiofônica, 

televisiva, da mídia online, das mídias sociais; a técnica de chegar antes, calçar imprevistos e ex-

pandir as energias formando campo interassistencial. 

Voluntariologia: o voluntariado docente conscienciológico; o voluntariado grafopensê-

nico na elaboração de notas, releases, artigos em linguagem coloquial e de divulgação científica; 
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o voluntário comunicólogo; o voluntário atuante na assessoria de comunicação nas Instituições 

Conscienciocêntricas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Escrito-

res; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Co-

légio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível 

da Policarmologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia. 

Efeitologia: o efeito da organização individual das ideias para a clareza comunicativa;  

o efeito de transformar o assunto em pauta; o efeito da assimilação do holopensene ligado ao te-

ma a ser divulgado; o efeito de o assessor atuar na condição de minipeça do maximecanismo mi-

diático; o efeito da atenção dividida; o efeito da versatilidade frente às inúmeras atividades do 

comunicador; o efeito do jogo de cintura cosmoético superavitário; o efeito da assimilação da in-

formação pelo público leitor, ouvinte, telespectador ou internauta; o efeito do tema acessar o pú-

blico a ser assistido; o efeito tarístico da qualificação de entrevistadores e entrevistados; o efeito 

do confronto entre a priorização do entendimento da informação pelo público e a preocupação 

com autoimagem; o efeito do estigma pessoal minando o trabalho de assessorar; o efeito do con-

trapensene interferindo no levantamento de informações; o efeito do comunicador saber muito  

e divulgar o necessário. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradoras de verpons; as neossinapses promovendo 

novas mídias; o abertismo comunicativo facilitando a assimilação de neossinapses; a mimetiza-

ção provocada pela mídia de massa dificultando a formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo insight do tema–escrita da matéria–contato com imprensa–sucesso 

na publicação; o ciclo escrita-revisão-divulgação; o ciclo contato do assessor–confirmação da 

imprensa–realização da entrevista; o ciclo plano de mídia–cronograma das atividades; os ciclos 

execução da divulgação–avaliação dos resultados; o ciclo treinamento do assessorado–entrevis-

ta concedida–retorno satisfatório; o ciclo público alvo–acesso direcionado–resultado almejado; 

o ciclo escrita da autopesquisa–elaboração do artigo–autoria de curso–publicação do livro; os 

ciclos de palestras da Conscienciologia; os ciclos de holopensenes midiáticos; os ciclos diutur-

nos das atividades dos profissionais de imprensa. 

Enumerologia: o assessor de comunicação assistencial; o assessor de comunicação 

parapsíquico; o assessor de comunicação de verpons; o assessor de comunicação cosmoético;  

o assessor de comunicação tarístico; o assessor de comunicação ortopensênico; o assessor de co-

municação cosmovisiológico. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio entrevistador-entrevistado; o bi-

nômio emissor-receptor; o binômio comunicar localmente–pensenizar multidimensionalmente;  

a vivência do binômio assim-desassim nos ambientes midiáticos; o respeito às opiniões diferentes 

aplicando o binômio admiração-discordância nos debates midiáticos; o binômio assessorar de-

manda de mídias–assessorar provocando mídias; o binômio matéria ao vivo–matéria reprisada; 

o binômio mídia espontânea–mídia provocada. 

Interaciologia: a interação assessor-assessorado; a interação assessor amparador–as-

sessor amparado; a interação comunicação interna–comunicação externa; a interação assesso-

res de comunicação–equipes de jornalismo; a interação veículos de comunicação–Sociedade;  

a interação apresentador-público; a interação palestrante-plateia; a interação Conselhos de 

Comunicação–equipes de comunicação institucionais–Socin. 

Crescendologia: o crescendo jornalismo amador–jornalismo profissional; o crescendo 

psicografia-pangrafia; o crescendo informar intrafisicamente–informar multidimensionalmente;  

o crescendo ler nas entrelinhas–ler nas bioenergias; o crescendo divulgar para a Socin–divulgar 

para o Cosmos. 

Trinomiologia: o trinônio insight-escrita-divulgação; o trinômio abertismo-assimila-

ção-esclarecimento; o trinômio informação-reciclagem-evolução; o trinômio introdução-desen-

volvimento-conclusão; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio sincronicidade-intera-
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ção-conexão; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio comunicação não verbal–comuni-

cação verbal–comunicação parapsíquica; o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsi-

quismo em prol da divulgação das verdades relativas de ponta. 

Polinomiologia: o polinômio emissor-mensagem-receptor-assistência; o polinômio pes-

quisa-artigo-tese-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção dividida / concentração; o antagonismo in-

formação de ponta / informação defasada. 

Paradoxologia: o paradoxo de falar pouco e dizer muito; o paradoxo do anonimato co-

municativo. 

Politicologia: as políticas editoriais; as políticas de comunicação; a política da censura;  

a tares enquanto política da lucidocracia; a democracia comunicativa; a democracia midiática;  

a comunicocracia. 

Legislogia: a lei da imprensa; a lei da liberdade de expressão; a lei dos direitos auto-

rais; a lei da cessão de uso da imagem e fala; a lei do respeito às diferenças; a lei da causa  

e efeito levando o comunicador a assistir o grupocarma; a lei do maior esforço na qualificação da 

escrita, na obtenção de dados, nas revisões do texto, na escolha da imagem objetivando a excelên-

cia da matéria publicada. 

Filiologia: a comunicofilia; a informaciofilia; a midiofilia; a escriptofilia; a conteudofi-

lia; a leiturofilia; a criticofilia; a neofilia; a sociofilia; a intencionofilia; a interassistenciofilia;  

a evoluciofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia; a neofobia; a criticofobia; a sociofobia gerada pelo medo 

de falar em público; a superação da infocomunicofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do perfeccionismo dificultando a conclusão da 

matéria em tempo hábil; a síndrome da verborragia acometendo o comunicador por falta de qua-

lificação; o combate à síndrome da dispersão a fim de manter a atenção nas ocorrências à sua vol-

ta; a síndrome da ribalta; a síndrome de burnout dos profissionais de comunicação; a superação 

da síndrome do ansiosismo frente às câmeras; a evitação da síndrome de Amiel na comunicação 

gráfica. 

Maniologia: a megalomania midiática de aparecer a qualquer custo; a mania de aversão 

à imprensa. 

Mitologia: o mito da isenção jornalística; o mito de toda informação ser verdadeira. 

Holotecologia: a comunicoteca; a midioteca; a grafopensenoteca; a criticoteca; a socio-

teca; a mensuroteca; a historioteca; a fatoteca; a argumentoteca; a informacioteca; a linguistico-

teca; a biblioteca; a videoteca; a filmoteca; a cosmoeticoteca; a hemeroteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Informaciologia; a Midiologia; a Infocomuni-

cologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Cosmovisiologia; a Intencionologia; a Linguis-

ticologia; a Semioticologia; a Argumentologia; a Coerenciologia; a Politicologia; a Cosmoetico-

logia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin assessora; a conscin assessorada; a conscin comunicadora; a isca 

humana lúcida; o ser interassistencial; a personalidade comunicativa; o ser epicentro comunicó-

logo. 

 

Masculinologia: o assessor de comunicação; o comunicólogo; o profissional jornalista; 

o relações públicas; o informador tarístico; o escritor; o editor; o colunista; o cronista; o pauteiro; 

o leitor; o ouvinte; o espectador; o telespectador; o internauta; o fotógrafo; o cameraman; o desig-

ner; o publicitário; o entrevistado; o entrevistador; o radialista; o interlocutor; o radiouvinte; o co-

mentarista; o apresentador de programa; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o conscienciólogo; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o reeducador;  
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o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; 

o pesquisador; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a assessora de comunicação; a comunicóloga; a profissional jornalista;  

a relações públicas; a informadora tarística; a escritora; a editora; a colunista; a cronista; a pautei-

ra; a leitora; a ouvinte; a espectadora; a telespectadora; a internauta; a fotógrafa; a camerawoman;  

a designer; a publicitária; a entrevistada; a entrevistadora; a radialista; a interlocutora; a radiou-

vinte; a comentarista; a apresentadora de programa; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassagei-

ra evolutiva; a completista; a consciencióloga; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens divulgator; o Homo sa-

piens informaticus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens colloquialis; o Homo sa-

piens acriticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sa-

piens multidimensionalis; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assessoria de comunicação conscienciológica individual = a realizada pa-

ra assessorar autor de livro tarístico pessoal; assessoria de comunicação conscienciológica institu-

cional = a realizada para assessorar determinada Instituição Conscienciocêntrica; assessoria de 

comunicação conscienciológica suprainstitucional = a realizada para assessorar projeto de toda  

a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Culturologia: a cultura da comunicação; a cultura do mass media; a Multiculturologia; 

a cultura da liberdade de imprensa; o descarte da cultura inútil; a cultura da informação cosmoé-

tica; a cultura do respeito ao nível evolutivo dos receptores da informação; a cultura da imagem 

na Sociedade contemporânea. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assessoria de comunicação conscienciológica, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Assessoria  de  imprensa:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Compromisso  midiático  assistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Conversa  revigorante:  Coloquiologia;  Homeostático. 

09.  Entrevista  conscienciológica  na  mídia:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  midiático:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Ideia  resgatogênica:  Interassistenciologia;  Neutro. 

12.  Informação  conscienciológica:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Jornalismo  marrom:  Comunicologia;  Nosográfico. 

14.  Midiograma:  Midiologia;  Neutro. 

15.  Princípio  organizador  dos  saberes:  Mentalsomatologia;  Neutro. 
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A  ASSESSORIA  DE  COMUNICAÇÃO  CONSCIENCIOLÓGICA  

IMPULSIONA  A  DIVULGAÇÃO  DAS  VERDADES  RELATIVAS  

DE  PONTA  SOBRE  A  EVOLUÇÃO  HUMANA,  AO  ESCLARE-
CER  O  PÚBLICO  SOBRE  O  PARADIGMA  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve intenção de escrever e divulgar ideias re-

lativas de ponta nos meios de comunicação? Considera esclarecer o público a partir da publicação 

das autopesquisas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Kopplin, Elisa; & Ferraretto, Luiz Artur; Assessoria de Imprensa: Teoria e Prática; 150 p.; 14 caps.;  

3 E-mails; 101 enus.; 14 esquemas; 2 fotos; 25 ilus.; 2 microbiografia; 23 tabs.; 1 website; glos. 27 termos; 95 notas; 52 

refs.; 23 x 16 cm; br.; 4ª Ed.; Sagra Luzzato; Porto Alegre, RS; 2001; páginas 27 a 31 e 40 a 50. 

2.  Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopedia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou; 

revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araújo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichá-
rios; 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 9 a 22, 33 a 44, 75 a 88 e 92 a 214. 

3.  Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de 
Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogra-

mas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.;  

2 apênds.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 41 a 293. 
4.  Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente; 

pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 partes; 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 27 a 257. 

5.  Vieira, Cássio Leite; Pequeno Manual de Divulgação Científica; pref. Cássio Leite Vieira; 48 p.; 2 partes; 
13 enus.; 4 ilus.; 3 tabs.; 1 website; 5 notas; 27 refs.; 23 x 14,5 cm; br.; 3ª Ed.; Instituto Ciência Hoje; Rio de Janeiro, RJ; 

2007; páginas 12 a 18 e 22 a 46. 
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A S S E S S O R I A    D E    I M P R E N S A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assessoria de imprensa é a atividade do jornalista e / ou comunicador 

profissional, com o objetivo de levantar, redigir e divulgar, aos veículos midiáticos em geral, in-

formações úteis sobre indivíduos, instituições de diferentes naturezas, empresas públicas e priva-

das facilitando o fluxo informacional entre a fonte e o público-alvo das notícias. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra assessor provém do idioma Latim, assessor, “ajudante; assisten-

te; acompanhante; participante em funções no expediente”. Surgiu no Século XV. O termo im-

prensa deriva provavelmente do idioma Castelhano, imprenta, “Arte de imprimir; Atelier ou lu-

gar onde se imprime”, e este do idioma Latim, imprimere, “imprimir; estampar por meio de pre-

ço; publicar pela imprensa”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Assessoria de comunicação. 2.  Gabinete de imprensa. 3.  Birô de 

imprensa. 4.  Consultoria de comunicação. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo assessor: as-

sessora; assessorada; assessorado; assessoramento; assessorar; assessoria; assessorial; paras-

sessor; parassessora; parassessoria. 

Neologia. As duas expressões compostas assessoria de imprensa cosmoética e assesso-

ria de imprensa anticosmoética são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Assessoria de relações públicas. 2.  Assessoria de marketing. 3.  As-

sessoria financeira. 

Estrangeirismologia: a midia press assistance; a news media; o checklist da assessoria 

de imprensa; o press release; o press release; o briefing da cobertura jornalística; o uso do jabá 

(jabaculê), payola ou pay to print na imprensa. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Comunicologia Interassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade útil; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o holopensene assistencial na manifestação da 

comunicação holossomática. 

 

Fatologia: a assessoria de imprensa; o ato de saber usar a ética da exclusividade; o jor-

nalismo anticosmoético representado pelo profissional placa branca ou comprado; o uso da gilete 

press ou recorte; o fato de a boa assessoria depender do bom chefe ou diretor; o agendamento 

e coordenação de entrevistas coletivas; a entrevista individual; a cobertura jornalística de eventos, 

congressos e reuniões; a confecção de house organs, revistas e boletins internos; a comunicação 

técnica ou administrativa; a newsletter interna; as possíveis mordomias do assessor de imprensa; 

a importância do relacionamento sinérgico entre agência de publicidade e o birô de imprensa; 

o canal de distribuição de notícias para a mídia; as demandas principais da assessoria de impren-

sa; a divulgação da agenda e dos atos das autoridades; o fato de o comunicador assumir a lingua-

gem do assessorado; o fato histórico da Acta Diurna (59 a.e.c.); o longo percurso desde a inven-

ção de Gutemberg (1452) ao jornalismo eletrônico; a clipagem realizada pelo assessor de impren-

sa; o levantamento das publicações e veiculações, fornecendo o índice de cumprimento de metas 

na comunicação; o fato de alcançar o público-alvo conscienciológico; a comunicação assertiva; 

a Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS); a comunica-

ção interassistencial. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático nas comunicações; 

o Paradireito e a Paradiplomacia aplicáveis nas assessorias de imprensa; a utilização das energias 

do laringochacra nas atividades comunicativas e profissionais; o amparo extrafísico técnico, de 

função, das assessorias de imprensa da Conscienciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo erudição-poliglotismo; o sinergismo autocognição–deta-

lhismo comunicativo; o sinergismo neuroléxico avançado–versatilidade tarística; o sinergismo 

informação-motivação; o sinergismo entrevistador–entrevistado–equipe midiática; o sinergismo 

patrocínio–imagem institucional; o sinergismo holopensene midiático–holopensene pessoal; o si- 

nergismo intencionalidade cosmoética–sinceridade assistencial; o sinergismo pró-comunicativo 

coronochacra-laringochacra; o sinergismo teática-verbação; a comunicação sinergística. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interassis-

tencialidade; o princípio da descrença (PD) norteando a comunicação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) atuando na área de Comunicação 

Social; o Código de Ética do Jornalismo; o código grupal de Cosmoética (CGC) pautando a atua-

ção dos comunicadores; os códigos internacionais de comunicação. 

Teoriologia: as teorias da informação. 

Tecnologia: as técnicas de comunicação em geral; a técnica da transmissão objetiva da 

informação desassediadora; a técnica da elaboração da pauta para entrevistas; a técnica da for-

mação do campo bioenergético interassistencial; a técnica da interlocução; a técnica da análise 

do discurso. 

Voluntariologia: os voluntários na área de Comunicação das várias Instituições Cons-

cienciocêntricas (ICs); a parceria entre os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas na 

produção de informes e notícias para as várias mídias. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível da Paradiplo-

macia. 

Efeitologia: os múltiplos efeitos comunicativos da inteligência evolutiva (IE); o efeito da 

autexemplificação; o efeito halo das comunicações; o efeito qualificativo de entrevistadores e en- 

trevistados no resultado tarístico; o efeito do holopensene dos ambientes no comportamento co-

municativo das conscins; o efeito de superar as dificuldades quanto à autoimagem. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do autenfrentamento na comunicabilidade; 

a mimetização provocada pela mídia de massa dificultando a formação de neossinapses; as neos-

sinapses oriundas da comunicação cosmoética. 

Ciclologia: o ciclo perguntas–respostas–novas perguntas; o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: o jornalismo empresarial; o jornalismo sindical; o jornalismo corporati-

vista; o jornalismo minoritário; o jornalismo artístico; o jornalismo governamental; o jornalismo 

cosmoético. 

Binomiologia: o binômio veículo de comunicação–mídia; o binômio espera do feed-

back–retorno; o binômio líder de opinião–opinião de líder; o binômio entrevistador-entrevista-

do; o binômio entrevista espontânea–entrevista provocada; o binômio entrevista simples–entre-

vista americana; o binômio informação ao vivo–informação reprisada; o binômio nota oficial–

release; o binômio conservação de imagem corporativa–imagem institucional. 

 Interaciologia: a interação público interno–público externo; a interação sinopse–mala 

direta–marketing institucional; a interação assistência de imprensa–gerência de marketing; a in-

teração banco de dados–banco de imagens; a interação mailing list–press list; a interação entre 

os órgãos de imprensa; a interação jornalista-fotógrafo-cinegrafista. 

Crescendologia: o crescendo ruído-redundância-entropia; o crescendo pregoeiro–por-

ta-voz–correspondente–comunicador; o crescendo somaticidade-psicossomaticidade-mentalso-

maticidade; o crescendo jornalismo empresarial–jornalismo de assessoramento sindical–jorna-
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lismo de assessoramento político–jornalismo de assessoramento cultural; o crescendo das super-

comunicações na vida moderna. 

Trinomiologia: o trinômio gilete press–colagem–recortagem; o trinômio divulgação– 

–promoção–relações públicas; o trinômio house-organ–revista de empresa–boletim interno;  

o trinômio conteúdo–forma–veículo de comunicação; o trinômio ética-honestidade-ponderação. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-logicidade-prioridade-verdade; o polinômio 

mensagem-ideologia-pensenidade-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo multidimensionalidade / intrafisicalidade; o antago-

nismo comunicação centrífuga / comunicação centrípeta; o antagonismo comunicação lacunada 

/ comunicação modular; o antagonismo informar / manipular. 

Paradoxologia: o paradoxo de a comunicação ter função social mas poder ser regida 

pelo lucro empresarial. 

Politicologia: as políticas de comunicação; a política de mão dupla; a democracia midiá-

tica; a democracia comunicativa. 

Legislogia: a lei do maior esforço na autocomunicabilidade e na aplicação dos métodos 

e práticas da Comunicação; as leis da comunicação; a vacatio legis da legislação brasileira das 

Comunicações (Ano-base: 2014); a lei da interassistencialidade. 

Filiologia: a comunicofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a midiofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia; a neofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome de Amiel na comunciação gráfica; a reivindica-

ção comunicativa da síndrome do justiceiro; a síndrome da distorção da realidade. 

Maniologia: a megalomania midiática de certas celebridades. 

Mitologia: o mito da neutralidade jornalística; o mito de toda informação midiática ser 

verdadeira; o mito de quanto mais comunicação melhor. 

Holotecologia: a comunicoteca; a midiateca; a videoteca; a fatoteca; a experimentoteca; 

a pensenoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Holo-

maturologia; a Grafopensenologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia;  

a Extrafisicologia, a Taristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o jornalista; o comunicador; o entrevistador; o assessor; o acoplamen-

tista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; 

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; 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 jornalista; a comunicadora; a entrevistadora; a asssessora; a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissi-

vista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciólo-

ga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a du-

plóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a in-

telectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepes-

sista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a ter-

tuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens divulgator; o Homo 

sapiens communicator; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens midiaticus; o Homo sapiens 

lucidus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assessoria de imprensa cosmoética = a divulgação de atividades e cursos 

da Conscienciologia aos veículos de comunicação; assessoria de imprensa anticosmoética = a di- 

vulgação de informações distorcidas e manipuladas aos veículos de comunicação. 

 

Culturologia: a cultura da Comunicação; a cultura de massa; a cultura da autenticida-

de pautando as relações conscienciais comunicativas; a Multiculturologia; a cultura da liberdade 

de imprensa. 

 

Funções. Eis, em ordem alfabética, 5 funções da assessoria de imprensa na busca pela 

eficácia nas atividades de divulgação de informações de interesse coletivo: 

1.  Capacitação. Qualificar os profissionais de assessoria de imprensa e outras fontes de 

informações objetivando o bom relacionamento com jornalistas e veículos de comunicação. 

2.  Cobertura. Gerar fatos jornalísticos factíveis de cobertura por parte da imprensa. 

3.  Cultura. Implementar a cultura da comunicação nos aspectos internos e externos 

junto à estrutura midiática. 

4.  Relacionamento. Estabelecer relações confiáveis entre o assessorado e a mídia. 

5.  Resultados. Avaliar o trabalho realizado pela assessoria de comunicação por meio de 

relatórios periódicos das divulgações na mídia. 

 

Entrevista. De acordo com a Teoriologia, eis em ordem alfabética, 3 tipos de entrevistas 

organizadas pela assessoria de imprensa: 

1.  Coletiva: a realizada por grupo de jornalistas convidados. 

2.  Exclusiva: a fornecida a único jornalista. 

3.  Temática: a organizada em função de tema específico, do momento. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assessoria de imprensa, indicados para a expansão das 

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

01.  Antagonismo  midiático:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Comunicação  assertiva:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Comunicação  lacunada:  Comunicologia;  Nosográfico. 

06.  Comunicação  modular:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Entrevista  conscienciológica  na  mídia:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Holopensene  midiático:  Holopensenologia;  Neutro. 

10.  Informação  conscienciológica:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Interação  Jornalismo-Direito:  Interaciologia;  Neutro. 

12.  Jornalismo  marrom:  Comunicologia;  Nosográfico. 

13.  Mutualidade  da  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Público-alvo  conscienciológico:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Saberes  comunicativos:  Comunicologia;  Neutro. 
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A  ASSESSORIA  DE  IMPRENSA  É  ATIVIDADE  FUNDAMEN- 
TAL  NA  DIVULGAÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  ÚTEIS  E  COS- 
MOÉTICAS,  NOTADAMENTE  QUANDO  A  SERVIÇO  DA  TA- 

RES  E  DA  INTERASSISTENCIALIDADE  COMUNICATIVA. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já usufruiu dos benefícios do trabalho da asses-

soria de imprensa, quer na empresa convencional ou em Instituição Conscienciocêntrica? Quais 

os resultados assistenciais auferidos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Kopplin, Elisa; & Ferraretto, Luiz Artur; Assessoria de Imprensa: Teoria e Prática; 150 p.; 14 caps.; 

1 E-mail; 10 enus.; 48 ilus.; glos. 20 termos; 32 refs.; 23 x 16 cm; br.; 3ª Ed.; Sagra Luzzatto; Porto Alegre, RS; 2000; 

páginas 12, 13, 16, 23, 24, 124 e 144. 
2.  Rabaça, Carlos Alberto; & Barbosa, Gustavo Guimarães; Dicionário de Comunicação; revisores Vania 

Maria da Cunha Martins Santos; & Flávio Aguiar Barbosa; XIV + 796 p.; 34 abrevs.; 23 áreas de temas; 12 enus.; 37 

esquemas; 125 fotos; glos. 7.370 termos; 2 gráfs.; 271 ilus.; 2 mapas; 2 microbiografias; 33 tabs.; 2 técnicas; 380 refs.; 
24,5 x 17 x 4,5 cm; br.; 2ª Ed. rev. e atual.; Editora Campus; Rio de Janeiro, RJ; 2002, páginas 1 a 778. 
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A S S E S S O R    J U R Í D I C O    P A R A D I P L O M A T A  
( P A R A D I P L O M A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O assessor jurídico paradiplomata é a conscin, homem ou mulher, gra-

duada em Direito, voluntária de Instituição Conscienciocêntrica (IC), responsável pela mediação 

das contendas institucionais e dos voluntários, utilizando-se das normas legais intrafísicas, ampli-

adas pela aplicação do paradigma consciencial, na busca de solução cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra assessor provém do idioma Latim, assessor, “ajudante; assisten-

te; acompanhante; participante em funções no expediente”. Surgiu no Século XV. O vocábulo ju-

rídico provém do idioma Latim, juridicus, “relativo à administração da justiça; jurídico”. Apare-

ceu no Século XVI. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O vocábulo diplomacia provém do idioma Francês, diplomatie, “Ciência 

que tem por objeto os diplomas; relativo às relações políticas entre Estados; o que concerne aos 

diplomatas e às suas atividades”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Especialista jurídico em Paradiplomacia. 2.  Técnico jurídico da me-

diação paradiplomática. 3.  Epicentro parajurista. 

Neologia. As 3 expressões compostas assessor jurídico paradiplomata, assessor jurídico 

paradiplomata jejuno e assessor jurídico paradiplomata experiente são neologismos técnicos da 

Paradiplomaciologia. 

Antonimologia: 1.  Assessor jurídico convencional. 2.  Advogado eletronótico. 3.  As-

sessor jurídico diplomata. 

Estrangeirismologia: a necessidade de estar aware às parapercepções acerca da conten-

da; a evitação do overacting na assistência; a eliminação da Schadenfreude com os colegas menos 

experientes; o abandono da pompa holobiográfica de ser le célèbre avocat; a aquisição do neo-

status de l’avocat de l’aide; a autodisponibilidade fulltime; o link retrocognitivo do assessor jurí-

dico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à vivência parajurídica teática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal paradiplomático; o holopensene pessoal parajurídi-

co; o holopensene da organização somática, energética e pensênica desassediadora do trabalho de 

assessoria jurídica; a necessidade da flexibilidade energética e pensênica do assessor jurídico 

paradiplomata; o desfazimento do holopensene rígido em prol da mediação cosmovisiológica. 

 

Fatologia: a descensão cosmoética do advogado ao trabalhar em assessoria jurídica de 

IC sem fins lucrativos; a inclusão do paradigma consciencial ao modus operandi da advocacia da 

Socin; a reciclagem do mau hábito de o advogado querer tirar vantagem em tudo; a desvaloriza-

ção do retorno financeiro profissional com priorização à assistência na assessoria jurídica em IC; 

o ganho consciencial; a capacidade de aglutinação de diferentes ideais em torno de consenso cos-

moético resolutivo; o antibelicismo pró-assistencial; a oportunidade de limpar as posturas argu-

mentativas manipuladoras de retrovidas; o esquecimento do orgulho, da vaidade e dos mecanis-

mos de defesa do ego (MDEs) em prol da assistência; a eliminação dos estratagemas anticosmo-

éticos; a falta de tato na lida com as causas judiciais; a necessidade de reconhecimento pela assis-

tência; as intrigas entre os pares; a impossibilidade do destaque de integrante da equipe de asses-

sores jurídicos para ser “estrela” da resolução das demandas; as consequências danosas das deci-

sões sem reflexões acuradas; os debates entre os assistentes para chegar ao consenso; a esquiva 

advocatícia ante a necessidade interassistencial; a carência de profissionais da área jurídica pre-
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dispostos a abraçar a assessoria paradiplomática; a monetização da advocacia cotidiana tomando 

todo o espaço da assessoria paradiplomática; o “desarmamento” necessário para a nova realidade 

das lidas parajurídicas; a mediação representando a principal ferramenta interassistencial do as-

sessor jurídico paradiplomata; a necessidade de desenvolver e assumir o epicentrismo interassis-

tencial; a predisposição para a negociação fraterna com intenção de resolver o pleito; a manuten-

ção da proatividade assistencial; a busca incansável de soluções aos problemas; a confiabilidade 

adquirida a cada solução; o desempenho cosmoético da paradiplomacia ao modo de ponte para  

a desperticidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a energosfera au-

toritária abortando a assistência; a capacidade de desassédio constante antes, durante e após as 

resoluções de conflitos; a desassim após cada interação; a priorização da visão multidimensional 

da contenda antes do direcionamento do foco intrafísico; o parafato de considerar as variáveis de 

múltiplas vidas e os bastidores multidimensionais envolvidos no caso; a tenepes na condição de 

ferramenta assistencial na resolução da controvérsia; o amparo extrafísico específico para a solu-

ção do litígio; a ampliação da visão multiexistencial para entender o próprio papel na assessoria 

jurídica paradiplomática; a autoconscientização multidimensional (AM); o aumento da tara pa-

rapsíquica da conscin pela dedicação aos atendimentos paradiplomáticos; o uso dos atributos pa-

rapsíquicos cosmoéticos da Paradireitologia; a paraprocedência facilitadora da recuperação de 

cons; as autoparapercepções de haver participado de semelhante trabalho em retrovidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípios do Paradirei-

to; o princípio da Paradiplomacia; o princípio da imperturbabilidade ante o litígio e as conscins; 

o princípio da empatia evolutiva; o princípio da evolução interassistencial; o princípio da mega-

fraternidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto premissa básica da para-

diplomacia; o código grupal de Cosmoética (CGC) pautando a atuação dos assessores pareceris-

tas; os códigos da busca de consenso; o código do exemplarismo pessoal (CEP); a necessidade da 

utilização do código de valores pessoais; o código de paravalores pessoais; os códigos da para-

diplomacia. 

Teoriologia: as teorias do Direito; a teoria do Paradireito; a teoria e a prática da inte-

rassistencialidade; a teoria da coerência; a teoria da reciclagem consciencial através da interas-

sistência; a teoria da amparabilidade interassistencial; a teática da Paradiplomacia. 

Tecnologia: a técnica de utilizar o esforço resolutivo para compensar a pouca experiên-

cia; a técnica de agregar os assessores jurídicos em torno das demandas; a técnica de sensibili-

zar os assessores jurídicos às causas prementes da Comunidade Conscienciológica Cosmoética 

Internacional (CCCI); a técnica de alocar o pleito ao assessor jurídico especialista na matéria;  

a técnica da medição do estofo energético dos colegas assistentes; a técnica da compreensão da 

limitação assistencial entre os voluntários; a técnica da acabativa das contendas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico permanente dos assessores jurídi-

cos; o voluntariado pontual demandado pela causa; o voluntariado a distância rompendo as bar-

reiras fronteiriças; o voluntariado do assessor jurídico da Socin com dificuldade de adaptação  

ao paradigma consciencial; o voluntariado teático parajurídico; o voluntariado reeducador por 

meio da paradiplomacia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da 

Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível dos Magistra-

dos; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio 
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Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito da autossatisfação pelo auxílio tarístico; o efeito positivo decorren-

te da predisposição assistencial; o efeito homeostático cumulativo nos atributos parapsíquicos do 

assessor jurídico paradiplomata. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da prática da conciliação; a difi-

culdade da incrustação nas atitudes do assessor jurídico das neossinapses da paradiplomacia;  

a satisfação pela obtenção das neossinapses da megafraternidade. 

Ciclologia: o ciclo da chegada da demanda inusitada; o ciclo da alocação do assessor 

jurídico ao problema; o ciclo do estudo do tema; o ciclo dos feedbacks entre os pareceristas;  

o ciclo dos ajustes da melhor saída parajurídica para o deslinde da contenda; o ciclo da acabati-

va pelos epicentros paradiplomatas; a dissolução do ciclo das desavenças interconscienciais 

multisseculares. 

Enumerologia: a eliminação da postura de arrogância; a eliminação das frases feitas;  

a eliminação dos automatismos; a eliminação da visão meramente direitológica; a eliminação da 

procrastinação nas respostas; a eliminação das inflexibilidades; a eliminação da busca de reco-

nhecimento público. 

Binomiologia: o binômio demandas insolúveis–assédios cronicificados; o binômio pou-

ca experiência–esforço resolutivo; o binômio leis-paraleis; o binômio assessor empático–assis-

tência favorecida; o binômio leis intrafísicas–resolução paradireitológica. 

Interaciologia: a interação multidimensional com os envolvidos na demanda; a intera-

ção com os amparadores da resolução. 

Crescendologia: o crescendo advocacia remunerada–advocacia pro bono; o crescendo 

Diplomacia-Paradiplomacia; o crescendo mediação intrafísica–mediação multidimensional;  

o crescendo prática da Paradireitologia–vislumbre da Evoluciologia; o crescendo solidariedade-

fraternidade-megafraternidade; o crescendo empatia-intercompreensão-anticonflitividade-mega-

fraternidade; o crescendo autodesassedialidade-desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio pedido 

de ajuda–agenda de priorização–feedback. 

Polinomiologia: o polinômio demanda-debate-mediação-resolução. 

Antagonismologia: o antagonismo assistência tarística / assistência consoladora; o an-

tagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento; o antago-

nismo anticosmoética / cosmoética. 

Politicologia: a política de não deixar o demandante sem o devido esclarecimento; a de-

mocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a paradireitocracia; a Paradi-

plomacia. 

Legislogia: as leis do Cosmos; a Parajurisprudência; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a reconciliofilia; a reciclofilia; a criticofilia; 

a intencionofilia; a voliciofilia; a evoluciofilia. 

Maniologia: a mania de se “fingir de morto” até alguém resolver a demanda. 

Holotecologia: a conflitoteca; a belicosoteca; a autopesquisoteca; a parapsicoteca; a re-

cexoteca; a juridicoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradiplomaciologia; a Direitologia; a Paradireitologia; a Cos-

moeticologia; a Parapoliticologia; a Argumentologia; a Autodiscernimentologia; a Consciencio-

metrologia; a Mentalsomatologia; a Tenepessologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin paradiplo-

mata. 

 

Masculinologia: o assessor jurídico paradiplomata; o paradireitólogo; o magistrado lúci-

do; o cosmoeticista; o intermissivista lúcido; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o com-

pletista; o voluntário da Conscienciologia; o exemplarista; o extrapolacionista; o epicon lúcido;  
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o conscienciólogo; o conscienciômetra; o parapercepciologista; o autorrevezador multidimensio-

nal; o projetor consciente; o proexólogo; o amparador de função; o tenepessista; o evoluciólogo;  

o Serenão. 

 

Femininologia: a assessora jurídica paradiplomata; a paradireitóloga; a magistrada lúci-

da; a cosmoeticista; a intermissivista lúcida; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comple-

tista; a voluntária da Conscienciologia; a exemplarista; a extrapolacionista; a epicon lúcida;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a parapercepciologista; a autorrevezadora multidimensio-

nal; a projetora consciente; a proexóloga; a amparadora de função; a tenepessista; a evolucióloga; 

a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens paradireitologus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista;  

o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens interassisten-

tialis; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assessor jurídico paradiplomata jejuno = o realizador da assistência jurí-

dica na IC, ao utilizar baixo percentual de adequação das leis intrafísicas ao paradigma conscien-

cial; assessor jurídico paradiplomata experiente = o realizador da assistência jurídica na IC, ao do-

minar a técnica de adequação das leis intrafísicas ao paradigma consciencial. 

 

Culturologia: a cultura dos bastidores multidimensionais das demandas paradiplomá-

ticas. 

 

Atribuição. Sob a ótica da Teaticologia, eis, em ordem alfabética, 10 condições passí-

veis de serem observadas na atuação da assessoria jurídica paradiplomática: 

01.  Acabativa. O incremento e qualificação da assistência devido à acabativa. 

02.  Aglutinação. O desenvolvimento da condição de atrator de colegas atuantes na área 

jurídica. 

03.  Amparo. A qualificação do amparo de função experenciado pelo assessor jurídico 

imbuído do corpus da paradiplomacia assistencial. 

04.  Conciliação. A conciliação cosmoética servindo de base à assessoria jurídica em IC. 

05.  Cosmovisão. O trabalho dos juristas paradiplomatas fornecendo cosmovisão trans-

cendente às simples querelas intrafísicas. 

06.  Energossomaticidade. O domínio razoável das energias conscienciais (ECs), condi-

ção coadjutora na sustentação das contestações de modo colegiado. 

07.  Facilitador. A assunção dos aportes das retrovidas envolvidas na lida jurídica 

facilitando a função do assessor jurídico paradiplomático. 

08.  Reciclagem. A identificação e reciclagem do traço da arrogância implícita ou explí-

cita em advogados da Socin Patológica para atuar ao modo de assessor jurídico paradiplomático. 

09.  Persistência. A manutenção da lucidez nas interações multidimensionais superando 

as pressões intra e extrafísicas envolvidas nos conflitos. 

10.  Proatividade. A compreensão da urgência do demandante da causa abrindo os ca-

nais paraperceptivos para a necessidade de proatividade nos atendimentos aos desassédios inter-

conscienciais. 

 

Vislumbre cosmoético. Segundo a Paradireitologia, a formação do corpus juridicus pa-

radiplomaticus da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional é vislumbre cosmo-

ético a ser conquistado, em prol da maxiproéxis grupal. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o assessor jurídico paradiplomata, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Advocacia  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Contestação  intelectual:  Holomaturologia;  Neutro. 

04.  Debate:  Debatologia;  Neutro. 

05.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Intraconsciencialidade  parajurídica:  Paradireitologia;  Homeostático. 

07.  Justiça  restaurativa:  Recomposiciologia;  Homeostático. 

08.  Materpensene  paradireitológico:  Materpensenologia;  Homeostático. 

09.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Paradever  intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

12.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Paralegislogia:  Paradireitologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  da  amparabilidade  parajurídica:  Paradireitologia;  Homeostático. 

 

A  RESOLUÇÃO  DE  CONFLITOS  INTERCONSCIENCIAIS  POR  

INTERMÉDIO  DA  MEDIAÇÃO  COSMOÉTICA  CONSTITUI  NO-
VO  MODUS  OPERANDI  DO  ASSESSOR  JURÍDICO  ANTE   

A  INTERASSISTÊNCIA  PARADIPLOMÁTICA  MEGAFRATERNA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, profissional da área jurídica, já considerou  

a possibilidade de prestar assessoria voluntária em Instituição Conscienciocêntrica priorizando  

os ganhos conscienciais? Ainda se esquiva de assumir relevante tarefa evolutiva em troca de 

exclusivos ganhos materiais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Leite, Hernande; Mediação: Atributo Assistencial Pró-desperticidade; Artigo; I Jornada da Assistencio-
logia; Foz do Iguaçu, PR; 28-30.12.05; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 1; Seção: Temas da Consciencio-

logia; 1 E-mail; 41 enus.; 1 esquema; 1 microbiografia; 31 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2005; páginas 3 a 22. 
2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 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 1.204. 

 

L. G. 
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A S S I D U I D A D E    D E C E N A L  
( E P I C E N T R I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assiduidade decenal é o ato e / ou efeito de a conscin intermissivista, te-

nepessista veterana, assumir o epicentrismo autolúcido no engajamento multidimensional maxi-

proexológico por década de modo ativo, exercida em atividade parapsíquica interassistencial re-

gular, a exemplo das dinâmicas parapsíquicas semanais das Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo assiduidade provém do idioma Latim, assiduitas, “frequência habi-

tual, contínua; assiduidade”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo decenal procede do mesmo 

idioma Latim, decenalis, “decenal; de 10 anos”, e este de decenium, “espaço de 10 anos ou déca-

da”, derivado de decem, “10”, e annus, “ano”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Frequência decenal. 2.  Presença decenal. 3.  Frequentação decenal. 

4.  Continuísmo decenal. 

Neologia. As 3 expressões compostas assiduidade decenal, assiduidade decenal desper-

cebida e assiduidade decenal reconhecida são neologismos técnicos da Epicentrismologia. 

Antonimologia: 1.  Vintênio presencial. 2.  Assiduidade trienal. 3.  Frequência semanal. 

4.  Descontinuidade decenal. 5.  Lustro presencial. 

Estrangeirismologia: a palavra cumprida comme il faut; o modus vivendi da Conscien-

ciologia aplicada; a condição de ouvrier ou ouvrière multidimensional, sempre no posto de traba-

lho, à disposição da equipex; o assistente autolúcido marcando presença side by side com os am-

paradores funcionais; a produtividade assistencial dedicada au fil des ans; o atendimento assíduo 

aos compromissos assistenciais, pase lo que pase. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao epicentrismo autolúcido na Interassistenciologia. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema: – Assidui-

dade é megatrafor. Qualifiquemos nossa presença. Descontinuidade indica desorganização. Pro-

gresso exige repetição. Continuidade constrói autodefesas. Manutenção gera confiança. Repeti-

ção revela continuísmo. A presença assiste. 

Coloquiologia. Eis adágio francês relativo à temática: – Les absents on toujours tort (Os 

ausentes sempre ficam vendidos). 

Ortopensatologia. Eis, 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Assiduidade. A pontualidade e a assiduidade fazem parte da autorganização. Não 

falta quem sempre vem”. 

2.  “Continuum. O continuum atua em tudo no Cosmos: a evolução consciencial é um 

continuum”. 

3.  “Décadas. Somente depois de muito estudo, leitura e pesquisa, através das décadas,  

é que você alcança opiniões pessoais, teáticas, mais gerais e cosmovisiológicas, sobre as realida-

des e pararrealidades do Cosmos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da persistência; a fôrma holopensênica da assidui-

dade; o holopensene pessoal continuísta; a autopensenidade determinada; a autopensenização cos-

moética obstinada; o materpensene interassistencial consolidado; os benignopensenes; a benigno-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os imunopensenes; a imunopensenidade; a au-

topensenidade linear autolúcida; a autodesperticidade favorecida pela assiduidade ortopensênica; 

a autopensenização auto e heterodesassediante; a auto e heterodissecção holopensênica contínua 

favorecendo a depuração cosmoética da pensenosfera. 
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Fatologia: a assiduidade decenal; a presença contínua do assistente parapsíquico; o ser-

viço do participante parapsíquico frequente; a adesão consciente voluntária à assistência em equi-

pe; o megatrafor multiexistencial de saber formar e participar de equipe assistencial; a presença 

somática, consciencialmente ausente; a mão amiga cosmoética sempre atenta e presente às ativi-

dades interassistenciais; o autengajamento assistencial permanente; a colaboração firme, espontâ-

nea e sadia; a pontualidade presencial madura; o desempenho interassistencial em níveis crescen-

tes de qualidade; a dedicação à interassistência diária (tenepes) e semanal (dinâmicas parapsíqui-

cas); a adequação cosmoética ao trabalho assistencial; o valor do trabalho discreto e indispensável 

de bastidores da monitoria das dinâmicas parapsíquicas e dos cursos de campo das ICs; a auto-

motivação robusta crescente pelo labor assistencial; o suporte afetivo das amizades raríssimas fa-

cilitadoras da continuidade interassistencial; a perseverança no positivo; os resultados notórios da 

dedicação do assistente; a postura consistente perante os desafios interassistenciais; o ato de viver 

de modo assistencial conscienciológico; a coerência tranquilizadora com a autoparaprocedência;  

a importância da consecutividade nos trabalhos assistenciais; a orientação evolutiva pessoal contí-

nua, livre da teia de ilusões da temporalidade; os critérios de segurança mantidos pelas equipins 

laboriosas nos trabalhos de campo energético assistencial; a discrição sempre presente antes, du-

rante e após as atividades de assistência; as omissões superavitárias pontuadas na Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP); a vontade inquebrantável de acertar os passos autoproexológicos; o trafor da de-

terminação, da disciplina tranquila e do continuísmo multividas; o trabalho prestimoso anônimo 

do assistente confiável e bem assistido, marcando presença; o atrator consciencial promovendo  

a chegada e manutenção do grupo evolutivo; o hábito sadio de atender aos compromissos assumi-

dos, sem estresse negativo; o autorrespeito no cumprimento à palavra consciencial dada. 

Parafatologia: a manutenção das atividades interassistenciais parapsíquicas contínuas 

por mais de década; a determinação presencial multidimensional do assistente; a autoprodumetria 

parapsíquica consolidada pela persistência; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático 

repetido para alcançar a autonomia energoparapsíquica; o volume diário crescente de resultados 

cosmoéticos das assistências extrafísicas prestadas; o trabalho do epicentrismo parapsíquico de-

dicado, sem esmorecimento; o valor do hábito parapsíquico sadio do devagar e sempre; a atuação 

autoparapsíquica cotidiana segura para os amparadores; o problema do parapsiquista desorganiza-

do e disperso; a parceria sólida e veterana com o amparador extrafísico funcional da tenepes 24 

horas; os atendimentos assistenciais críticos possíveis a partir da presença criteriosa e discreta do 

assistente parapsíquico assíduo; o transe parapsíquico intelectual tarístico na condição de estilo 

pessoal desassediante, qualificado pela constância; a otimização holossomática diária do epicon 

autolúcido; a força ectoplástica do assistente utilizada pela equipex na condição de fonte ener-

gética segura para desbloqueios corticais e paracorticais; a docilidade parapsíquica favorecedora 

da segurança nos trabalhos assistenciais; as minicontribuições assistenciais do dia a dia, consoli-

dando megacontribuição energoparapsíquica, ao longo do tempo; o currículo proexológico consti-

tuído de pequenas ações assistenciais e cosmoéticas consecutivas; o autodesassédio mentalsomá-

tico na base do heterodesassédio holossomático; o trabalho anônimo ombro a ombro com os am-

paradores extrafísicos funcionais; a importância do vintênio tenepessístico; a gratidão da equipex 

ao contar com a equipin harmoniosa e madura; o anonimato das equipes interassistenciais; as pa-

racirurgias invisíveis promovidas a partir da matéria-prima ectoplástica disponibilizada pelo as-

sistente assíduo; as normas de segurança parapsíquica aplicadas pelos assistentes fixos experien-

tes da equipin; o bem-estar íntimo ao sentir as próprias mãos nas paramãos de amparadores mul-

tisseculares. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico autoculpa-autovitimização; o sinergismo 

patológico pusilanimidade-fracasso; o sinergismo abstenção-covardia; o sinergismo ausência– 

–omissão deficitária; o sinergismo presença-força; o sinergismo participação-contribuição; o si-

nergismo união-coesão. 
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Principiologia: o princípio da verificabilidade; o principium prioritarius; o princípio da 

interdependência evolutiva; o princípio da singularidade presencial; o princípio de o todo ser 

maior se comparado à soma das partes isoladas; o princípio da regularidade; o princípio da es-

pecialidade interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); a assiduidade presente nos paracódigos extrafísicos de conduta pessoal; o código paradi-

reitológico do assistente; os códigos intercomunicativos. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria e a prática (teática) da conti-

nuidade assistencial; a teoria da Paracronologia; a teoria do continuísmo consciencial; a teoria 

da força presencial; a teoria do autorrevezamento existencial; a teoria da Pré-Intermissiologia;  

a teoria da colheita intermissiva. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; as técnicas de trabalho em equipe; as técnicas dos 

amparadores especialistas em assistência; as técnicas de desassédio interconsciencial; a técnica 

das 50 vezes mais; a técnica da assistência sem retorno; a técnica do anonimato do Serenão. 

Laboratoriologia: as dinâmicas parapsíquicas das ICs na condição de labcon; o labo-

ratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autassisten-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico 

da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório cons-

cienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autorganizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Amparologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Co-

légio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Con-

viviologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito duradouro do continuísmo homeostático; o efeito desacreditador 

da ausência não justificada; o efeito tranquilizador da presença sadia; o efeito efêmero da in-

constância; o efeito benigno da presença lúcida; o efeito orientador da equipex; o efeito multipli-

cador do integrante assíduo da equipin. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas com limpidez; as neossinapses assimiladas 

de modo instantâneo; as neossinapses autoparapsíquicas patrocinadas pela equipex; as neossi-

napses da autossinalética energoparapsíquica resultantes da interassistência; as neossinapses 

consolidadas pelo continuísmo consciencial; as neossinapses perdidas devido à negligência; as 

neossinapses desfeitas pela dispersão. 

Ciclologia: o ciclo circunstancial assistente-assistido; o ciclo de melhorias íntimas cres-

centes constatadas pelos participantes assíduos de dinâmicas parapsíquicas; o ciclo depurativo 

das companhias extrafísicas prejudiciais ao assistido meritório; o ciclo de soluções criativas ins-

piradas no campo interassistencial bioenergético; o ciclo de aparições das mesmas consciexes 

benignas afins à psicosfera do coadjutor e / ou do epicon; o ciclo espiralar das conquistas auto-

defensivas cosmoéticas do doador assistencial ativo; o ciclo da autolibertação grupocármica. 

Enumerologia: a assiduidade qualificada; a assiduidade amorfa; a assiduidade negati-

va; a assiduidade hígida; a assiduidade desinteressada; a assiduidade forte; a assiduidade neces-

sária. 

Binomiologia: o binômio cultura parapsíquica–autopesquisa científica; o binômio assi-

duidade interassistencial–assiduidade autopesquisística; o binômio recéxis-recin; o binômio ta-

res-tacon; o binômio volubilidade–labilidade parapsíquica; o binômio inconstância-superficiali-

dade; o binômio firmeza-consistência. 

Interaciologia: a interação presença continuada–qualificação da equipin; a interação 

presença marcante–equipex avançada; a interação presença insegura–assediador presente; a in-

teração assistente assíduo–coadjutor permanente; a interação presença sentida–presença des-

percebida; a interação presença qualificada–ambiente otimizado; a interação presença adequa-

da–contexto ideal. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo Pedagogia-Parapedagogia;  

o crescendo paliativos-autocura; o crescendo mediunidade–parapsiquismo autolúcido; o cres-
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cendo aporte material–aporte energético; o crescendo amparador-equipex; o crescendo ambula-

tório–centro cirúrgico. 

Trinomiologia: o trinômio interferência-intervenção-intercessão; o trinômio iniciativa- 

-executiva-acabativa; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio década-vintênio-trin-

tênio; o trinômio autorreciclogenia–autocura–qualificação assistencial; o trinômio amparador- 

-assistente-assistido; o trinômio dinâmica parapsíquica–tenepes–ofiex. 

Polinomiologia: o polinômio conflito-autodesorganização-morosidade-antitransparên-

cia; o polinômio pessoa-hora-lugar-objeto-contexto; o polinômio das fases de autodesenvolvi-

mento evolutivo lúcido primeiro tempo–segundo tempo–terceiro tempo–quarto tempo; o polinô-

mio senso comum–bom senso–senso crítico–autodiscernimento; o polinômio das fases de desen-

volvimento autoparapsíquico admissão-assunção-autexperimentação-desrepressão-reeducação- 

incorrupção-autevolução; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

egocarma-grupocarma-policarma-holocarma. 

Antagonismologia: o antagonismo consenso / corporativismo; o antagonismo presença 

/ ausência; o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo assiduidade / infrequência; o an-

tagonismo minipeça do maximecanismo assistencial / maxipeça do minimecanismo assistencial; 

o antagonismo disponibilidade / excesso de tarefas; o antagonismo idas / vindas. 

Paradoxologia: o paradoxo de as intervenções profilático-terapêuticas paracerebrais 

invisíveis nas dinâmicas parapsíquicas poderem ser concretas para o assistido; o paradoxo da 

passividade alerta; o paradoxo de a docilidade autoparapsíquica poder ser proativa; o paradoxo 

da proatividade anônima; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo da 

invisibilidade interassistencial; o paradoxo de a presença ostensiva poder ser discreta. 

Politicologia: a meritocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia; a parademocracia; 

a lucidocracia; a Politicologia da Interassistenciologia. 

Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico; as leis da interassistencialidade racio-

nal cosmoética; as leis da Projeciologia; as leis paradireitológicas; a lei dos autesforços evoluti-

vos; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei do mais apto. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a autorganizaciofilia. 

Fobiologia: a energofobia; a espectrofobia. 

Sindromologia: a cura definitiva da síndrome do estrangeiro (SEST) através da interas-

sistência tenepessística. 

Maniologia: a mania da esquiva, “saltando de banda” no processo assistencial. 

Holotecologia: a tenepessoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a autorrevezamen-

toteca; a despertoteca; a ofiexoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca; a extrafisicoteca. 

Interdisciplinologia: a Epicentrismologia; a Tenepessologia; a Epiconologia; a Interas-

sistenciologia; a Autodespertologia; a Pré-Intermissiologia; a Amparologia; a Parafenomenologia; 

a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin participante assídua de dinâmicas parapsíquicas; o ser pré-des-

perto; a conscin pré-epicon; a conscin autolúcida; a conscin tenepessista; o ser desperto; a isca hu-

mana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autopesquisadora; a cons-

cin pontual; a conscin-cobaia voluntária; o ser interassistencial; a conscin confiável; a semicons-

ciex. 

 

Masculinologia: o assistente neuroectoplasta; o amparador; o intermissivista; o inversor 

existencial; o reciclante existencial; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o escritor consciencio-

lógico; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o paraterapeuta; o epicon lúcido; o projecioterapeuta; o assimilador 

energético; o verbetógrafo; o verbetólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o teleguiado 

autocrítico; o tenepessólogo; o evoluciólogo. 
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Femininologia: a assistente neuroectoplasta; a amparadora; a intermissivista; a inversora 

existencial; a reciclante existencial; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a escritora consciencio-

lógica; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a tenepessista; a ofie-

xista; a parapercepciologista; a paraterapeuta; a epicon lúcida; a projecioterapeuta; a assimiladora 

energética; a verbetógrafa; a verbetóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a teleguiada au-

tocrítica; a tenepessóloga; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapi-

ens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens energovibratilis; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapi-

ens paradireitologus; o Homo sapiens macrossomabilis; a Consciex libera. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assiduidade decenal despercebida = a presença constante, não registrada 

pelo próprio participante-assistente assíduo nas dinâmicas parapsíquicas semanais das ICs; assi-

duidade decenal reconhecida = a presença ativa registrada pelo próprio participante-assistente as-

síduo nas dinâmicas parapsíquicas semanais das ICs. 

 

Culturologia: a cultura interassistenciológica; a cultura da Megafraternidade; a cultura 

do respeito paradireitológico; a cultura da paramediação; a cultura tarística; a cultura taconísti-

ca; a cultura epicentrismológica; a cultura tenepessística; a cultura proexológica; a cultura da 

clemência interassistencial; a cultura da negligência antifraterna. 

 

Autavaliação. Fundamentada nas informações registradas pela conscin intermissivista 

autolúcida, tenepessista veterana e participante decenal de dinâmica parapsíquica temática, poderá 

avaliar os autesforços teáticos na condição de assistente-assistido, por exemplo, em bases arit-

méticas comparativas (1 dia semanal, 2 horas). Descontando-se 6 meses de recessos anuais e ou-

tros motivos de ausência (viagens, doenças e outros), os resultados podem perfazer 9 anos e 6 me-

ses de atuação contínua, ou 114 meses, 456 semanas, 912 horas, 38 dias corridos de práticas inte-

rassistenciais consecutivas junto à equipin-equipex funcional. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assiduidade decenal, indicados para a expansão das 

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

01.  Autodeterminação  decenal:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

02.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Colheita  intrafísica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Década:  Paracronologia;  Neutro. 

06.  Década  tertuliana:  Tertuliologia;  Neutro. 

07.  Ilusão  da  regularidade:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08.  Instância  de  avaliação:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Primeiro  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Recorrência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

12.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Retrospectiva  decenal:  Autoproexologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  dos  40  cursos  Acoplamentarium:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

15.  Vintênio  tenepessístico:  Tenepessologia;  Homeostático. 
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A  ASSIDUIDADE  DECENAL  REVELA  O  NÍVEL  AVANÇADO  

DE  COMPROMETIMENTO  DA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA,  
ENGAJADA  NAS  ATIVIDADES  INTERASSISTENCIAIS  PROE-
XOLÓGICAS,  NA  CONDIÇÃO  DE  EPICENTRO  AUTOLÚCIDO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, contribui, presencial e energeticamente em ativi-

dades interassistenciais de campo conscienciológico, com assiduidade teática? Registrou e retri-

buiu os resultados teáticos alcançados na escrita de palestras, artigos, verbetes e livros conscien-

ciológicos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
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alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 663 a 666. 
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A S S I D U I D A D E    N A S    D I N Â M I C A S    P A R A P S Í Q U I C A S  
( C O N S T A N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assiduidade nas dinâmicas parapsíquicas é a condição, qualidade ou ca-

ráter de a conscin, homem ou mulher, estar presente com frequência em atividades parapsíquicas 

grupais e interassistenciais oferecidas regularmente pelas Instituições Conscienciocêntricas (ICs), 

visando o autodesenvolvimento paraperceptivo, bioenergético e do epicentrismo consciencial de 

maneira lúcida e cosmoética. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo assiduidade vem do idioma Latim, assiduitas, “frequência habi-

tual; contínua; assiduidade”. Surgiu no Século XVIII. O termo dinâmica deriva do idioma Grego, 

dynamikós, “poderoso; forte; potente; eficaz”, conexo a dynamis, “força; poder; capacidade”, di-

fundido através do idioma Francês, dynamique. Apareceu no Século XIX. O elemento de compo-

sição para procede também do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. A palavra 

psíquica provém do mesmo 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”. Surgiu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Frequência nas dinâmicas parapsíquicas. 02.  Presença constante 

nas dinâmicas parapsíquicas. 03.  Constância nas dinâmicas parapsíquicas. 04.  Assiduidade em 

grupos de desenvolvimento regular do parapsiquismo. 05.  Assiduidade em grupo de mobiliza-

ções energossomáticas interassistencial. 06.  Constância em dinâmicas de evolução energossomá-

tica interassistencial. 07.  Frequência em exercícios bioenergéticos em equipe. 08.  Presença regu-

lar em atividade de desenvolvimento parapsíquico cosmoético grupal. 09.  Continuísmo em práti-

cas parapsíquicas cosmoéticas grupais. 10.  Investimento regular em laboratórios grupais de tra-

balho parapsíquico. 

Neologia. As 4 expressões compostas assiduidade nas dinâmicas parapsíquicas, assidui-

dade inicial nas dinâmicas parapsíquicas, assiduidade intermediária nas dinâmicas parapsíqui-

cas e assiduidade avançada nas dinâmicas parapsíquicas são neologismos técnicos da Constan-

ciologia. 

Antonimologia: 01.  Inassiduidade nas dinâmicas parapsíquicas. 02.  Infrequência nas 

dinâmicas parapsíquicas. 03.  Condição intermitente nas dinâmicas parapsíquicas. 04.  Presença 

descontínua em grupos de desenvolvimento regular do parapsiquismo. 05.  Assiduidade em ativi-

dade teórica sobre desenvolvimento parapsíquico. 06.  Continuísmo em práticas parapsíquicas in-

dividuais. 07.  Presença regular em atividades parapsíquicas anticosmoéticas. 08.  Frequência em 

atividades parapsíquicas taconistas. 09.  Constância em práticas parapsíquicas religiosas. 10.  As-

siduidade em práticas parapsíquicas místicas. 

Estrangeirismologia: a aplicação do know-how organizacional; o modus vivendi da inte-

rassistência; o assistente autolúcido marcando presença side by side com os amparadores da dinâ-

mica; o atendimento assíduo aos compromissos assistenciais com conscins e consciexes, pase lo 

que pase; o hard work cosmoético; o strong profile parapsíquico; o rapport com amparadores, as-

sistidos e consigo mesmo; a qualificação do background parapsíquico e consciencial; o upgrade 

da paraperceptibilidade; o feedback dos participantes; os insights recebidos; o modus operandi 

dos experimentos e da pesquisa; os parafenômenos, a priori, evidentes e irrefutáveis; a relevância 

dos registros a posteriori. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao desenvolvimento parapsíquico autolúcido na Interassistenciologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Continuida-

de exige autorganização. Constância qualifica autesforços. 

Ortopensatologia. Eis, 5 ortopensatas pertinente ao assunto, citadas na ordem alfabética 

e classificadas em 3 subtítulos: 
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1.  “Assiduidade. A pontualidade e a assiduidade fazem parte da autorganização. Não 

falta quem sempre vem”. 

2.  “Constância. A constância no bem é megatrafor do Ser Serenão”. “A constância ex-

pande a qualidade dos autesforços”. “Ser constante na interassistencialidade é a maior evidên-

cia da Inteligência Evolutiva (IE) da consciência”. 

3.  “Evolução. As consciências surgiram individualmente e evoluem em grupo”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de constância; o holopensene pessoal das priorida-

des cosmoéticas; a autopensenidade determinada; a presença assídua proporcionando fixação do 

holopensene cosmoético interassistencial; o abertismo autopensênico às parapercepções cosmoé-

ticas; o holopensene do semperaprendizado parapsíquico; a pensenidade focada no desenvolvi-

mento do parapsiquismo; a vivência e identificação de diferentes holopensenes; o holopensene de 

autopesquisa; o holopensene grupal do desenvolvimento energoparapsíquico; os conviviopense-

nes; a conviviopensenidade; a vivência teática do holopensene da Despertologia; a higidez pensê-

nica; os ortopensenes; o entendimento da ortopensenidade; o holopensene tarístico das dinâmicas 

parapsíquicas; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a assiduidade nas dinâmicas parapsíquicas; a presença contínua favorecendo 

o aprendizado; o desenvolvimento do trafor da determinação, da disciplina e do continuísmo;  

a perseverança no positivo; as prioridades evolutivas; o uso inteligente da fartura de recursos para 

o desenvolvimento do autoparapsiquismo; o investimento no desenvolvimento parapsíquico disci-

plinado e autoconsciente; o valor do hábito sadio do devagar e sempre; a postura consistente pe-

rante os desafios interassistenciais; o desenvolvimento da autocognição e da autoconfiança a par-

tir do conhecimento, debate e aplicação vivencial do autoparapsiquismo; a organização intrafísica 

auto e heterodesassediadora; o preparo holossomático pré-dinâmica; o conjunto de minipeças pri-

oritárias para participar de cada dinâmica parapsíquica; a pontualidade presencial madura; os cri-

térios de segurança necessários ao bom desempenho das práticas grupais; a demanda assistencial 

nos bastidores intrafísicos; os resultados notórios da dedicação do assistente; o aumento da auto-

motivação pelo labor assistencial; a adesão consciente voluntária à assistência em equipe; as re-

conciliações; a explicação do experimento aos neoparticipantes; o desenvolvimento da hetero-

compreensão; o aperfeiçoamento da autoconfiança para relatar as vivências pessoais; o aprendiza-

do da habilidade tarística na utilização das 3 posturas interassistenciais: inferior se preciso, igual 

se possível e superior se inevitável; a dosagem da tares; os debates teáticos; a escuta das experiên-

cias dos outros participantes; a ajuda dos colegas evolutivos na identificação de trafores a serem 

valorizados e trafares para serem reciclados com prioridade; a autavaliação realística dos trafares 

e trafais; as reciclagens facilitadas pela participação nas dinâmicas; a assunção dos trafores pesso-

ais; a força presencial necessária para o trabalho; a repetição dos experimentos gabaritando o ex-

perimentador; a prática dos registros escritos logo após experimentos; o aproveitamento das opor-

tunidades para expansão das atividades cerebrais; a convergência de intermissivistas nas dinâ-

micas. 

 

Parafatologia: a autoqualificação paraperceptiva pela constância nas atividades interas-

sistenciais multidimensionais nas dinâmicas parapsíquicas; o reparo das sutilezas parapsíquicas;  

o trabalho do epicentrismo parapsíquico dedicado, sem esmorecimento; os atendimentos assisten-

ciais multidimensionais possíveis a partir da presença criteriosa e discreta do assistente parapsí-

quico assíduo; o exemplarismo cosmoético interassistencial às conscins e consciexes; as minicon-

tribuições assistenciais consolidando megacontribuição energoparapsíquica ao longo do tempo;  

a autoprodumetria parapsíquica consolidada pela persistência; a autovivência do estado vibracio-

nal (EV) profilático; os parafenômenos vivenciados nas dinâmicas parapsíquicas; as manobras bi-

oenergéticas; a participação na limpeza e instalação dos campos bioenergéticos; a sustentação do 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

1819 

campo com ajuda da conscin assídua; a potencialização energética patrocinada pela equipex de 

amparadores; a instalação de aparelhos extrafísicos intensificando as parapercepções e os campos 

bioenergéticos; as parexperiências propiciadas pelos amparadores; as parapercepções das energias 

do holochacra; as sutilezas das energias conscienciais (ECs); a autodeterminação do padrão refe-

rencial homeostático; a vivência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a identificação de 

amparadores extrafísicos ou de consciexes sendo atendidas; a melhor compreensão da pararreali-

dade, parafatos e parafenômenos; o desenvolvimento da autocognição parapesquisística; a recupe-

ração dos cons magnos do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a atenção dividida com o ex-

trafísico continuada; o aumento da autolucidez quanto à diversidade de experiências intra e extra-

físicas; a paradidática dos amparadores auxiliando no autodesenvolvimento consciencial; a aten-

ção quanto às inspirações e insights extrafísicos; os parafenômenos analisados com crescente au-

tocrítica; a erudição parapsíquica; o caminho da autodesassedialidade; o autodesassédio mentalso-

mático na base do heterodesassédio holossomático; a homeostase parapsíquica e holossomática;  

o extrapolacionismo parapsíquico; a relação conscin-consciex evidenciada nas atividades; os pa-

rencontros habituais de conscins e consciexes; a amparabilidade coletiva; a atuação autoparapsí-

quica habitual segura para os amparadores extrafísicos; o paravínculo e paradever com os ampa-

radores; o auxílio dos amparadores extrafísicos após o autoposicionamento cosmoético; o exercí-

cio do mitridatismo energético-interassistencial perante a Baratrosfera; o trabalho anônimo ombro 

a ombro com os amparadores extrafísicos; o refazimento energético após realização da assistên-

cia; a gratidão da equipex ao contar com a equipin harmoniosa e madura; a compreensão e auto-

consciência da condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação-continuísmo aplicado ao desenvolvi-

mento do autoparapsiquismo; o autoinvestimento no sinergismo autopesquisas-heteropesquisas; 

o sinergismo presença-força energética; o sinergismo holopensene grupal–holopensene pessoal; 

o sinergismo participante assíduo–equipex; o sinergismo entre os experimentadores; o sinergis-

mo participação-contribuição; o sinergismo autorganização-interassistência; o empenho pelo si-

nergismo paracérebro-cérebro. 

Principiologia: a teática do princípio da descrença (PD); o princípio do megafoco men-

talsomático; o princípio da semperaprendência; o princípio da perseverança no registro das au-

toparapercepções; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio de só por banca quem 

tem competência; o princípio profilático de não deixar para amanhã a assistência a ser realizada 

hoje; o princípio do aproveitamento máximo desta vida intrafísica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a autodisponibilidade 

interassistencial; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código do exemplarismo pessoal 

(CEP); o código das prioridades evolutivas. 

Teoriologia: a teática da continuidade assistencial; a teática do parapsiquismo (1% de 

teoria e 99% de prática); a teoria da comunicação interassistencial; a teática na construção da 

autocognição parapsíquica; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da inteligência evolu-

tiva; a teoria da reurbex; a teoria da Conviviologia Cosmoética. 

Tecnologia: a técnica da autorganização consciencial; as técnicas de ortocondutas pa-

rapsíquicas; a autexperimentação constante de diferentes técnicas bioenergéticas nas dinâmicas 

parapsíquicas; as técnicas de trabalho em equipe; as técnicas dos amparadores extrafísicos; as 

técnicas de desassédio interconsciencial; a técnica do registro pessoal. 

Voluntariologia: a atuação interassistencial contínua no voluntariado das dinâmicas pa-

rapsíquicas; o voluntariado na monitoria da dinâmica parapsíquica; o voluntariado docente na 

dinâmica parapsíquica; o voluntariado na administração das dinâmicas parapsíquicas; o para-

voluntário da reurbanização extrafísica na Terra. 

Laboratoriologia: a assiduidade nas dinâmicas parapsíquicas na condição de laborató-

rios conscienciológicos; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsoma-
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tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Convi-

viologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Co-

légio Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: o efeito benigno da presença lúcida nas dinâmicas parapsíquicas; o efeito 

multiplicador do integrante assíduo; o efeito da perseverança nos trabalhos interassistenciais;  

o efeito positivo do feedback cosmoético; os efeitos evolutivos do holopensene cosmoético pre-

sente nas dinâmicas parapsíquicas; o aumento da autoconfiança enquanto efeito da repetição de 

técnicas bioenergéticas; o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à formulação de hábitos sadios; as neos-

sinapses resultantes do continuísmo interassistencial; as neossinapses derivadas das interações 

durante as dinâmicas parapsíquicas; as neossinapses oriundas da conexão assídua com os ampa-

radores das dinâmicas parapsíquicas; as neossinapses da autossinalética energoparapsíquica re-

sultantes da interassistência; as parassinapses oriundas da atuação do paracérebro. 

Ciclologia: o ciclo de melhorias íntimas crescentes catalisadas pela participação assídua 

nas dinâmicas parapsíquicas; o ciclo assistente-assistido em constante troca de papéis de acordo 

com o momento evolutivo; o ciclo de soluções criativas inspiradas nos campos bioenergéticos in-

terassistenciais; o ciclo dos extrapolacionismos parapsíquicos; o ciclo das rotinas úteis em cons-

tante qualificação; a lucidez quanto ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a autocompreensão 

maior do ciclo multiexistencial grupal (CMG). 

Enumerologia: a autoqualificação da interassistencialidade; a autoqualificação da cos-

moeticidade; a autoqualificação da paraperceptibilidade; a autoqualificação da intencionalidade; 

a autoqualificação da pensenidade; a autoqualificação da desassedialidade; a autoqualificação da 

consciencialidade. 

Binomiologia: o binômio fatos-parafatos; o binômio assiduidade interassistencial–assi-

duidade autopesquisística; o binômio prestimosidade-companheirismo fortalecendo vínculos  

e paravínculos conscienciais; o binômio dosagem-feedback; o binômio tares-tacon; o binômio re-

céxis-recin; o binômio emprego dos aportes existenciais–emprego dos trafores pessoais. 

Interaciologia: a interação realidade-pararrealidade; a interação soma-energossoma- 

-psicossoma-mentalsoma; a interação bioenergias-parapsiquismo; a interação ampliação das pa-

rapercepções–lucidez nos paracontatos; a interação presença continuada–qualificação da equi-

pin; a interação assistente–assíduo–coadjutor permanente; a interação presença qualificada–am-

biente otimizado. 

Crescendologia: o crescendo evolução parapsíquica pessoal–evolução parapsíquica 

grupal; o crescendo autolucidez parapsíquica–autoconsciencialidade evolutiva; o crescendo au-

todesassédio pensênico–autodomínio energético–heterodesassédio; o crescendo Pedagogia-Pa-

rapedagogia; o crescendo do somatório de neoideias. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer empregado no desenvolvimento do 

autoparapsiquismo; o trinômio fraternismo-discernimento-disciplina; o trinômio autodepuração 

cosmoética–vivências parapsíquicas sadias–progressão da autolucidez; o trinômio autofranque-

za cosmoética–reciclagem intraconsciencial–abertismo energossomático; o trinômio irrompi-

mento do energossoma–irrompimento do psicossoma–irrompimento do paracérebro; o trinômio 

dinâmica parapsíquica–tenepes–ofiex. 

Polinomiologia: o polinômio visitante–participantes–monitor–professor–epicon–ampa-

rador extrafísico da dinâmica; o polinômio captação-reflexão-conclusão-aplicação; o polinômio 

registrar-relembrar-pesquisar-analisar-reciclar; a teática do polinômio acolhimento-orientação- 

-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio flexibilidade holopensênica–imaginação racio-

nal–parapsiquismo–criatividade evolutiva. 

Antagonismologia: o antagonismo holossoma presente / consciência ausente; o antago-

nismo vontade débil / vontade inquebrantável; o antagonismo observar a dinâmica / contribuir 

para o enriquecimento da dinâmica; o antagonismo autocriticidade evolutiva / mistificação apli-

cada às parapercepções. 
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Paradoxologia: o paradoxo de a evolução ser individual, mas ser catalisada em grupo; 

o paradoxo de se dedicar ao estudo das sincronicidades e negligenciar a percepção da sinaléti-

ca; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo de os amparadores valoriza-

rem mais a conscin com pequena quantidade de energia, mas constante nas manifestações, se 

comparada à outra com energossoma mais exuberante, porém instável; o paradoxo da insatisfa-

ção evolutiva; o paradoxo de a presença ostensiva poder ser discreta; o paradoxo de quanto 

mais a conscin parapsíquica percebe, menos pode comunicar as parapercepções; o paradoxo da 

solidez da parafenomenalidade sutil. 

Politicologia: a meritocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocra-

cia; a lucidocracia; a interassistenciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei das afinidades interconscienciais; a lei de res-

ponsabilidade do mais lúcido; as leis da maxiproéxis grupal; as leis paradireitológicas. 

Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a conviviofilia; a priorofilia; a autorganizaciofilia; 

a experimentofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a autossuperação da parapsicofobia; o descarte da xenofobia; a autorrecicla-

gem da tanatofobia; a autolibertação da sociofobia; a autorremoção da recexofobia; a eliminação 

da decidofobia; o banimento da disciplinofobia. 

Sindromologia: a cura definitiva da síndrome do estrangeiro (SEST) através da interas-

sistência; a reciclagem da síndrome da dispersão consciencial através da autorganização; a autos-

superação da síndrome da mediocrização consciencial; a eliminação da síndrome da inseguran-

ça; a autolibertação da síndrome do impostor; a ultrapassagem da síndrome da religiosidade;  

a substituição da síndrome do oráculo pela experimentação lúcida. 

Maniologia: a reciclagem da mania do orgulho de não se deixar assistir; a autossupera-

ção da gurumania; a eliminação da trafaromania. 

Mitologia: a eliminação do mito do autoparapsiquismo sadio sem autesforço; a desmiti-

ficação dos parafenômenos; o descarte do mito do dom parapsíquico; a desconstrução dos mitos 

ilusórios da intrafisicalidade; o banimento do mito da dinâmica como panaceia; a anulação do 

mito da verdade absoluta; a supressão do mito do fim do ciclo de estudos. 

Holotecologia: a analiticoteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a energoteca; a para-

fenomenoteca; a interassistencioteca; a epicentroteca. 

Interdisciplinologia: a Constanciologia; a Autodiscernimentologia; a Experimentologia; 

a Parapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Desassediologia; a Pesquisologia; a Interassistencio-

logia; a Conviviologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin participante assídua de dinâmicas parapsíquicas; o ser pré-des-

perto; a conscin pré-epicon; a conscin autolúcida; a conscin tenepessista; a isca humana lúcida;  

o ser interassistencial; a conscin autopesquisadora; a conscin semperaprendente; a conscin pontu-

al; a conscin comprometida; a conscin confiável; a conscin-cobaia voluntária; a equipe de pesqui-

sadores da Parapercepciologia; a minipeça do maximecanismo assistencial; o ser desperto; a se-

miconsciex. 

 

Masculinologia: o assistente; o visitante; o voluntário; o monitor; o escritor; o professor; 

o epicon lúcido; o amparador intrafísico; o reeducador; o exemplarista; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o pesquisador; o projetor consciente; o atacadista consciencial; o intermis-

sivista; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o parapercepciologista; o parapsiquista; o tenepes-

sista; o ofiexista; o amparador extrafísico; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a assistente; a visitante; a voluntária; a monitora; a escritora; a professo-

ra; a epicon lúcida; a amparadora intrafísica; a reeducadora; a exemplarista; a reciclante existenci-

al; a inversora existencial; a pesquisadora; a projetora consciente; a atacadista consciencial; a in-
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termissivista; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciote-

rapeuta; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a parapercepciologista; a parapsiquista; a tene-

pessista; a ofiexista; a amparadora extrafísica; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens parapsychicus; o Ho-

mo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens paradireitologus; 

o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens gruppalis; o Ho-

mo sapiens despertus; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assiduidade inicial nas dinâmicas parapsíquicas = aquela realizada com 

conhecimento básico sobre parapsiquismo sem registro das parapercepções; assiduidade interme-

diária nas dinâmicas parapsíquicas = aquela realizada com apreensão dos fenômenos parapsíqui-

cas e registro das parapercepções; assiduidade avançada nas dinâmicas parapsíquicas = aquela re-

alizada com compreensão e aplicação interassistencial do autoparapsiquismo com método de re-

gistro das parapercepções. 

 

Culturologia: a cultura das Dinâmicas Parapsíquicas na Comunidade Conscienciológi-

ca Cosmoética Internacional (CCCI); a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoéti-

ca; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Inventariologia Parapsíquica; a cultura da Des-

crenciologia; a cultura do respeito paradireitológico; a cultura epicentrismológica. 

 

Autodesenvolvimento. Sob a ótica da Autolucidologia, eis, por exemplo, em ordem al-

fabética 23 benefícios decorrentes e / ou ganhos evolutivos alavancados devido à assiduidade nas 

dinâmicas parapsíquicas: 

01.  Abertismo consciencial: disponibilidade, valorização e aprendizado através das di-

versas experiências conscienciais. 

02.  Acolhimento: receptividade às diferentes consciências participantes nas distintas 

atividades. 

03.  Assim: desenvolvimento da capacidade de fazer assimilação e desassimilação de 

energias. 

04.  Assistencialidade: ampliação da tara parapsíquica; identificação do público-alvo de 

assistência; maior interação com os amparadores extrafísicos. 

05.  Autoconfiança: melhoria da veracidade nas análises e relatos dos fenômenos para-

psíquicos vivenciados. 

06.  Autopesquisa: utilização de todas as situações ocorridas ao modo de elementos para 

autopesquisa, registrando e criando métodos de análises e formulação de hipóteses. 

07.  Cientificidade: assunção de postura parapesquisística para tratar e analisar todos os 

dados, fenômenos e parafenômenos. 

08.  Conexão: aumento do companheirismo e interação com equipins e equipexes. 

09.  Cuidado: aumento da segurança e parassegurança holossomática pessoal. 

10.  Desbloqueios: abertura, diferenciação e utilização de todos os chacras. 

11.  Epicentrismo: exercício e aperfeiçoamento da liderança cosmoética autolúcida. 

12.  Exemplarismo: adoção da teática da tares pelo exemplo e posicionamento pessoal. 

13.  Homeostase: qualificação e melhoria do padrão holossomático pessoal. 

14.  Identificação: reconhecimento de diferentes holopensenes e campos energéticos. 

15.  Lucidez: aumento da autoconscientização multidimensional, plurissecular e holo-

memória pessoal. 

16.  Neoideias: captação de neoverpons e neologismos. 

17.  Parapsiquismo: desenvolvimento e refinamento da paraperceptibilidade pessoal; 

entendimento mentalsomático da Parafenomenologia. 
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18.  Reciclagem: identificação de traços pessoais imaturos e promoção de reciclagens 

existenciais (recéxis) e reciclagens intraconscienciais (recins). 

19.  Respeito: exercício do paradireito perante a liberdade de manifestação e posiciona-

mento das consciências. 

20.  Responsabilidade: ampliação do senso de comprometimento e prioridades perante 

a interassistencialidade consciencial. 

21.  Sinaleticologia: identificação e aprimoramento da sinalética energética e parapsí-

quica pessoal. 

 

22.  Traforismo: determinação e potencialização dos autotrafores; treinamento do olhar 

traforista na interassistencialidade tornando-se a manifestação pessoal predominante. 

23.  Vontade firme: utilização da voliciolina ao modo de combustível para a evolução. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assiduidade nas dinâmicas parapsíquicas, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Assiduidade  decenal:  Epicentrismologia;  Homeostático. 

02.  Assiduidade  tertuliana:  Tertuliologia;  Homeostático. 

03.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Dinâmica  Interassistencial  de  Paracirurgia:  Interassistenciologia;  Homeostá-

tico. 

07.  Dinâmica  Parapsíquica  Conscienciométrica:  Interassistenciologia;  Homeostá-

tico. 

08.  Dinâmica  Parapsíquica  da  Tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

09.  Dinâmica  Parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Escala  das  parapercepções:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Escrita  parapsíquica:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Qualificação  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Homeostático. 

15.  Teto  parapsíquico:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

 

A  ASSIDUIDADE  NAS  DINÂMICAS  PARAPSÍQUICAS  EVI-
DENCIA  INVESTIMENTO  DA  CONSCIN  AUTOLÚCIDA  INTE-
RESSADA  NO  APRIMORAMENTO  ENERGOPARAPSÍQUICO  

INTERASSISTENCIAL  E  NO  EPICENTRISMO  COSMOÉTICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, frequenta alguma dinâmica parapsíquica? Pensa, 

registra e retribui os ganhos evolutivos obtidos? 
 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Gonçalves, Moacir; & Salles, Rosemary; Dinâmicas Parapsíquicas: Desenvolvimento do Parapsiquismo 

na Prática; pref. Cristina Arakaki; revisores Antonio Pitaguari; et al.; 308 p.; 2 seções; 28 caps.; 1 CD- ROM; 14 dinâmi-

cas propostas; 17 E-mails; 1 entrevista; 103 enus.; 1 foto; 33 ilus.; 2 microbiografias; 32 relatos pessoais; 6 tabs.; 5 técni-
cas; 16 websites; glos. 238 termos; 1 nota; 16 refs.; 5 anexos; alf.; 23,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; 

Foz do Iguaçu, PR; 2.011; páginas 43 a 226. 
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2.  Niemeyer, Aline; Megapensenes Trivocabulares da Interassistencialidade; pref. Cristiane Ferraro; revisor 

Laurentino Afonso; 120 p.; 2 caps.; 1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 20 refs.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; página 46. 
3.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

126, 420 e 655. 

 

M. E. A. 
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A S S I D U I D A D E    P R Ó -E V O L U T I V A  
( A U T O R G A N I Z A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assiduidade pró-evolutiva é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mu-

lher, participar ativa e continuamente de eventos e atividades interassistenciais, frequentando am-

bientes mentaissomáticos e mantendo a escrita de gescons tarísticas, com persistência, tenacidade, 

constância e soerguimento, visando o autodesenvolvimento e autaperfeiçoamento consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo assiduidade vem do idioma Latim, assiduitas, “frequência habi-

tual; contínua; assiduidade”. Surgiu no Século XVIII. O prefixo pró deriva também do idioma 

Latim, pro, “diante de; adiante; antes de; a favor de; em prol de”. O termo evolutivo procede do 

idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de de-

senvolver”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Frequência pró-evolutiva. 2.  Continuísmo pró-evolutivo. 3.  Cons-

tância evolutiva.  

Neologia. As 3 expressões compostas assiduidade pró-evolutiva, assiduidade pró-evolu-

tiva inicial e assiduidade pró-evolutiva avançada são neologismos técnicos da Autorganizacio-

logia.  

Antonimologia: 1.  Inassiduidade antievolutiva. 2.  Negligência estagnadora. 3.  Displi-

cência involutiva. 4.  Infrequência regressiva. 5.  Abandono da autevolução.  

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o labor full time do assistente. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à qualificação do autesforço convergente por meio da assiduidade pró-evolutiva. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos:  

1.  “Assiduidade. A pontualidade e a assiduidade fazem parte da autorganização. Não 

falta quem sempre vem”. 

2.  “Constância. Perseverança significa constância”. “A constância expande a qualida-

de dos autesforços”. “Ser constante na interassistencialidade é a maior evidência da Inteligência 

Evolutiva (IE) da consciência”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da persistência; o holopensene pessoal da proativi-

dade evolutiva; o holopensene pessoal do tertuliano e teletertuliano assíduos; a autodesperticidade 

favorecida pela assiduidade ortopensênica; a pensenidade do autenfrentamento franco e ação pró-

evolutiva; o desafio da formação e sustentação de holopensenes evolutivos. 

 

Fatologia: a assiduidade pró-evolutiva; a aplicação constante da melhoria evolutiva;  

a frequência à Holoteca; a assiduidade ao Holociclo; o comparecimento contínuo às dinâmicas 

parapsíquicas; a criação de espaços na agenda para frequentar as tertúlias; a oscilação da frequên-

cia nas tertúlias conscienciológicas; a serenidade advinda do contato permanente com a paisagem 

natural; a dedicação contínua na leitura lúcida de livros; a aquisição de livros técnicos atualizados 

na biblioteca pessoal para o desenvolvimento da intelectualidade; a renovação de dicionários re-

cém-lançados relevantes para o aprimoramento do vocabulário pessoal; a assinatura no livro de 

presença na entrada do Tertuliarium chancelando o autocomprometimento com a Enciclopédia da 

Conscienciologia; a participação na megagescon grupal maxiproexológica; o esforço sincero na 

eliminação da ociosidade dos trafores mentaissomáticos paragenéticos; a escrita assídua de neo-

verbetes conscienciológicos; a produção teática de verpons e soluções originais a partir do para-

digma consciencial; o incremento gradativo e contínuo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a aqui-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

1826 

sição da autossuficiência evolutiva; o enfoque do melhor de tudo e de todos; a consciência pró- 

-evolução. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a repercussão mul-

tidimensional das perguntas diárias e oportunas dos tertulianos e teletertulianos constantes; a te-

nepes enquanto ferramenta da assiduidade pró-evolutiva; a presença assídua da Parelencologia de 

amparadores no Campus do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a manu-

tenção coletiva dos campos energéticos pró-evolução; a regularidade dos 20 EVs diários. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais (ECs) pró-evolução; o siner-

gismo vivenciado autoconvicção-autodeterminação; o sinergismo amparando-amparador relati-

vo às ações pró-evolutivas; o sinergismo princípios autorreeducativos–atitudes pró-evolutivas;  

o sinergismo conscin proexista–consciex amparadora; o sinergismo autodeterminação-continuís-

mo; o sinergismo profilático autorganização-autodisciplina. 

Principiologia: o princípio da programação existencial; o princípio da evolutividade 

pessoal; o princípio da autodisciplina evolutiva. 

Codigologia: o afinco como alínea dos paracódigos extrafísicos de conduta pessoal;  

o código pessoal de Cosmoética (CPC) impulsionando o contínuo aprimoramento da vontade 

consciencial. 

Tecnologia: a técnica de qualificação verbetológica; a técnica da autorreflexão de 5 ho-

ras aprofundando a compreensão da autocosmovisão verponológica. 

Voluntariologia: a assiduidade pró-evolutiva no voluntariado das Instituições Conscien-

ciocêntricas (ICs); o voluntário constante no Tertuliarium; o continuísmo dos voluntários verbe-

tógrafos persistentes da megagescon grupal. 

Laboratoriologia: a frequência sucessiva aos laboratórios de autopesquisa da Cognó-

polis. 

Efeitologia: o efeito cerebral do hábito de leitura de dicionários; o efeito multiplicador 

do integrante assíduo da equipin; os efeitos cumulativos da frequência assídua no laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o efeito das visitas incessantes à Holoteca na elimina-

ção do porão consciencial; os efeitos dos hábitos e rotinas pró-evolução; o efeito da convivência 

pró-evolução; o efeito da assiduidade pró-evolutiva no desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses desencadeadas pela assiduidade 

no Curso de Longo Curso (tertúlias), realizado diariamente no Tertuliarium. 

Enumerologia: a assiduidade pró-evolutiva qualificada; a assiduidade pró-evolutiva au-

topesquisística; a assiduidade pró-evolutiva reciclogênica; a assiduidade pró-evolutiva paradidá-

tica; a assiduidade pró-evolutiva proexológica; a assiduidade pró-evolutiva tarística; a assiduida-

de pró-evolutiva multiexistencial. 

Binomiologia: o binômio assiduidade interassistencial–assiduidade autopesquisística;  

o aproveitamento tertuliano proporcional ao binômio assiduidade-autoconcentração nos debates. 

Interaciologia: a interação assistente assíduo–coadjutor assíduo. 

Crescendologia: o crescendo cognitivo por meio da assiduidade tertuliana.  

Polinomiologia: o polinômio assiduidade-pontualidade-verbação-confiabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo assiduidade enciclopédica / ausência enciclopédica; 

o antagonismo assiduidade / infrequência. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à assistência; a lei da responsabilidade evo-

lutiva; as leis da Cosmoética; as leis do livre arbítrio na escolha do tempo da recin; as leis racio-

nais da proéxis. 

Fobiologia: a superação da comunicofobia; o fim da disciplinofobia; a eliminação da 

verbetofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do perfeccionismo; a extinção da síndrome de 

Gabriela. 
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Maniologia: o autodescarte das manias em geral. 

Mitologia: a figura mitológica da Fênix sempre renascendo das próprias cinzas. 

Holotecologia: a enumeroteca; a mensuroteca; a inventarioteca; a evolucioteca; a pes-

quisoteca; a recicloteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Autorganizaciologia; a Autodeterminologia; a Motivaciologia;  

a Autodisciplinologia, a Criteriologia; a Experimentologia; a Analiticologia; a Autodecidologia;  

a Conscienciometrologia; a Megafocologia, a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autopesquisadora lúcida; a pessoa teática; a conscin coerente; 

a conscin determinada; a conscin obstinada; a conscin superadora; o ser interassistencial; a cons-

cin parapsíquica; a conscin cosmoética; a conscin enciclopedista; a conscin participante assídua 

de dinâmicas parapsíquicas. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o tertuliano; o teletertuliano; o voluntário assistencial;  

o professor assistencial; o reeducador; o verbetólogo; o verbetógrafo; o homem reflexivo; o gestor 

da autevolução; o conscienciômetra; o tenepessista; o homem de ação; o leitor assíduo de livros 

de Conscienciologia.  

 

Femininologia: a autodecisora; a tertuliana; a teletertuliana; a voluntária assistencial; 

professora assistencial; a reeducadora; a verbetóloga; a verbetógrafa; a mulher reflexiva; a gestora 

da autevolução; a conscienciômetra; a tenepessista; a mulher de ação; a leitora assídua de livros 

de Conscienciologia.  

 

Hominologia: o Homo sapiens autevolutivus; o Homo sapiens altruisticus; o Homo sa-

piens megaexemplar; o Homo sapiens recexologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens determinologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assiduidade pró-evolutiva inicial = a realizada com persistência e autes-

forço, com predominância no papel de assistido; assiduidade pró-evolutiva avançada = a realiza-

da com persistência e autesforço, com predominância no papel de assistente. 

 

Culturologia: a cultura da autoconscientização seriexológica; a cultura tertuliana;  

a substituição da pasmaceira pela cultura da crise de crescimento produtiva; a cultura debatoló-

gica evolutiva; a cultura da proatividade autevolutiva; a cultura da superação; a permanência da 

neocultura da economicidade pró-evolução. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assiduidade pró-evolutiva, indicados para a expansão 

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

01.  Assiduidade  decenal:  Epicentrismologia;  Homeostático. 

02.  Assiduidade  tertuliana:  Tertuliologia;  Homeostático. 

03.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Década  tertuliana:  Tertuliologia;  Neutro. 

06.  Ilusão  da  regularidade:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático.  
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08.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

09.  Pontualidade:  Autorganizaciologia;  Homeostático. 

10.  Recorrência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

11.  Registro  eterno:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Repetição  paciente:  Experimentologia;   Homeostático. 

13.  Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

14.  Tempo  proexogênico:  Cronoproexometria;  Homeostático.  

15.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  ASSIDUIDADE  PRÓ-EVOLUTIVA  ALIADA  À  AUTAVALIA-
ÇÃO  CONSTANTE  QUALIFICA  A  AUTOLUCIDEZ  E  AUTOS-
SUSTENTAÇÃO  ENERGÉTICA  FAVORECENDO  A  MUDANÇA  

DE  PATAMAR  E  A  CONCRETIZAÇÃO  DO  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitor, já percebeu o alcance evolutivo da assiduidade 

discernida? Qual o percentual de assiduidade proativa é utilizado por você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Machado, Cesar; 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 (neológicos especializado); 6 infografias; 

10 filmes; 406 refs.; alf.; geo.; 3 x 16 x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas  
1 a 431. 

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 técni-

cas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; pá-

ginas 126 e 420.  

 

A. R. 
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A S S I D U I D A D E    T E R T U L I A N A  
( T E R T U L I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assiduidade tertuliana é a condição, qualidade ou caráter de a conscin, 

homem ou mulher, estar presente e acompanhar com frequência as tertúlias ou debates conscien-

ciológicos, gratuitos e abertos, no Tertuliarium do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC), onde ocorre a apresentação de neoverbetes pelos verbetógrafos veteranos e / ou nova-

tos, para a Enciclopédia da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra assiduidade procede do idioma Latim, assiduitas, “frequência ha-

bitual; contínua; assiduidade”. Surgiu no Século XVIII. O termo tertúlia vem do idioma Espa-

nhol, tertulia, “reunião de gente para discutir ou conversar”. Apareceu, no idioma Espanhol, em 

1630. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Frequência tertuliária constante. 2.  Presença tertuliana assídua.  

3.  Continuidade tertuliária ininterrupta. 4.  Constância presencial nas tertúlias. 5.  Participação re-

gular no Curso de Longo Curso. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo assiduidade: 

assídua; assíduo; inassídua; inassiduidade; inassíduo. 

Neologia. As 3 expressões compostas assiduidade tertuliana, assiduidade tertuliana in-

trovertida e assiduidade tertuliana extrovertida são neologismos técnicos da Tertuliologia. 

Antonimologia: 1.  Infrequência tertuliária. 2.  Presença descontínua nas tertúlias.  

3.  Condição intermitente tertuliária. 4.  Inassiduidade tertuliana. 

Estrangeirismologia: a saturação ideativa do holopensene do Tertuliarium no CEAEC; 

o get together da Conscienciologia; o intellectual gathering; o technical staff de monitoramento 

do Tertuliarium; o Argumentarium; o Debatorium; o Sabatinarium; o Acareaciarium; o porta-

verbetes tipo selfservice; o upgrade da erudição conscienciológica; a convocação online aos inter-

missivistas; os teletertulianos da plateia online; os insights via Internet; os teletertulianos da audi-

ência do replay; a reprise das tertúlias disponibilizadas para download; os questionamentos urbi 

et orbi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à sustentabilidade holopensênica interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tetuliari-

um: colmeia humana. Tertúlia: dissecção verponológica. Evoluímos debatendo neoideias. Todos 

buscam neoinformações. 

Coloquiologia: os tertulianos não aparecem para comprar feijão, mas para estudar  

a evolução consciencial; no tertuliário funciona a máquina espremedora de paracérebros; a con-

dição de liquidificador ou centrifugador dos processos de captação das neoideias; o teste do mi-

crófono para iniciar a tertúlia. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, pertinentes ao tema, citadas em ordem alfabética 

e classificadas em 2 subtítulos: 

1.  “Tertuliano. Com toda a franqueza possível, quem consegue manter por 6 meses  

a participação diária em tertúlias conscienciológicas, evidencia a condição de Elder e gabarito 

para a liderança interassistencial depois da segunda dessoma”. “A postura ideal da conscin inter-

missivista, quando assídua frequentadora das tertúlias conscienciológicas, além da óbvia orto-

pensenidade objetivando contribuir positivamente com o holopensene do Tertuliarium, é partici-

par ativamente dos debates elaborando questionamentos ou se posicionando argumentativamente 

perante os assuntos debatidos no momento”. 

2.  “Tertúlias. As tertúlias de duas horas diárias, ininterruptas, estruturam a melhor téc-

nica e prática para pesquisas, debates e intercompreensão entre as pessoas”. 
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Filosofia: a vivência teática da Holofilosofia; a Holofilosofia Tarística; a Holofilosofia 

de vida do semperaprendente; o Universalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; a presença constante proporcio-

nando a fixação do holopensene tertuliário; a regularidade presencial fixando os neopensenes;  

a neopensenidade; o holopensene parapedagógico; o holopensene tarístico tertuliário; a potencia-

lização energética do holopensene do mediador; o holopensene cosmoético; o holopensene da au-

tocrítica evolutiva; a autorganização holopensênica através das autorreflexões; a autorganização 

ortopensênica promovendo a recin; a presença do tenepessista na função de sustentador do holo-

pensene interassistencial; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os homopensenes; a homo-

pensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os morfopensenes evolutivos; o holopensene 

retrocognitivo; o acúmulo de horas de autopensenização conjunta; a atualização do holopensene 

pessoal; a autoconsciência de a assiduidade tertuliana contribuir na reurbanização do holopensene 

da cidade reverberando no Planeta. 

 

Fatologia: a assiduidade tertuliana; a frequência diária nas tertúlias conscienciológicas 

durante determinado período; a presença contínua favorecendo o aprendizado; a constância per-

mitindo a atualização e renovação das ideias; a demanda assistencial nos bastidores intra e extra-

físicos da tertúlia; a autopercepção de auxiliar na assistência imediata no ambiente tertuliário;  

o controle de reação negativa do tertuliano à outra conscin presente; os painéis e folders, na entra-

da do Tertuliarium, divulgando os próximos eventos da Cognópolis; a assinatura no livro de pre-

sença; a equipe técnica da transmissão online; a assistência intrafísica ao neoverbetógrafo; a dis-

ponibilidade assistencial do tertuliano assíduo convidado a sentar ao lado do verbetógrafo; a pre-

sença de familiares do neoverbetógrafo; a batida do gongo para iniciar a função; a leitura de algu-

mas seções do texto do verbete pelo mediador; a meganálise feita pela equipe especializada da 

ENCYCLOSSAPIENS; a entrega das questões dos teletertulianos ao mediador; as respostas 

elucidativas do verbetógrafo aos itens questionados pelos tertulianos presentes; as perguntas dos 

tertulianos presentes; os argumentos e considerações do mediador durante a apresentação do 

tema; a participação de visitantes ou novos tertulianos; o aporte cognitivo das tertúlias; a função 

da presença estável favorecendo o autodesassédio mentalsomático; a presença e participação de 

pré-tenepessistas, tenepessistas e tenepessistas veteranos; a recepção de visitantes ilustres com 

salva de palmas; a presença de conscins de diversos Estados do Brasil e do exterior; a extensão do 

conhecimento conscienciológico pela Internet; os cumprimentos dos tertulianos presentes, 

recebidos pelo verbetógrafo do dia após a apresentação; a saudação de aniversário ao tertuliano 

presente; a comemoração do 10
o
 Aniversário das Tertúlias Conscienciológicas (Ano-base: 2012); 

o aumento da autolucidez quanto aos aspectos a serem reorganizados na vida humana atual; 

a oportunidade de recuperação de cons do Cursos Intermissivo (CI); a congregação dos 

intermissivistas em torno de temas proexológicos; a alternância de novos mediadores na tertúlia; 

a presença de tertulianos de diversas atividades profissionais; o comparecimento de voluntários 

das Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento 

da sinalética energética, anímica e parapsíquica pessoal; a postura atilada e lúcida às ocorrências 

parapsíquicas na tertúlia; o campo homeostático das tertúlias diárias predispondo ao confronto 

cognitivo e à atualização evolutiva; a assistência extrafísica ao neoverbetógrafo ou verbetógrafo 

veterano do dia; o campo bioenergético formado pelo tema, o mediador e o verbetógrafo; a inten-

sificação da dimener onde está localizado o mediador; a oportunidade de vivenciar fenômenos pa-

rapsíquicos no Tertuliarium; a atenção dividida com o extrafísico acontecendo o tempo todo na 

tertúlia; a parapercepção do contato de mão extrafísica apoiada no ombro do tertuliano; a vivência 

pessoal de manifestações ou fenômenos parapsíquicos; a assistência às consciexes parapsicóticas 

(desequilibradas); a autoconsciência ao assistir ex-vítimas durante o debate; a parapercepção de 
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aproximação de consciexes de diferentes equipexes; a expansão da rotina mentalsomática; os ba-

nhos energéticos confirmadores da presença de amparadores extrafísicos; a mudança das energias 

e do humor dos tertulianos ao entrar ou ao sair do Tertuliarium; o balizamento das energias favo-

recido pelos tenepessistas e tertulianos assíduos; a sustentação do campo bioenergético com ajuda 

da conscin assídua; a amparabilidade extrafísica na função tarística do tertuliano assíduo; a assis-

tência extrafísica da assiduidade às conscins; as sutilezas da assistência e da assedialidade difíceis 

de serem explicadas; o grau de autodesassedialidade sendo maximizado; a amparabilidade coleti-

va; a presença e orientações da Parelencologia; as reciclagens inspiradas pelas tertúlias propician-

do o acesso aos amparadores extrafísicos; o Tertuliarium servindo de laboratório para consciexes 

pré-ressomantes; a importância da lucidez do intermissivista para a equação evolutiva redução da 

assedialidade–aumento da amparabilidade; a pesquisa de campo realizada pelas consciexes inter-

missivistas, atuais, ao observarem os ex-intermissivistas atuando na proéxis individual e maxipro-

éxis grupal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dedicação-assiduidade na obtenção de resultados experi-

mentais; o sinergismo dos autodesempenhos continuados no desenvolvimento parapsíquico; o si-

nergismo equipin-equipex; o sinergismo (do esclarecimento) dúvidas-respostas; o sinergismo ne-

oinformação-neoconexão; o sinergismo verbetógrafo-tertuliano; o sinergismo das Centrais Ex-

trafísicas. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da mutualidade; o princípio 

da autexperimentação; o princípio da complementaridade; o princípio de nada acontecer por 

acaso (parassincronicidade); o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio das energias 

conscienciais (ECs) manifestarem-se sem limites espaciais; o princípio do posicionamento pesso-

al (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) superando o autoconstrangimento 

diante do público; o código de respeito à ignorância alheia; o código de retribuição proexológi-

ca; o código da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Teoriologia: a teoria da comunicação interassistencial; a teoria da Terra sendo Planeta 

Hospital-Escola; a teoria do debate útil; a teoria da argumentação mentalsomática; a teoria da 

interlocução equânime; a teoria da exposição lógica; a teoria da Conviviologia Cosmoética. 

Tecnologia: a técnica tertuliária; as técnicas conscienciológicas; a técnica da fratura 

exposta e soco na cara empregada fraternalmente na Impactoterapia; a técnica da primeira im-

pressão empregada através da força presencial; a técnica da leitura especializada dos verbetes da 

Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica do registro pessoal dos temas das tertúlias; a técni-

ca da minileitura prévia antes do início da tertúlia conscienciológica; a técnica da exaustividade; 

a técnica do cosmograma; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da megaeuforiza-

ção; a banana technique. 

Voluntariologia: os voluntários-tertulianos; os voluntários-teletertulianos; os voluntá-

rios do Tertuliarium; o paravoluntariado interassistencial da conscin tenepessista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autocosmoetico-

logia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório consciencio-

lógico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienci-

ologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológi-

cos; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: o efeito do campo energético assistencial no holossoma; os efeitos tarísti-

cos dos debates nas tertúlias conscienciológicas; os efeitos esclarecedores das argumentações 

racionais dos tertulianos; os efeitos potencializadores do conhecimento consciencial dos tertulia-
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nos e teletertulianos; o efeito halo mentalsomático das tertúlias online; o efeito ampliador das 

neoideias; os efeitos enriquecedores e agregadores de neoverpons e neologismos; os efeitos am-

pliadores da erudição de tertulianos e teletertulianos; os efeitos proexológicos melhorando o pa-

drão teático de intermissivistas; os efeitos interassistenciais com a presença de tenepessistas nas 

tertúlias; os efeitos consciencioterápicos durante a participação na tertúlia. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir dos debates tertulianos construti-

vos; as neossinapses geradas a partir da análise diária das tertúlias conscienciológicas; as neos-

sinapses verponológicas desenvolvidas por meio dos neoverbetes da Enciclopédia da Conscien-

ciologia; as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio mentalsomático; a reciclagem 

das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses; as tertúlias promovendo a ampliação das ne-

ossinapses evolutivas; a propensão à formação continuada de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo calourice-veteranismo conscienciológico; o ciclo anual das publica-

ções dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; o ciclo cultural pré-tertúlia–tertúlia– 

–pós-tertúlia; o ciclo anual da Prova Geral da Conscienciologia. 

Enumerologia: a assiduidade tertuliana autorganizada; a assiduidade tertuliana autolú-

cida; a assiduidade tertuliana consciencioterápica; a assiduidade tertuliana conscienciométrica;  

a assiduidade tertuliana reciclogênica; a assiduidade tertuliana interassistencial; a assiduidade 

tertuliana ortopensênica. 

Binomiologia: o binômio informação-autorganização; o binômio admiração-discordân-

cia; o binômio verbete-aula; o binômio lucidez-autodiscernimento; o proveito tertuliano propor-

cional ao binômio assiduidade-autoconcentração nos debates; o binômio rotina intelectual–rotina 

tertuliana; o binômio heterocriticofobia-autocriticofobia; o binômio entendimento-aplicação da 

neoverpon. 

Interaciologia: a interação convite ao debate–estímulo à autorreflexão; a interação 

aprofundamento das ponderações–diminuição de irracionalidades; a interação aquisição de neo-

constructos–aprendizagem de ortocondutas; a interação ampliação das parapercepções–lucidez 

nos paracontatos; a interação qualificação da criticidade–solidez das argumentações; a intera-

ção exercitação intelectiva–desembaraço intelectual. 

Crescendologia: o crescendo intelectivo e parapsíquico a partir da participação assí-

dua no Tertuliarium; o crescendo do somatório de neoideias; o crescendo aquisitivo do conteúdo 

conscienciológico; o crescendo do alargamento ideativo da cosmovisão pessoal; o crescendo 

cognitivo da associação de ideias de ponta; o crescendo na apreensão de cognições evolutivas;  

o crescendo na paraperceptibilidade energética; o crescendo na compreensão das neoverpons;  

o crescendo na vivência das teáticas conscienciológicas; o crescendo na abordagem multidimen-

sional às realidades; o crescendo na adoção de mundividência conscienciológica. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) paratertuliano-tertuliano-teletertuliano; o trinômio en-

saio–verbete–aula diária; o trinômio fraternismo-discernimento-disciplina; o trinômio autocons-

ciencialidade-intelectualidade-teática; o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio aula–comunicação online–radiodifusão–televisionamento. 

Antagonismologia: o antagonismo soma presente / soma ausente; o antagonismo edu-

cação conscienciológica / educação formal; o antagonismo atacadismo existencial / varejismo 

existencial; o antagonismo intenção de informar / coerção intelectual; o antagonismo cosmovi-

são conscienciológica / visionarismo imaturo; o antagonismo força / diplomacia; o antagonismo 

simplificação / complexificação; o antagonismo ensino presencial / ensino a distância; o antago-

nismo tirar a máscara / ficar na moita; o antagonismo autoconsciencialidade exposta / autocons-

ciencialidade silenciada; o antagonismo observar o debate / contribuir para o enriquecimento do 

debate. 

Paradoxologia: o paradoxo do Tertuliarium como laboratório experimental intrafísico 

para consciexes intermissivistas; o paradoxo assiduidade no CI–infrequência nas tertúlias; o pa-

radoxo de o morador da cidade de Foz do Iguaçu, estudioso da Conscienciologia, estar continua-

mente indisponível para participar das tertúlias. 

Politicologia: a democracia laica; a democracia parapedagógica; a política da reeduca-

ção geral; a didaticocracia; a debatocracia; a argumentocracia; a assistenciocracia; a lucidocra-
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cia; a evoluciocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às comunicações libertárias; as leis da maxi-

proéxis grupal; a lei do silêncio autoimposta; a lei da automordaça. 

Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a logicofilia; a discernimentofilia;  

a evoluciofilia; a priorofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a cogniciofilia; a enciclofilia. 

Fobiologia: a fobia à autexposição; a criticofobia; a neofobia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a argumentoteca; a evolucioteca; a pedagogoteca;  

a polemoteca; a interassistencioteca; a tertulioteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a consciencio-

teca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Tertuliologia; a Mentalsomatologia; a Neoverponologia; a Para-

percepciologia; a Recexologia; a Recinologia; a Autorganizaciologia; a Tenepessologia; a Cons-

tanciologia; a Holoconviviologia; a Parapedagogiologia; a Experimentologia; a Infocomunicolo-

gia; a Heterodesassediologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a equipe multiprofissional da tertúlia; a Paraelencologia. 

 

Masculinologia: o tertuliano; o tertuliano assíduo; o teletertuliano assíduo; o verbetólo-

go; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;  

o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o co-

municólogo; 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 existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a tertuliana; a tertuliana assídua; a teletertuliana assídua; a verbetóloga; 

a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

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 exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens teletertulianus; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo 

sapiens verbetologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens refutator; o Homo sa-

piens autodidacticus; o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens cosmovisiologicus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assiduidade tertuliana introvertida = a condição de presença constante 

da conscin no acompanhamento das atividades tertuliárias sem contribuir nos debates conscien-

ciológicos; assiduidade tertuliana extrovertida = a condição de presença constante da conscin no 

acompanhamento das atividades tertuliárias participando verbalmente dos debates consciencioló-

gicos. 

 

Culturologia: a cultura tertuliária; a substituição da pasmaceira pela cultura da crise de 

crescimento produtiva; a cultura da Telecomunicologia vivenciada diariamente por meio das 
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tertúlias; a cultura conscienciológica na Cognópolis; a cultura da Descrenciologia; a cultura da 

Refutaciologia; a substituição da cabeça vazia pela cultura da cabeça repleta de neoideias;  

a Multiculturologia; a substituição do afã por celebridade pela cultura da interassistencialidade 

parapsíquica anônima. 

 

Aprendizado. De acordo com a Autolucidologia, a partir da frequência tertuliária assí-

dua ou Curso de Longo Curso, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 45 variáveis passíveis de 

análise do nível de aprendizado mentalsomático e parapsíquico: 

01. Acolhimento: a receptividade do holopensene tarístico. 

02. Autexperimento: a utilização dos laboratórios conscienciológicos. 

03. Autobiografia: a renovação da holomemória pessoal. 

04. Autocognição: o aprofundamento na elaboração das experiências pessoais. 

05. Autoconsciencialidade: a melhora da lucidez quanto à percuciência pessoal. 

06. Autoconscienciometria: a neocompreensão intraconsciencial (recin). 

07. Autocosmoética: a busca da conduta exemplar. 

08. Autodesassédio: a manutenção da higidez mental. 

09. Autodidatismo: a capacidade de perceber o detalhe nos estudos. 

10. Autopensenização conjunta: o intercâmbio tarístico ininterrupto. 

11. Autopesquisa: a busca de autoconsciência integral. 

12. Autoposicionamento: a postura conscienciológica teática. 

13. Autoproéxis: o delineamento e redirecionamento da trajetória evolutiva. 

14. Autorganização: o aumento da responsabilidade pessoal perante os compromissos 

interdimensionais. 

15. Autossinalética: a descoberta e confirmação de alertas extrafísicos. 

16. Autossustentação: a autoconfiança nas bioenergias. 

17. Comunicação: o questionamento e autexposição nos debates. 

18. Conscienciocentrismo: a participação na fundação de novas ICs. 

19. Consciencioterapia: a eliminação de resquícios trafarísticos (autocura). 

20. Convivência: a oportunidade de encontros e reencontros. 

21. Criticidade: a análise mais realística das autos e heteromanifestações. 

22. Especialidades: o crescimento das verdades relativas de ponta (verpons). 

23. Exemplarismo: a apresentação dos labcons verbetográficos. 

24. Flexibilidade: a condição de liberdade autopensênica. 

25. Grafopensenes: a ampliação da escrita de artigos, verbetes e livros. 

26. Gratidão: o reconhecimento pelos ensinamentos recebidos. 

27. Heterobiografia: o conhecimento de várias personalidades intra e extrafísicas. 

28. Holocarmalidade: o ganho na Ficha Evolutiva Pessoal. 

29. Inteligência evolutiva (IE): a extensão do autoconhecimento. 

30. Interassistência: a convivência sadia. 

31. Intercomunicação: o relacionamento pessoal. 

32. Maturidade: o desenvolvimento da auto e heterocompreensão. 

33. Neoideias: a captação de neoverpons e neologismos. 

34. Neossinapses: a abertura a novas abordagens. 

35. Parapercepção: a parafenomenologia nos bastidores das tertúlias. 

36. Política: o aprendizado democrático. 

37. Prioridades: a realização do compléxis. 

38. Projetabilidade: o aproveitamento das lições extrafísicas. 

39. Recéxis: a reciclagem existencial continuada. 

40. Recuperação de cons: a conexão com o Curso Intermissivo. 

41. Reurbex: a expansão pela reeducação planetária. 

42. Seriéxis: o vislumbre de vidas passadas. 

43. Tenepessismo: as sincronicidades multidimensionais ou convergências de temas, 

ideias e as ocorrências com as da tenepes pessoal. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

1835 

44. Trafores: a potencialização dos trafores. 

45. Voluntariado: a colaboração ativa nas tarefas conscienciológicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assiduidade tertuliana, indicados para a expansão das 

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

01.  Cultura  tertuliana:  Tertuliologia;  Homeostático. 

02.  Década  tertuliana:  Tertuliologia;  Neutro. 

03.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Migração  intratertuliária:  Tertuliologia;  Neutro. 

05.  Minitertúlia  conscienciológica: Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Omnidesafio  das  tertúlias  conscienciológicas:  Refutaciologia;  Homeostático. 

07.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Público-alvo  conscienciológico:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

11.  Teletertuliano:  Infocomunicologia;  Neutro. 

12.  Tertuliano  coadjutor:  Debatologia;  Homeostático. 

13.  Teletertuliano  incógnito:  Infocomunicologia;  Neutro. 

14.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

15.  Tertuliofilia:  Tertuliologia;  Neutro. 

 

A  ASSIDUIDADE  TERTULIANA  PERMITE  A  ATUALIZAÇÃO  

DA  VIVÊNCIA  COGNITIVA  E  PARAPSÍQUICA  SIMULTÂNEA  

DAS  CONSCIÊNCIAS,  QUALIFICANDO  A  AUTOLUCIDEZ   
E  A  AUTOSSUSTENTAÇÃO  HOLOPENSÊNICA  TARÍSTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem participado das tertúlias ou teletertúlias? 

Com qual frequência e qual o aproveitamento auferido? 
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A S S I M  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assim (as + sim) é a assimilação simpática de energias conscienciais (ECs), 

pela vontade, ou o ato básico de absorver temporariamente as energias conscienciais de outrem  

e perscrutar-lhe condições holossomáticas, parafisiológicas e parapatológicas, não raro com a de-

codificação espontânea do conjunto de pensenes de outra ou até mesmo de outras consciências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra assimilação deriva do idioma Latim, assimilatio, “semelhança; 

conformidade; parecença”, provavelmente por influência do idioma Francês, assimilation, “ação 

de integrar algum elemento exterior, os alimentos absorvidos pelo organismo; aproximação; iden-

tificação; regra gramatical pela qual determinado fonema se torna de natureza semelhante ou 

igual a outro”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo simpático provém do idioma Francês, sym-

pathique, “relativo à afinidade existente entre elementos diferentes; que age por simpatia, a dis-

tância; grande nervo simpático; que tem simpatia por; que inspira simpatia”, derivado de sym-

pathie, “simpatia”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1. Assimilação simpática de ECs. 2.  Absorção de ECs. 3.  Identificação 

energética. 4.  Empatia. 

Arcaismologia. Outra expressão equivalente, mas primitiva, para assimilação simpática 

das energias: enkinesia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo assimila-

ção: assimilabilidade; assimilacionismo; assimilacionista; assimilada; assimilado; assimilador; 

assimiladora; assimilante; assimilar; assimilativa; assimilativo; assimilável; desassimilação; 

desassimilador; desassimiladora; desassimilar; inassimilabilidade; inassimilável; malassimila-

ção; malassimilada; malassimilado; reassimilação; reassimilada; reassimilado; reassimilar. 

Neologia. Os 4 vocábulos assim, autassim, heterassim e desassim, e as 3 expressões 

compostas assim voluntária, assim involuntária e assim pangráfica são neologismos técnicos da 

Energossomatologia. 

Antonimologia: 1. Desassim. 2.  Desassimilação simpática de ECs. 3.  Exteriorização 

energética. 4.  Incorruptibilidade energética. 

Estrangeirismologia: o rapport bioenergético; o breakthrough bioenergético; o Acopla-

mentarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às energias conscienciais em geral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; a autopen-

senização congelada no passado; o holopensene acolhedor das ECs. 

 

Fatologia: a intenção sadia; a aposição de mãos; a inadequação do atual contexto evolu-

tivo; a assimilação de neocognições; a assimilação de neoexemplos evolutivos. 

 

Parafatologia: a assim; a assimilação simpática das energias conscienciais (ECs); a au-

tovivência do estado vibracional (EV) profilático; o arco voltaico craniochacral; a assim cogniti-

va; a assim com a autoidentidade de retrovidas; a tentativa vã de reviver o passado; a autexaltação 

da retroidentidade realizadora compensando patologicamente a frustração com as realizações 

atuais; os bloqueios energéticos corticais. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-EC. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da fartura das 

ECs; o princípio do dinamismo evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Parafisiologia do energossoma. 

Tecnologia: a importância do domínio da técnica da desassim; a técnica do arco voltai-

co craniochacral. 

Voluntariologia: o megavoluntariado energético, interassistencial, da conscin tenepes-

sista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o labo-

ratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Evolu-

ciologia. 

Efeitologia: os efeitos do EV. 

Neossinapsologia: as retrossinapses impedindo a geração de neossinapses; o mimo 

energético gerando neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo de primeneres. 

Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio fôrma holo-

pensênica antiga–holopensene pessoal atual. 

Interaciologia: a interação consciência-EC; a interação amoralidade-imoralidade. 

Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex-desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio energia-simpatia-alegria; o trinômio assimilação energéti-

ca–assimilação cognitiva–assimilação retrocognitiva. 

Polinomiologia: o polinômio mentalsoma-psicossoma-neoenergossoma-neossoma. 

Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim. 

Paradoxologia: o paradoxo apego à retrobiografia afamada–negligência com a neobio-

grafia em andamento; o paradoxo revivência da retroidentidade imatura–descarte da oportuni-

dade de construção de neoidentidade madura. 

Politicologia: a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade bioenergética; as leis da Física impedindo  

o retorno ao passado. 

Filiologia: a energofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a falta da desassim na síndrome 

de burnout. 

Maniologia: a nostomania. 

Holotecologia: a energeticoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia;  

a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Holossomatologia; a Evoluciologia; a Experimentolo-

gia; a Autopesquisologia; a Parafenomenologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclo-

pedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; 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 paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 energovibratorius; o Homo sapiens energossomaticus;  

o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assim voluntária = a assimilação simpática consciente das ECs sadias ou 

doentias, de modo intencional e executada com discernimento técnico e competência energosso-

mática; assim involuntária = a assimilação simpática inconsciente das ECs sadias ou  doentias, in-

conscientes, involuntárias ou sem nenhum discernimento técnico, autodefesa ou paraprofilaxia 

energossomática. 

 

Culturologia: os legados das retroculturas ainda influindo sobre a conscin; a cultura da 

Parapercepciologia. 

 

Cosmovisiologia. De início importa ressaltar 5 aspectos, básicos, panorâmicos, no uni-

verso das ocorrências com as assins, aqui listados na ordem lógica: 

1.  Assim: assimilação energética propriamente dita; simpática; antipática. 

2.  Autassim: simpática; antipática, assimilação energética pessoal, por exemplo, na 

manutenção dos bloqueios energéticos, corticais, patológicos. 

3.  Heterassim: extrapessoal simpática; assimilação energética de outrem; extrapessoal 

antipática. 

4.  Assim pangráfica: no âmbito dos parafenômenos da pangrafia. 

5.  Desassim: desassimilação energética. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Energossomatologia, as manifestações das assins podem ser 

racionalmente classificadas em 5 categorias básicas, aqui dispostas na ordem funcional: 

1.  Parafisiologia. A assim energética no ato da harmonização simples e efêmera. Exem-

plo: o acoplamento áurico intenso, instalado durante as relações sexuais humanas. 

2.  Parapatologia. A assim energética na aceitação inconsciente das energias por parte 

da conscin, durante o assédio ou a intrusão holossomática da consciex enferma. Exemplo: a via-

gem de carona do dirigente da sessão psicodélica (LSD e outras drogas). 

3.  Paradiagnosticologia. A assim energética objetivando estabelecer o paradiagnóstico 

do enfermo, através da somatização inofensiva fugaz. Exemplo: o paradiagnóstico técnico estabe-

lecido durante o atendimento da Consciencioterapia. 

4.  Paraterapeuticologia. A assim na receptividade energética com finalidades curativas 

espontâneas diversas. Exemplos: nos transes psicofônicos desassediadores; nas práticas das ben-

zedeiras; nos exorcismos e despossessões; nas assistências conscienciais através das tarefas ener-

géticas, pessoais, diárias da tenepes. 
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5.  Paraprofilaxiologia. A assim da simbiose energética de duas consciências objetivan-

do testar os recursos energéticos autodefensivos ou profiláticos de ambas. Exemplo: o confronto 

holossomático para a consagração do campeão bioenergético dentro do grupo de conscins energi-

zadoras afins. 

 

Desenvolvimentologia. Há 3 fatores causais e essenciais no desenvolvimento das assins 

energéticas, aqui dispostos na ordem funcional: 

1.  Lucidez. O equilíbrio da lucidez (consciência ou inconsciência) mantida pela conscin 

energizadora. 

2.  Qualidade. A natureza e qualidade sadia ou doentia das ECs empregadas. 

3.  Potência. A intensidade (potente ou fraca) do influxo da condensação das ECs atuan-

tes na ocorrência. 

 

Técnica. Na consecução técnica da assimilação simpática, profunda, das ECs de outrem, 

podem ser dispensados, dentre outros, 4 procedimentos, no caso, inconvenientes, aqui dispostos 

na ordem funcional: 

1.  Contato. O contato físico direto com a conscin-alvo. 

2.  Espaço. A preocupação quanto a distância ou ao espaço físico: a EC atua além do es-

paço-tempo. 

3.  Instrumentos. O emprego de instrumentos ou objetos físicos de qualquer natureza ou 

finalidade. 

4.  Artifícios. Os artifícios humanos de toda espécie, incluindo aí orações, mantras, mu-

letas, rituais abstrusos e recursos místicos irracionais. 

 

Interdisciplinaridade. As assins e desassins, geradas pela impulsão da própria vontade 

decidida, estão entre múltiplos procedimentos técnicos, básicos, exteriores e complexos, nos quais 

a conscin pode aplicar a fim de dominar plenamente as próprias ECs, com flexibilidade e desen-

voltura, no contexto da vida intrafísica, energética, humana. 

Projecioterapia. Podemos estabelecer o acoplamento áurico sadio com determinada 

conscin, sem assimilar as energias conscienciais negativas. Acima de tudo, importa ajudá-la, se 

for o caso, compensando as descompensações energéticas porventura existentes, através da proje-

ção das energias (arco voltaico craniochacral). 

Acoplamentologia. Todo acoplamento energético ou áurico, em tese, pode se constituir 

de duas assimilações energéticas simpáticas mútuas, seguidas também por duas desassimilações 

energéticas simpáticas mútuas. 

Gravitação. Através da assim energética feita de maneira incompetente, a conscin sadia, 

mas incauta, pode se tornar doente, ou seja: passar ou gravitar da condição de curadora ou tera-

peuta para a condição de assimiladora ou vítima do contágio da enfermidade do paciente. 

Paraprofilaxiologia. O estado vibracional (EV) profilático evita a assim doentia, através 

da autoprofilaxia. 

Nosologia. Infelizmente, o contágio de doenças entre pessoas pode ocorrer através da as-

sim ou das transferências de bioenergias conscienciais até de modo inconsciente com os profis-

sionais das áreas da saúde, quando ignorantes quanto às ECs, energeticamente carentes ou vulne-

ráveis, sem autodefesas energossomáticas, de pensenizações anticosmoéticas ou sem Higiene Fí-

sica e Mental adequada na vivência das práticas bioenergéticas ou parapsíquicas. 

 

Parafenomenologia. A assim energética pode e, racionalmente, deve ser sempre empre-

gada nos contatos demorados com outra pessoa, ou, pelo menos, em 5 oportunidades, aqui dis-

postas na ordem alfabética: 

1.  Acoplamentos energéticos. 

2.  Clarividências faciais. 

3.  Paradiagnósticos. 

4.  Procedimentos da Consciencioterapia. 
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5.  Psicometrizações de objetos e ambientes. 

 

Primener. Na condição da primener a 2 da dupla evolutiva, as assins continuadas reali-

mentam e enriquecem a vida afetivo-sexual dos parceiros, dentro da interação da afinidade cons-

ciencial profunda (rapport, empatia). 

Vampirismos. No convívio diário da dupla evolutiva, no entanto, a assim contínua pode 

gerar os vampirismos energéticos a favor do parceiro (mulher ou homem) energeticamente mais 

potente, bastando observar quando o parceiro está sempre muito sadio, fisicamente robusto  

e bem-disposto, e o outro invariavelmente desenergizado, mirrado, franzino, esquálido, sonolento, 

estafado ou esgotado, sem causa justificada. 

 

Pangráfica. A assim pangráfica é a assimilação das energias, emoções, ideias, distúrbios 

e expansões da outra consciência (cosmoconsciência) ao mesmo tempo. O ideal seria assimilar  

a realidade consciencial do Serenão. Neste contexto, importam 3 ocorrências, aqui dispostas na 

ordem lógica: 

1.  EV pangráfico. 

2.  Assim pangráfica. 

3.  Sinalética pangráfica. 

 

Heteropensenologia. Na Consciencioterapia, a assim constitui o ato de absorver tempora-

riamente as ECs de outrem e perscrutar-lhe condições holossomáticas, parafisiológicas e parapato-

lógicas, não raro com a decodificação espontânea do conjunto de pensenes de outra ou até mesmo 

de outras consciências. 

Diferença. Em Experimentologia, a assim é executada através da impulsão da vontade 

decidida, depois de estabelecido o acoplamento áurico profundo. Assim não é idêntica ao acopla-

mento áurico ou energético. 

Especialidades. Pela Energossomatologia, as assins podem ser racionalmente classifi-

cadas através de múltiplas manifestações em diversas áreas ou especialidades da Consciencio-

logia. 

Classificação. Milhões de conscins vão para a cama, cada noite, com fome de energia. 

As conscins não se comunicam apenas por troca de substâncias químicas ao modo das formigas, 

térmitas (cupins) e abelhas. 

Desassim. O energizador promove, naturalmente, a competente desassim, através do EV 

profilático instalado sempre após o rompimento da condição de assim. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assim, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

05.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

06.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

09.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

10.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

12.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 
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13.  Profissão  herdada:  Autoproexologia;  Neutro. 

14.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTODEFESA  ENERGÉTICA  RECOMENDA  SEMPRE  FA- 
ZER  A  DESASSIMILAÇÃO  DAS  ECS  LOGO  DEPOIS  DOS  

PROCEDIMENTOS  DA  ASSIM  COM  ALGUÉM,  COM  AM- 
BIENTE  (HOLOPENSENE)  OU  COM  QUALQUER  OBJETO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega as assins na vida dia a dia? E sabe sem-

pre desassimilar as ECs? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 

1.254 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21  

x 7 cm; enc.; 10a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009 (Edições em Português, Espa-
nhol e Inglês); página 551. 

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 Pro-
jeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994 (Edição em Português); páginas 337 e 339. 
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A S S I N A T U R A    P E N S Ê N I C A  
( P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assinatura pensênica é a marca personalíssima deixada pela consciência,  

a cada momento evolutivo, por onde passa e se manifesta, sem exceção, em qualquer dimensão 

consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra assinatura tem origem controversa, ou do idioma Latim, assigna-

re, “assinar; distribuir; repartir; atribuir; selar; chancelar”, ou de signare, “marcar; pôr 1 sinal em; 

indicar por 1 sinal traçado; lacrar; ratificar; fechar; assinalar”. Surgiu em 1504. O termo pensa-

mento deriva também do idioma Latim, pensare, “pensar, cogitar, formar alguma ideia; pesar; 

examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo sentimento procede igual-

mente do idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma Francês, sentiment, “sentimen-

to; 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. A pa-

lavra energia provém do idioma Francês, énergie, derivada do idioma Latim, energia, e este do 

idioma Grego, enérgeia, “força em ação. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Assinatura autopensênica; assinatura de pensenes. 2.  Grafopensene; 

Grafopensenologia. 3.  Método grafopensênico. 4.  Marca pessoal. 5.  Estilo pessoal. 6.  Pegada 

consciencial. 7.  Sinete das manifestações pensênicas. 8.  Rastro da proéxis. 

Neologia. As 3 expressões compostas assinatura pensênica, miniassinatura pensênica  

e megassinatura pensênica são neologismos técnicos da Pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Inatividade consciencial. 2.  Ignorância autopensênica; ignorância da 

inteligência evolutiva (IE). 3.  Escrita comum. 4.  Rastro de luz do psicossoma. 5.  TV por assina-

tura. 

Estrangeirismologia: a assinatura pensênica urbi et orbi do líder belicista da superpo-

tência; a assinatura pensênica do E-mail pessoal; a pré-kundalini. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às ações pessoais evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Há assi-

naturas mortíferas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a assinatura pensênica; a assinatura pensênica básica; a assinatura pen-

sênica sadia; as assinaturas retropensênicas; as assinaturas pensênicas policármicas; as assinatu-

ras pensênicas assemelhadas; as assinaturas pensênicas da consciex pré-ressomante; as assinatu-

ras pensênicas tresloucadas; a neoassinatura pensênica; as neoassinaturas pensênicas da consréu 

transmigrada; as assinaturas holopensênicas grupais e coletivas; as manifestações autopensêni-

cas; o materpensene pessoal; a fôrma holopensênica pessoal; a grafopensenidade; os grafopen-

senes assistenciais; os morfopensenes; a unidade de medida da autobiografia (grafopensene). 

 

Fatologia: os abaixo-assinados cosmoéticos através de atos; o voto; o veto; as pegadas 

conscienciais; a autorganização; o cunho personalíssimo; a força presencial; as marcas pessoais 

exemplares; as marcas permanentes; as marcas permanentes estigmatizantes; a autoperpetuação 

de atos humanos; a programação existencial pessoal; as retrocognições; os autorrevezamentos 

existenciais; as obras pessoais intrafísicas; as obras pessoais intelectuais; as obras pessoais ar-

tísticas; os autocomprometimentos negativos; os rastros enfermiços indesejáveis; o nome pessoal 

marca de charuto; o nome pessoal marca de champanha; a foto do caçador com o elefante abatido 
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(safári); as repercussões pós-dessomáticas; as expressões pessoais das verpons; o autógrafo; a cali-

grafia do professor. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os laboratórios da 

Conscienciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da assinatura pensênica. 

Filiologia: a grafofilia. 

Holotecologia: a autografoteca; a grafopensenoteca; a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Grafopensenologia; a Intrafisicologia; a Proexo-

logia; a História; a Para-Historiologia; a Estilologia; a Conformática; a Linguística; a Filologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a criança; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a cons-

réu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex; 

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o homem; o recém-nascido; o inversor existencial; o reciclante existen-

cial; o pensenedor em geral; o comunicólogo; o líder belicista; o interpresidiário; o compositor de 

marcha militar; o autor; o escritor; o inventor; o professor. 

 

Femininologia: a mulher; a recém-nascida; a inversora existencial; a reciclante existen-

cial; a pensenedora em geral; a comunicóloga; a líder belicista; a interpresidiária; a autora; a es-

critora; a inventora; a professora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniassinatura pensênica sadia = o voluntariado cosmoético pessoal; me-

gassinatura pensênica patológica = o ato pessoal do homicídio. 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 categorias de assinaturas autopensê-

nicas de relevância na evolução de todas as consciências: 

1.  Diuturnas: as assinaturas autopensênicas nas manifestações ao longo da existência 

intrafísica. 

2.  Projetivas: as assinaturas autopensênicas durante as experiências das projeções cons-

cienciais lúcidas. 

3.  Intermissivas: as assinaturas autopensênicas durante as vivências dos períodos das 

intermissões. 

 

Universo. Eis, na ordem alfabética dos temas, 10 itens capazes de esclarecer melhor  

o universo das assinaturas pensênicas pessoais: 

01.  Anticorrupção: a incorruptibilidade sem problemas íntimos. 

02.  Autocontrole: o autodomínio razoável da adrenalina ou adrenina. 

03.  Autodespojamento: a extinção dos restos do subcérebro abdominal. 

04.  Autopesquisa: os hábitos, rotinas e sub-rotinas entrosados, sadios. 

05.  Grupocarmalidade: a convivialidade sadia. 

06.  Neofilia: a materialização das verpons além das automimeses. 
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07.  Pacifismo: a minimização máxima dos conflitos com a eliminação das desafeições 

de qualquer natureza. 

08.  Poupança: o antiesbanjamento na proéxis. 

09.  Verbação: a interfusão dos verbos e das ações pessoais. 

10.  Voluntariado: o pragmatismo máximo do vínculo consciencial. 

 

Vida. Na visão da Intrafisicologia, estamos nesta dimensão humana para firmarmos assi-

naturas pensênicas evolutivas. 

Genética. Pelos critérios da Evoluciologia, a Genética patrocina a assinatura pensênica 

dos pais (mãe e pai) nos filhos (prole). 

Duradouras. Sob a ótica da Mentalsomatologia, as assinaturas pensênicas mais dura-

douras são as impressas pelo mentalsoma assistencial. 

Livro. O livro é gestação consciencial (gescon) ou grafopensene fixado. 

Fala. A fala é assinatura pensênica simples. 

Saldo. Na evolução consciencial importa mais o saldo da grafopensenidade da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

Analfabetismo. Segundo a Holomaturologia, nenhuma conscin é apedeuta quanto à es-

crita das assinaturas pensênicas. Até o recém-nascido e a pessoa analfabeta executam assinaturas 

pensênicas. 

Qualidade. Importa mais nos grafopensenes a qualidade evolutiva predominante indo do 

fitopensene (materpensene da planta) ao predomínio do cosmopensene (materpensene da Cons-

ciex Livre), dentro do holopensene pessoal da consciência. 

Grupalidade. O grafopensene, quando atua em conjunto através de várias pessoas, cria  

a fixação energética dos fenômenos (morfopensenes) das visões coletivas nos ares ou a distância, 

referidos na literatura parapsíquica desde o Século XIX. 

Visões. As visões nos espaços abertos foram assinaladas pela clarividência de muitas 

conscins em locais diversos, referentes a batalhas campais e outros sucessos dramáticos das 

Socins. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a assinatura pensênica, indicados para a expansão das 

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

1.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

2.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

3.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

4.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

5.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

6.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

7.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

AS  ASSINATURAS  PENSÊNICAS  INÉDITAS  OU  ORIGINAIS,  
RELATIVAS  ÀS  VERDADES  RELATIVAS  DE  PONTA,  SÃO  

FIRMADAS  PELO  DESCOBRIDOR,  PELO  INVENTOR-HEU-
RISTA  E  ATÉ  PELO  NEOLOGISTA,  HOMEM  OU  MULHER. 

 

Questionologia. Você já penseniza cosmoeticamente sobre a qualidade das próprias as-

sinaturas pensênicas? Quais assinaturas pensênicas você mantém pendentes perante a consecução 

da proéxis? 
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ASSI NVÉXIS  
( C O N S C I E N C I O C E N T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ASSINVÉXIS – Associação Internacional de Inversão Existencial é a Ins-

tituição Conscienciocêntrica (IC), multidimensional, de caráter interassistencial, científico, edu-

cacional, sem fins de lucro, regida por estatuto específico e pelas normas legais pertinentes, fun-

dada em 22 de julho de 2004, com sede em Foz do Iguaçu, PR, dedicada ao desenvolvimento, de-

bate, promoção e pesquisa da técnica da inversão existencial (invéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra associação deriva provavelmente do idioma Francês, association, 

“unir a alguém; companhia; sociedade; aliança; confederação; cabala; liga; conjuração; conspira-

ção”, e este do idioma Latim Tardio, associare ou adsociare, “juntar; unir; ajuntar”. Surgiu no 

Século XIX. O vocábulo internacional vem dos idiomas Inglês e Francês, international, “interna-

cional”. Apareceu no Século XIX. O termo inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; 

transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revol-

ver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu no mesmo Século XIX. A palavra exis-

tencial procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nas-

cer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu também no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Instituição Conscienciocêntrica da Invexologia. 2.  Associação cons-

cienciológica de praticantes da técnica da invéxis. 

Neologia. A sigla ASSINVÉXIS e as 3 expressões compostas ASSINVÉXIS iniciante, 

ASSINVÉXIS intermediária e ASSINVÉXIS veterana são neologismo técnicos da Conscienciocen-

trologia. 

Antonimologia: 1.  Instituição Conscienciocêntrica dos jovens da Comunidade Consci-

enciológica Cosmoética Internacional. 2.  Partido dos inversores existenciais. 3.  Associação de 

jovens cristãos. 4.  Associação de jovens superdotados. 

Estrangeirismologia: o Invexarium; o Conviviarium dos inversores; o network invexo-

lógico; o(a) voluntário(a) inversor(a) strong profile; o turning point evolutivo na juventude; o mo-

dus operandi da invéxis. 

Atributologia: predomínio das parapercepções extrassensoriais, notadamente do auto-

discernimento quanto à teática da Invexologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – ASSINVÉ-

XIS: incubadora evolutiva. ASSINVÉXIS: escola profilática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; o holopensene grupal dos volun-

tários da ASSINVÉXIS; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o ho-

lopensene específico do inversor ou da inversora existencial; o holopensene do Grupo de Inverso-

res Existenciais (Grinvéxis); o holopensene parageográfico do campus de Invexologia; o holopen-

sene dos evoluciólogos; a evocação do holopensene dos Serenões a partir do Serenarium. 

 

Fatologia: a ASSINVÉXIS; o campus de Invexologia; o Congresso Internacional de In-

versão Existencial (Cinvéxis); o Simpósio do Grinvex (SIG); a Alameda Técnica de Viver; a inve-

xibilidade; a inversão existencial; a inversão assistencial; a inversão da maturidade; a inversão 

energética; a inversão cosmoética; os cursos da ASSINVÉXIS ajudando a promover a autossupe-

ração do porão consciencial; o papel da ASSINVÉXIS enquanto agente renovador da Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o Centro de Apoio ao Serenarium (CAS);  
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o papel da ASSINVÉXIS na estimulação da conquista da desperticidade antes da meia-idade; a As-

sociação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN); a Associação Inter-

nacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); a Organização Internacional de 

Consciencioterapia (OIC); a Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consci-

encial (REAPRENDENTIA); a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); 

a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático desde a juventude; 

o campus de Invexologia contribuindo para as lembranças do Curso Intermissivo (CI) pré-resso-

mático; os campos multidimensionais na ASSINVÉXIS esclarecendo horizontalmente sobre os fe-

nômenos parapsíquicos marcantes na juventude; as vivências das parapercepções nos cursos da 

ASSINVÉXIS ajudando a promover a recuperação de cons; as equipexes especializadas na dinâ-

mica parapsíquica promovida pela ASSINVÉXIS; as autorretrocognições sadias e precoces a partir 

das experiências multidimensionais no campus de Invexologia; os extrapolacionismos patrocina-

dos pelos amparadores extrafísicos na juventude na ASSINVÉXIS. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da afinidade. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das inversões conscienciais; a teoria básica da evolução em gru-

po; o desafio de o jovem passar de 1% da teoria para os 99% da vivência da invéxis. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica evolutiva; a técnica da 

autorreflexão de 5 horas; a técnica da conscin-cobaia voluntária; a técnica da autoconsciencio-

terapia; a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: o voluntariado na ASSINVÉXIS; a dedicação e lealdade incomuns ao 

vínculo consciencial do invexólogo no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o Serenarium; o laboratório conscienciológico da Invexologia; o la-

boratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da 

Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscien-

ciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Inversores; o Colégio Invisível dos Intermissivis-

tas; o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos 

Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito das atividades parapedagógicas da ASSINVÉXIS na fase prepara-

tória da programação existencial dos jovens; o efeito da ASSINVÉXIS na fase executiva da pro-

gramação existencial dos inversores existenciais; o efeito do holopensene da ASSINVÉXIS nos 

voluntários; o efeito da convivialidade sadia desenvolvida a partir da ASSINVÉXIS; o efeito pro-

filático da técnica da invéxis; o efeito de aceleração evolutiva a partir da disciplina do inversor 

ou da inversora; o efeito do invéxis na CCCI. 

Neossinapsologia: as neosinapses promovidas pela técnica da invéxis. 

Binomiologia: o binômio ASSINVÉXIS–campus de Invexologia; o binômio ASSINVÉ-

XIS-Serenarium. 

Interaciologia: a interação ASSINVÉXIS–inversor(a) existencial; a interação ASSINVÉ-

XIS–novas gerações; a interação ASSINVÉXIS–escolas públicas e particulares. 

Crescendologia: o crescendo voluntariado na ASSINVÉXIS–tenepes–epicentrismo cons-

ciencial; o crescendo docente da ASSINVÉXIS–líder na CCCI–autor conscienciológico. 

Trinomiologia: o trinômio Invéxis–Grinvex–ASSINVÉXIS. 

Antagonismologia: o antagonismo ASSINVÉXIS / drogadição; o antagonismo ASSIN-

VÉXIS / riscomania; o antagonismo ASSINVÉXIS / religião; o antagonismo ASSINVÉXIS / antis-

somática; o antagonismo ASSINVÉXIS / porão consciencial; o antagonismo ASSINVÉXIS / pro-

miscuidade; o antagonismo ASSINVÉXIS / coleiras do ego. 
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Paradoxologia: o paradoxo de o voluntário adolescente da ASSINVÉXIS ser mais equi-

librado quando comparado aos familiares adultos. 

Politicologia: a democracia do livre arbítrio pessoal; a invexocracia; a proexocracia;  

a assistenciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a tecnocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo desde a juventude. 

Filiologia: a invexofilia; a tecnofilia; a intelectofilia; a conviviofilia; a neofilia; a evolu-

ciofilia; a recinofilia; a parapsicofilia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome do canguru; o avesso à síndrome do infanti-

lismo; a eliminação da síndrome de Peter Pan; a evitação da síndrome de Cinderela. 

Maniologia: a instituição invexológica ajudando o jovem na superação da mania de em-

purrar com a barriga o autenfrentamento do porão consciencial. 

Holotecologia: a assinvexoteca; invexoteca; a grinvexoteca; a recexoteca; a evoluciote-

ca; a Holoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Assinvexologia; a Invexologia;  

a Grinvexologia; a Invexometrologia; a Duplologia; a Economia; a Cosmoeticologia; a Interassis-

tenciologia; a Evolucionlogia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex candidata à invéxis; a conscin inversora; a conscin jovem com 

megafoco; a isca humana inconsciente; a isca humana consciente; a conscin lúcida; a conscin in-

terassistencial; as amizades intermissivas. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o agente retrocognitivo inato; o reciclante exis-

tencial; o intermissivista; o conscienciólogo; o cognopolita; o tertuliano; o voluntário; o proexista; 

o proexólogo; o duplista; o reeducador; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o te-

nepessista; o compassageiro evolutivo; o projetor consciente; o epicon lúcido; o triatleta cons-

cienciológico; o amparador extrafísico de função; o desperto; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a inversora existencial; a agente retrocognitiva inata; a reciclante exis-

tencial; a intermissivista; a consciencióloga; a cognopolita; a tertuliana; a voluntária; a proexista; 

a proexóloga; a duplista; a reeducadora; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a te-

nepessista; a compassageira evolutiva; a projetora consciente; a epicon lúcido; a triatleta cons-

cienciológica; a amparadora extrafísica de função; o desperto; o evoluciólogo. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens 

autocriticus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ASSINVÉXIS iniciante = a IC no período de organização e estruturação 

das atividades parapedagógicas relacionadas à Invexologia; ASSINVÉXIS intermediária = a IC no 

período inicial de organização e estruturação das atividades relacionadas ao campus de Invexolo-

gia; ASSINVÉXIS veterana = a IC em plena consecução das múltiplas tarefas do campus em ativi-

dades diárias de atendimento ao público de jovens. 

 

Culturologia: a cultura grupal da ASSINVÉXIS; a cultura da autopesquisa invexológi-

ca; a cultura autoinvexométrica. 

 

Historiologia. A ASSINVÉXIS foi proposta em outubro de 1999, durante o I Forum de 

Investigación de la Consciencia (I FIC), realizada em Barcelona (Espanha). Vinculada ao 
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Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) até 2004, tornou-se Instituição 

Conscienciocêntrica em 22 de julho de 2004, durante o III Congresso Internacional de Inversão 

Existencial, em Foz do Iguaçu, PR. 

 

Parapedagogiologia. Sob a ótica da Taristicologia, eis, em ordem alfabética, 15 ativida-

des parapedagógicas realizadas na ASSINVÉXIS: 

01. BIOCAM: curso Caminhada Bioenergética, criado pelo Grinvéxis em 1992, reali-

zado no campus e outras cidades, com intuito de promover desenvolvimento energético. 

02. CINVÉXIS: Congresso Internacional de Inversão Existencial, principal evento de 

pesquisa e interação entre inversores existenciais, com 14 edições realizadas (Ano-Base: 2018). 

03. Dinâmica: aberta a todos os interessados, a Dinâmica Parapsíquica Aplicada à In-

véxis, ocorre aos sábados, no campus, desde 2016. 

04. Ginossoma: curso Invéxis Ginossomática, exclusivo para mulheres praticantes da 

técnica da invéxis. 

05. Invexarium: curso de campo bionergético, de imersão, exclusivo para praticantes da 

técnica da invéxis (alunos, equipe e epicons). 

06. Invexogeração: evento de autopesquisa, debate e integração entre inversores exis-

tenciais até 21 anos de idade. 

07. Invexograma: curso prático de aprofundamento de temas avançados para o inversor 

existencial. 

08. Invexólogo: curso Formação do Invexólogo, de aprofundamento de temas essenci-

ais para o inversor existencial. 

09. Maxiplanejamento Invexólogico: curso prático para elaboração pessoal do maxi-

planejamento invexológico. 

10. Prova da Invexologia: aberta a todos os interessados, a Prova de Invexologia é rea-

lizada anualmente, desde 2014. 

11. Serviço de Apoio ao Inversor Existencial: com atendimento personalizado, o Ser-

viço de Apoio ao Inversor Existencial é realizado por 2 professores da ASSINVÉXIS. 

12. SIG: Simpósio do Grinvex, realizado para incentivar o desenvolvimento da autopes-

quisa invexológica no grupo de inversores existenciais. 

13. SINVÉXIS: Semana da Invéxis, maior reunião anual de inversores existenciais, 

com diversas atividades, com 12 edições realizadas (Ano-Base: 2018). 

14. Técnica de Viver: curso inicial, básico, com foco na apresentação das técnicas evo-

lutivas da Conscienciologia. 

15. TPIE: curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, inicial, básico, com foco na 

apresentação dos fundamentos da invéxis. 

 

Campus. Sob a ótica da Reurbexologia, eis, em ordem alfabética, 6 construções existen-

tes ou projetadas na ASSINVÉXIS (Ano-Base: 2018): 

1.  Alameda: laboratório ao ar livre, Alameda Técnica de Viver, em fase de finalização 

do projeto básico. 

2.  Apoio: Centro de Apoio ao Serenarium, base física de acolhimento ao serenauta e aos 

plantonistas do experimento no laboratório Serenarium. 

3.  Sala de Aula: com capacidade para 70 alunos sentados e 30 deitados em colchonetes, 

a sala de aula foi inaugurada em julho de 2014. 

4.  Sede: com 120 m
2
, a Sede Administrativa foi inaugurada em julho de 2016. 

5.  Residências: o campus conta com 3 residências de 5 voluntários da ASSINVÉXIS. 

6.  Serenarium: laboratório Serenarium, conta com 82 experimentos realizados desde 

2013, estando prevista a construção do segundo laboratório em 2019. 

 

Invexologia. Entre os principais objetivos da ASSINVÉXIS está o desenvolvimento de 

neolíderes, praticantes da técnica da invéxis, para os projetos de vanguarda da Comunidade Cons-

cienciológica Cosmoética Internacional. O fato de a moça ou de o rapaz iniciar o planejamento 
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técnico máximo da vida desde cedo, eliminando o porão consciencial, não sucumbindo aos engo-

dos da Socin, priorizando a tridotação consciencial, permite a essa conscin a emersão natural de 

liderança interassistencial, evidente na produção de gescons e no desassédio de projetos no volun-

tariado. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ASSINVÉXIS, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

04.  CEAEC:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

05.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

06.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

07.  Inversão  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Invexograma:  Invexometrologia;  Neutro. 

09.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

10.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

11.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

12.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

13.  UNICIN:  Integraciologia;  Homeostático. 

14.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  ASSINVÉXIS  É  A  INSTITUIÇÃO  RESPONSÁVEL  PELA  

RENOVAÇÃO  PERMANENTE  DA  CONSCIENCIOLOGIA  POR  

MEIO  DO  TRINÔMIO  ACOLHIMENTO-ORIENTAÇÃO-EN-
CAMINHAMENTO  DOS  JOVENS  INTERMISSIVISTAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já conheceu ou participou de alguma atividade 

da ASSINVÉXIS? Já visitou o campus de Invexologia? Considera parte da autoproéxis a aplicação 

da técnica da invéxis ou o apoio aos inversores? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; 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; pági-

nas 50 a 52 e 211 a 215. 

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; 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 

e 734 a 748. 
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ASSI PEC 
( P A R A R R E U R B A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ASSIPEC - Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia 

é a Instituição Conscienciocêntrica (IC), científica, educacional, apartidária, sem finalidades lu-

crativas e de natureza interassistencial, multidimensional e universalista, fundada em 12 de março 

de 2000, em Jundiaí, São Paulo, Brasil, dedicada aos estudos, pesquisas, ensino, expansão e di-

vulgação conscienciológica, notadamente da especialidade Pararreurbanologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra associação deriva do idioma Francês, association, “unir a al-

guém; companhia; sociedade; aliança; confederação; cabala; liga; conjuração; conspiração”, e es-

te do idioma Latim Tardio, associare ou adsociare, “juntar; unir; ajuntar”. Surgiu no Século XIX. 

O vocábulo internacional vem dos idiomas Inglês e Francês, international, “internacional”. Apa-

receu também no Século XIX. O termo pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do 

idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por 

toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Surgiu no Sécu-

lo XIII. A palavra consciência provém também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia 

procede do idioma Grego, logos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático 

de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  IC de pesquisas pararreurbanológicas. 2.  Instituição Consciencio-

cêntrica da pesquisa pararreurbanológica. 3.  Instituição multidimensional dos estudos pararreur-

banológicos. 

Neologia. A sigla ASSIPEC e as duas expressões compostas ASSIPEC incipiente e AS-

SIPEC versada são neologismos técnicos da Pararreurbanologia. 

Antonimologia: 1.  Empresa conscienciocêntrica. 2.  Instituição intrafísica convencio-

nal. 3.  Instituição religiosa. 

Estrangeirismologia: o plus interassistencial e pararreurbanológico; o upgrade evoluti-

vo do Planeta Terra; o Zeitgeist da reurbex; o follow up semanal dos participantes da Atividade 

Pró-Conexão Interassistencial Multidimensional (APROCIM); o momentum evolutivo planetário 

das reurbanizações; o networking multidimensional. 

Atributologia: predomínio das parapercepções extrassensoriais, notadamente do auto-

discernimento quanto às reurbanizações intra e extrafísicas. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares referentes ao tema: – Reurbano-

logia: equalização planetária. Reurbexologia: princípio paradireitológico. Reurbin: reflexos re-

urbexológicos. 

Ortopensatologia. Eis, citadas na ordem alfabética, 4 ortopensatas pertinentes ao tema: 

1.  “Pararreurbanologia. Na Pararreurbanologia Terrestre, a Era do Autodiscernimen-

to veio para substituir a Era das Paixões”. 

2.  “Reurbanologia. A finalidade da Reurbanologia é fazer a triagem evolutiva dos 

princípios conscienciais deste Planeta Terra”. 

3.  “Reurbexologia. A Reurbexologia é uma consequência dos princípios teáticos do Pa-

radireito”. 

4.  “Reurbin. A Cosmoética Destrutiva é o ato de transformar o matadouro no jardim 

florido do parque da paz”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Pararreurbanologia; o holopensene grupal das 

reurbanizações multidimensionais; a realidade intra e extrafísica, moldada a partir da manifesta-

ção pensênica individual e grupal; a atração dos holopensenes afins; a setorização holopensênica 

de ambientes degradados; o alívio da pressão holopensênica sobre a população local resultante da 

desativação de comunidade extrafísica doentia na área correspondente; o holopensene reeducacio-

nal da reurbin; o holopensene da reurbanização; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da cidadania multidimensional; o holopensene do 

Serenão Reurbanizador. 

 

Fatologia: a ASSIPEC; os professores do antigo Instituto Internacional de Projeciologia  

(IIP) formadores de massa crítica na cidade de Jundiaí, SP; as palestras e cursos de Projeciologia; 

o espaço cedido aos cursos e palestras da Ciência Conscienciologia; a proposta de curso de Pós-

Graduação em Conscienciologia em São Paulo, SP; a fundação da cooperativa e o primeiro 

estatuto da Associação Centro de Pesquisa da Consciência de Jundiai (CEPEC); o intercâmbio 

com o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); os associados; o grupo iniciante 

das atividades; as interprisões e acertos grupocármicos seculares; a reciclagem compulsória;  

o reencontro entre intermissivistas; o ambiente acolhedor e reeducador; as casuísticas pesquisís-

ticas da reurbin; o tratado Homo sapiens reurbanisatus fundamentando a pesquisa; o início da 

APROCIM; as imersões na Serra do Japi; os cursos de campo; a oportunidade da compra do pri-

meiro terreno do Campus na Serra do Japi; as pesquisas da setorização geográfica; a compra, 

reforma e o engajamento na obra da sede própria; a inauguração da sede e do Aprocimarium;  

a filiação junto à União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); os cur-

sos em parceria com outras ICs; a reurbanização intrafísica (reurbin) em sintonia com a reur-

banização extrafísica (reurbex); a itinerância conscienciológica; a organização documental da IC; 

a convivialidade sadia; a qualificação docente; o Encontro de Voluntários da ASSIPEC (EVO-

LUA) aberto à Socin; a grade de cursos institucional; a interassistência na teática da instituição 

exercendo a reeducação das consciências na construção do Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as pesquisas insti-

tucionais sobre a melhoria dos ambientes extrafísicos inspirando as reurbanizações intrafísicas;  

a cooperação interdimensional; a reurbex gerando o deslocamento da parapopulação e a transmi-

gração planetária; a Sociex; a Paraelencologia de consciexes amparadoras; a atividade energopa-

rapsíquica pararreurbanológica; a flexibilidade energossomática; a auto-higenização energosso-

mática colaborando na para-higienização da base física; as projeções conscienciais assistidas pe-

los amparadores extrafísicos; os Planetas irmãos; as Centrais Extrafísicas; as comunexes avança-

das servindo de inspiração para matrizes assistenciais intrafísicas; os Cursos Intermissivos (CI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interassistencial associação-cooperação; o sinergismo 

consciência–grupo de consciências–ambiente comum; o sinergismo resultados-interassistência;  

o sinergismo maxiproéxis-gruporrevezamento; o sinergismo autevolutivo Interassistenciologia- 

-Cosmoeticologia; o sinergismo energias conscienciais (ECs) do amparador de função–ECs da 

conscin assistente; o sinergismo equipin-equipex no labor de reeducação evolutiva planetária. 

Principiologia: o princípio parapedagógico quem aprende deve ensinar; o princípio 

evolutivo das reciclagens intraconscienciais inevitáveis; o princípio de a autevolução ser a auto-

depuração cosmoética da pensenosfera pessoal; o princípio maxifraterno do acolhimento holo-

chacral mitigador do sofrimento alheio; o princípio da inevitabilidade da interassistencialidade 

na evolução consciencial; o princípio do abertismo aos outros facilitando o abertismo ao ampa-

rador; os princípios evolutivos derivados da Era da Reurbanização. 
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Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) qualificando o teor da atratividade 

dos afins; o código de exemplarismo pessoal (CEP); o código pessoal de Cosmoética (CPC) apli-

cado à construção de pensenes sadios; os códigos sociais de convivência sadia; o código de pes-

quisa pessoal; o código de respeito ao livre arbítrio das consciências assistidas; o código pessoal 

do respeito à toda forma de vida. 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade em qualquer dimensão exis-

tencial; a teoria da minipeça do maximecanismo na evolução grupal; a teoria da reciclagem da 

paragenética a partir das autorreciclagens intraconscienciais continuadas; a teoria da reurbex;  

a teoria de toda criação pesquisística grupal poder ser melhorada; as teorias da cidadania multi-

dimensional. 

Tecnologia: a técnica de manutenção do megafoco evolutivo grupal; a técnica da insta-

lação e manutenção de campos energéticos interassistenciais; a cosmovisão obtida com a apre-

ensão da realidade planetária nas reurbexes através da técnica do cosmograma; a Paratecnologia 

das reurbanizações extrafísicas; as técnicas de reeducação coletiva da reurbanização planetária; 

as técnicas peculiares de reeducação de hábitos e rotinas úteis, melhorando a qualidade de vida 

institucional; as técnicas de organização da vida comunitária. 

Voluntariologia: os voluntários da ASSIPEC; os voluntários presentes no livro 500 

Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o voluntário associado contribuinte na ma-

nutenção financeira da IC; os voluntários implantando a sede própria de referência na cidade de 

Jundiaí; as escolhas maxiproexológicas prioritárias dos voluntários intermissivistas; o voluntari-

ado e paravoluntariado da reurbanização extrafísica da Terra. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cidadania Multidimensional se-

diado na ASSIPEC; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório consci-

enciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o la-

boratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmo-

eticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Para-

politicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia;  

o Colégio Invisível da Megafraternologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invi-

sível da Assistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos da Reeducaciologia na renovação holopensênica pessoal, grupal, 

ambiental e planetária; o efeito das reurbanizações extrafísicas na formação do Estado Mundial; 

os efeitos pacificadores da serenosfera; o efeito autodesassediador da itinerância consciencioló-

gica nos setores da delimitação geográfica pesquisística; o efeito impactante do holopensene ho-

meostático, megafraterno, universalista na Escola-Hospital da Terra a partir do epicentro cons-

ciencial; os efeitos multidimensionais das minipeças interassistenciais favoráveis à despertici-

dade. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses da cidadania cósmica; as paraneossinapses ob-

tidas por meio dos exercícios das ECs interassistenciais; as neossinapses relativas à doação de 

energias contribuintes na reurbanização; o esforço na criação de neossinapses a fim de concluir 

os paracompromissos assumidos; a criação de neossinapses eliminando a sustentação de holo-

pensenes estagnadores; as neossinapses das recéxis e recins visando a conquista do autorrespeito 

multidimensional; as neossinapses motivadoras formadas nos ambientes funcionais consciencio-

cêntricos. 

Enumerologia: a pesquisa pararreurbanológica; a apreensão pararreurbanológica; as 

gescons pararreurbanológica; a Parapedagogia Pararreurbanológica; a propagação pararreur-

banológica; a partilha pararreurbanológica; a teática pararreurbanológica. 

Binomiologia: o binômio intercooperação-interassistencialidade; o binômio proéxis- 

-megacooperação; o binômio admiração-discordância; o binômio dinâmico maximecanismo 

multidimensional–minipeça interassistencial; o binômio Curso Intermissivo–inteligência evoluti-

va aplicado à maxiproéxis grupal; o binômio Evoluciologia-Serenologia; o binômio historiográfi-

co ressoma dos intermissivistas–ressoma das consréus. 
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Interaciologia: a interação conscins–bolsões ideológicos; a expansão da energosfera 

pessoal possibilitando a interação acoplador–assistido–equipex amparadora; a interação dos 

materpensenes dos cursos conscienciológicos com o perfil dos alunos recém chegados à Institui-

ção Conscienciocêntrica; a interação interpretação do detalhe isolado–interpretação detalhista 

do conjunto dos objetos por meio do cosmograma; a interação autoprontidão energossomática– 

–Central Extrafísica de Energias (CEE); a interação predisposição assistencial–momento 

oportuno. 

Crescendologia: o crescendo holocármico egocarma-grupocarma-policarma; o cres-

cendo de esforços, méritos e excelências possíveis; o crescendo demográfico da superpopulação 

do Planeta Terra; o crescendo buscador borboleta–aluno de Conscienciologia–voluntário da IC– 

–docente de IC–coordenador de IC; o crescendo estabilidade pessoal–habilidade profissional fir-

mando o círculo de amizades e paramizades em prol das pararreurbanizações; o crescendo do 

curso Evolutividade para Cidadania Multidimensional; o crescendo reciclagem intraconscienci-

al–reciclagem grupal–reurbanização multidimensional. 

Trinomiologia: a admissão do trinômio conhecimento-responsabilidade-exemplarismo; 

o trinômio anticonflitividade–pacificação íntima–serenismo; o trinômio automotivação-trabalho- 

-lazer transformando todo minuto em minuto evolutivo; o trinômio Central Extrafísica de Ener-

gia–Central Extrafísica da Fraternidade (CEF)–Central Extrafísica da Verdade (CEV); o trinô-

mio das estratégias evolutivas grupais reformulação-reorganização-readaptação; o trinômio 

profundo captar verpons–promover tares–escrever megagescon; o trinômio investimento–dedica-

ção–colheita intermissiva. 

Polinomiologia: o polinômio vontade cosmoética–altruísmo sincero–amparo de função–

–parapsiquismo expandido; o polinômio Curso Intermissivo–autoproéxis–maxiproéxis–complé-

xis; o polinômio pacificação-união-congraçamento-universalismo; o polinômio Socin–CCCI–Es-

tado Mundial–Era Consciencial; o polinômio dos estágios do fluxo pesquisístico multidimensio-

nal acontecimento-maturidade-repescagem-reperspectivação; o polinômio célula assistencial in-

trafísica reurbanizadora–consciex reurbanizada–conscin reurbanizada–célula assistencial extra-

física reurbanizadora. 

Antagonismologia: o antagonismo recomposição grupocármica / interprisão grupocár-

mica; o antagonismo holopensene da IC / mesologia local (Socin Patológica); o antagonismo au-

tevolução pessoal / estagnação grupal; o antagonismo econômico recursos escassos / necessida-

des ilimitadas; o antagonismo visão fragmentada / visão de conjunto; o antagonismo minipeça do 

maximecanismo interassistencial / maxipeça do minimecanismo egocêntrico; o antagonismo dog-

matismo religioso / autopesquisa conscienciológica. 

Paradoxologia: o paradoxo de os neoassistidos poderem ser ex-adversários ideológi-

cos; o paradoxo de a evolução consciencial individual se desenvolver no âmbito da evolução 

grupal; o paradoxo do trabalho voluntário enquanto forma de lazer; o paradoxo de toda infor-

mação evolutiva à venda estar, a rigor, disponível, gratuitamente, o tempo todo; o estofo parapsí-

quico-cosmoético necessário para a vivência dos paradoxos avançados da Conscienciologia;  

o paradoxo destemor intermissivo–fobia intrafísica; o paradoxo da pessoa minipeça dentro do 

maximecanismo assistencial. 

Politicologia: a política institucional da interassistencialidade; a cosmocracia; as políti-

cas neocientíficas conscienciocêntricas da ASSIPEC; a voluntariocracia; a proexocracia; a paradi-

reitrocracia; as políticas reurbanizadoras. 

Legislogia: a lei do maior esforço na consecução da maxiproéxis grupal; a lei da afini-

dade evolutiva; a atuação da lei da ação e reação; a lei de causa e efeito atuando na proéxis dos 

intermissivista; as leis cósmicas da sincronicidade regendo o reencontro de conscins e conscie-

xes, assistidos e assistentes, a partir do princípio da empatia evolutiva; a lei da grupocarmalidade 

na orientação dos evoluciólogos na proéxis. 

Filiologia: a voluntariofilia; a autopesquisofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia;  

a desassediofilia; a teaticofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a reurbanofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a reciclofobia; a disciplinofobia; a fraternofobia; a baratrosfe-

rofobia; a cosmoeticofobia; a neofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) enquanto possível causa do des-

viacionismo maxiproexológico grupal. 

Maniologia: a mania de não refletir sobre a prioridade institucional; a evitação da mania 

da apriorismose ante os assistidos. 

Mitologia: a quebra dos mitos seculares em relação ao passado pessoal e grupal por 

meio do autexemplarismo cosmoético. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a voluntarioteca; a evolucioteca; a convivioteca; a re-

cinoteca; a ciencioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciometrologi-

a; a Evoluciologia; a Parapoliticologia; a Parassociologia; a Megafraternologia; a Grupocarmolo-

gia; a Tenepessologia; a Pré-Intermissiologia; a Ortoconviviologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; as consciências extraterrestres; a conscin autoexperimentadora;  

a consciência reurbanizada (consréu) ressomada; a consciex amparadora; a conscin maxiproexis-

ta; a conscin paradiplomática; a conscin parapolítica; a conscin megafraterna; o ser desperto; o ser 

Evoluciólogo; o ser Serenão; a Consciex Livre. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterape-

uta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;  

a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; 

a tocadora de obra; a mulher de ação; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens interassistens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens reurbanisator; o Homo sa-

piens parapoliticologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sa-

piens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ASSIPEC incipiente = a IC atuante, inicialmente, nas diretrizes de orga-

nização e consolidação institucional; ASSIPEC versada = a IC atuante plenamente após década 

de multitarefas no voluntariado conscienciológico da cidadania multidimensional. 

 

Culturologia: a cultura da Pararreurbanologia; a cultura da fraternidade interassisten-

cial, teática, evolutiva, cosmoética e policármica; a cultura da cidadania qualificada pelo Para-

direito; a cultura da Recexologia; a cultura da convivialidade sadia entre conscins e consciexes. 
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Historiologia. Consoante a Cronologia, eis as 6 fases de fomentação e fundação da IC, 

em referência cronológica: 

1994: fundação do pré-núcleo do IIP. 

1996: criação do Grupo de Pesquisas Autevolução Consciencial (GPA). 

1999: início da cooperativa; visita ao CEAEC. 

2000: fundação oficial da cooperativa CEPEC; consolidação do estatuto. 

2006: troca da razão social para ASSIPEC. 

2011: filiação junto à UNICIN. 

 

Objetivos. Sob a ótica da Maxiproexologia, eis 5 objetivos estatutários da ASSIPEC, lis-

tados em ordem funcional: 

1.  Cientificidade. Fomentar as neoverpons sobre as pararreurbanizações. 

2.  Interassistencialidade. Facilitar a aproximação entre consciências, grupos, institui-

ções e civilizações intra e extrafísicas dentro dos conceitos da Cosmoética, maxifraternismo, as-

sistencialidade e universalismo. 

3.  Qualificação. Colaborar na formação do cidadão multidimensional, atuante na setori-

zação geográfica. 

4.  Reciclagens. Promover a tares através da docência conscienciológica ao modo de 

agente retrocognitor. 

5.  Parapercepções. Contribuir com atividades energéticas interassistenciais, no desen-

volvimento do parapsiquísmo lúcido atuante nas reurbanizações. 

 

Mnemônica. Atinente à Holomemoriologia, eis na ordem alfabética, 15 eventos ocorri-

dos na CEPEC / ASSIPEC, no período de 2000 a 2009, contribuintes na criação de massa crítica 

consciencial fomentando a formação da IC: 

01.  Curso Conscienciocentrismo. 

02.  Curso Cura e Autocura. 

03.  Curso de Cidadania Multidimensional. 

04.  Curso de Projeciologia. 

05.  Curso de Retrocognição. 

06.  Curso Dinâmica da Assistencialidade. 

07.  Curso Estados Alterados de Consciência. 

08.  Curso Evolução Consciencial. 

09.  Curso Evolução Parapsíquica. 

10.  Curso Evolutividade. 

11.  Curso Fluxopraxiologia. 

12.  Curso Homeostase Holossomática. 

13.  Curso Programação Existencial (Proéxis). 

14.  Imersão em Bioenergética. 

15.  TV “Ciência e Consciência”. 

 

Interassistência. Sob o enfoque da Taristicologia, eis, 24 atividades entre cursos, even-

tos e serviços tarísticos oferecidos regularmente pela ASSIPEC na segunda década de funciona-

mento, entre 2010 e 2016, voltados à especialidade Pararreurbanologia e temas afins, apresenta-

dos em ordem alfabética: 

01. Campo da Escrita Conscienciológica. 

02. Curso Autodomínio Bioenergético. 

03. Curso Cidadania Multidimensional Introdutório (gratuito). 

04. Curso Cidadania Multidimensional (Práticas para Desperticidade). 

05. Curso Conhecendo os Centros de Força. 

06. Curso de Autovivência Parapsíquica. 
07. Curso de Formação Docente (a partir de 2013). 

08. Curso Paraengrama da Paz. 
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09. Curso Projeção Consciencial. 

10. Curso Qualificação Holossomática. 

11. Curso Reurbanização e APROCIM. 

12. Curso Técnicas Assistenciais. 

13. Curso Técnicas Respiratórias. 

14. Encontro de Voluntários da ASSIPEC (EVOLUA): aberto à Socin à partir de 

2014. 

15. Oficina da Desassediologia. 

16. Oficina da Dinamização Energética – EV. 

17. Oficina da Pensenologia. 

18. Oficina da Proexologia. 

19. Oficina da Qualificação Pensênica. 

20. Oficina da Reeducação Consciencial. 

21. Oficina da Serenologia. 

22. Oficina da Tenepes. 

23. Oficina de Clarividência. 

24. Palestras Públicas. 

 

Reurbex. A Era da Reurbanização Extrafísica objetiva promover a reciclagem efetiva,  

de alto nível, com abrangência de efeitos multidimensionais e evolutivos às legiões de consciên-

cias paratroposféricas, carentes de assistência, vivendo há séculos na escuridão consciencial. Ca-

be a cada cidadão lúcido o megacompromisso intermissivista de assistir, de modo fraterno, cos-

moético, universal e altruísta os compassageiros pelas teáticas reeducaciológica e pararreurbano-

lógica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ASSIPEC, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Automundividência  reurbanológica:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

02.  Código  grupal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

04.  Empreendedorismo  reurbanizador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Exercício  do  Paradireito:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

06.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

07.  Interprisão  grupocármica:  Interprisiologia;  Nosográfico. 

08.  Paradever  intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

09.  Proto-Estado  Mundial:  Parassociologia;  Neutro. 

10.  Serenosfera:  Serenologia;  Homeostático. 

11.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

12.  Setorização  holopensênica:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

13.  Sinergismo  educação  formal–reurbex:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Sinergismo  reurbexológico:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

15.  Subsunção  proexológica:  Maxiproexologia;  Neutro. 
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A  ASSIPEC  E  O  VOLUNTARIADO  CONSCIENCIOLÓGICO  

DA  CIDADANIA  MULTIDIMENSIONAL  CONSOLIDAM  A  EX-
PANSÃO  E  DIVULGAÇÃO  DA  TEATICIDADE  PARARREUR-

BANOLÓGICA,  EM  PROL  DO  PLANETA-HOSPITAL-ESCOLA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, conhece as atividades da ASSIPEC? Admite  

a importância da Pararreurbanologia na evolução planetária? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 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 

246 e 247. 
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 1.247, 1.474  

e 1.475. 

 

L. P. S. 
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A S S I S T Ê N C I A    A O    P R É - HU M A N O  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assistência ao pré-humano é a ação de a conscin, homem ou mulher, res-

ponsabilizar-se por acolher e suprir as necessidades intra e / ou extrafísicas dos princípios consci-

enciais pertencentes à Zoologia e Parazoologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo assistência vem do idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e esta 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. O prefixo pré deriva também do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adianta-

mento; superioridade comparativa”. O termo humano procede do mesmo idioma Latim, humanus, 

“próprio do homem; amável; benigno; bondoso; civilizado; erudito; instruído nas humanidades”. 

Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Ajuda ao pré-humano. 2.  Solidariedade ao pré-humano. 3.  Auxílio 

ao pré-humano. 4.  Socorro ao pré-humano. 5.  Atendimento ao pré-humano. 6.  Assistência ao 

animal. 7.  Amparo ao animal. 

Neologia. As 3 expressões compostas assistência ao pré-humano, assistência jejuna ao 

pré-humano e assistência veterana ao pré-humano são neologismo técnicos da Interassistencio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Assistência à conscin. 2.  Assistência à consciex. 3.  Desamparo do 

pré-humano. 4.  Descaso ao animal. 5.  Assédio ao pré-humano. 6.  Negligência em relação ao 

animal. 7.  Perversidade ao pré-humano. 

Estrangeirismologia: o pet membro da família; a expertise nas abordagens interassisten-

ciais; o timing assistencial; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holoconvivialidade maxifraterna aplicada aos pré-humanos. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Pré-humanos: 

parceiros evolutivos. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Afetividade. A afetividade do evoluciólogo é igual para todas as consciências, in-

clusive para com os princípios conscienciais pré-humanos”. 

2.  “Carnivorismo. Enquanto a população estiver comendo carne de animais pré-huma-

nos, a Sociedade Humana ainda estará longe da Comunex Evoluída”. 

3.  “Pré-humanos. Quanto mais evoluída a consciência humana, mais ama os animais 

pré-humanos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da assistência ao pré-humano; os zoopensenes;  

a zoopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene da zooconviviali-

dade sadia; a autopensenização assistencial reforçando o acoplamento com o pré-humano; a retili-

nearidade pensênica necessária na assistência ao pré-humano; o pensene interassistencial ao algoz 

do pré-humano. 

 

Fatologia: a assistência ao pré-humano; o mercado anticosmoético de pré-humanos;  

a indiferença com o sofrimento dos pré-humanos; a coisificação dos princípios conscienciais; os 

interesses humanos fúteis prevalecendo aos interesses do pré-humano; a experimentação animal;  

o especismo eletivo; o ato de fingir não ver por não saber como agir; a atitude de não assistir ao 

pré-humano e criticar quem o faz; a reprodução em progressão geométrica gerando filhotes e des-
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cendentes; a necessidade de campanhas de esterilização; a reeducação quanto ao respeito aos pré- 

-humanos; a adoção fraterna em vez da compra; o fato de enquanto se estiver vivendo na dimen-

são intrafísica se matar princípios conscienciais mais simples, mesmo sem querer; a eliminação 

gradativa da dieta carnívora; o psicossoma exacerbado atrapalhando a assistência; a ajuda a qual-

quer preço; a assistência equivocada passando dos limites; o risco de contaminações; a supervalo-

rização do pré-humano; as ilusões assistenciais; as frustrações pelos resultados; a ânsia por ajudar 

sem antes pensar; o ativismo exagerado; a necessidade de admiração e de heteraprovação; a quali-

ficação da intencionalidade; o ato de saber dizer o “não tarístico”; as rupturas assistenciais cos-

moéticas na maioria dos casos, por vezes incompreendidas pelo entorno; as Organizações Não-

governamentais (ONGs) de proteção aos animais; o centro de controle de zoonoses (CCZ); os 

abrigos de pré-humanos; os investimentos necessários ao acolhimento e convívio sadio; o bem- 

-estar do pré-humano; a imperturbabilidade emocional nas condutas assistenciais; o trabalho em 

equipe; a condição evolutiva de levar de eito a assistência aos pré-humanos; a assistência sem dis-

tinção; a assistência a animais dessomados em sacrifícios místicos; a relação harmônica de do-

mesticação mútua; o pré-humano estimulando a socialização; a oportunidade de fazer assistência; 

o desenvolvimento da empatia e do afeto além da questão de gênero e espécie; a predisposição  

à liderança cosmoética; o sentimento de gratidão pela assistência bem-sucedida; a motivação e sa-

tisfação ao assistir; o desenvolvimento da megafraternidade através da zooconvivialidade sadia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático durante a assistên-

cia aos pré-humanos; as consequências multidimensionais dos maus tratos; as cicatrizes no psi-

cossoma do pré-humano maltratado; a relação das seriexes de animais e conscins nas condições 

atuais; os méritos evolutivos do pré-humano; a comunicação telepática entre conscins e pré- 

-humanos; a assimilação simpática; a ação interassistencial válida em qualquer dimensão; a eficá-

cia da assistência multidimensional; a assistência extrafísica silenciosa; a frieza emocional cos-

moética favorecendo o resgate extrafísico dos pré-humanos; o incremento gradativo da tara para-

psíquica na assistência aos pré-humanos; o parabanho energético confirmatório após assistência 

ao animal realizada no extrafísico; o investimento dos amparadores para qualificar o assistente;  

a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo recurso-limite assistencial; o sinergismo autodesassé-

dio–capacidade assistencial. 

Principiologia: o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos; o prin-

cípio da coevolução interligando todas as consciências; o princípio de o mais evoluído assistir  

o menos evoluído; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da inseparabilidade 

grupocármica incluindo os pré-humanos; o princípio da responsabilidade interconsciencial;  

o princípio de o Cosmos estar sob controle inteligente e cosmoético. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo a convivialidade sadia 

com os pré-humanos. 

Teoriologia: a teoria da aptidão assistencial; a teoria da inteligência emocional. 

Tecnologia: as técnicas para facilitar o acolhimento e o encaminhamento; a técnica da 

aquisição do senso universalista; as técnicas da Autoconscienciometrologia; a técnica do anoni-

mato assistencial. 

Voluntariologia: os voluntários de ONGs protetoras dos pré-humanos; o voluntariado  

atuando ao modo de minipeça nas assistências ao pré-humano. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Terra; o laboratório consciencio-

lógico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o labora-

tório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeduca-

ção; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Au-

tevoluciologia. 
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Efeitologia: o efeito do emocionalismo no desequilíbrio energossomático; o efeito da 

personalidade do cuidador no temperamento do pré-humano; o efeito assistencial da exterioriza-

ção de energia no extrafísico; o efeito evolutivo da assistência; o efeito do perdão ao algoz;  

o efeito positivo da autoconfiança na capacidade de assistir; o efeito positivo do equilíbrio íntimo 

na atuação assistencial; o efeito cosmovisiológico do sobrepairamento na assistência ao pré-hu-

mano; o efeito do autodesenvolvimento na abrangência assistencial. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses na compreensão do processo evolutivo 

do pré-humano; as neossinapses obtidas a partir do investimento no autaperfeiçoamento da as-

sistência aos pré-humanos. 

Ciclologia: o ciclo comocionalismo-ansiosismo-autassédio-heterassédio; o ciclo resso-

ma-dessoma; o ciclo ação-reação-reeducação. 

Enumerologia: a assistência ineficaz ao pré-humano; a assistência desmedida ao pré- 

-humano; a assistência amparada ao pré-humano; a assistência pacífica ao pré-humano; a assis-

tência coerente ao pré-humano; a assistência exemplarista ao pré-humano; a assistência perma-

nente ao pré-humano. 

Binomiologia: o binômio taxa afetiva–admiração; o binômio taquipsiquismo-assertivi-

dade; o binômio discernimento-afetividade; o binômio voluntariado conscienciológico–voluntari-

ado na Socin; o binômio firmeza-delicadeza; o binômio autassistência-heterassistência; o binô-

mio pré-humanos com pedigree–pré-humanos sem raça definida; o binômio tenepessista–pré-hu-

mano. 

Interaciologia: a interação pré-humanos inocentes–humanos inconscientes; a interação 

equipin-equipex; a interação autodiscernimento–prioridade evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo julgamento negati-

vo–avaliação universalista; o crescendo guia amaurótico–amparador de função; o crescendo au-

todesenvolvimento–abrangência assistencial; o crescendo ser de piscossoma–ser de mentalsoma; 

o crescendo voluntariado amador–voluntariado profissional; o crescendo da maturidade consci-

encial. 

Trinomiologia: o trinômio amparador extrafísico–assistente–pré-humano; o trinômio 

alimento-abrigo-afeto. 

Polinomiologia: o polinômio fatos–versões–parafatos–paraversões fidedignas; o poli-

nômio aproximação-empatia-amizade-interassistência; o polinômio tarefa-habilidade-talento-ex-

celência; o polinômio pessoa certa–momento correto–contexto adequado–ação precisa. 

Antagonismologia: o antagonismo abrir os braços / cruzar os braços; o antagonismo 

perfil tarístico / perfil taconístico; o antagonismo instintividade / racionalidade; o antagonismo 

alienação / engajamento. 

Paradoxologia: o paradoxo de os amantes de cães e gatos comercializarem animais. 

Legislogia: as leis dos direitos dos animais; as leis de proteção aos animais. 

Filiologia: a zoofilia; a conviviofilia; a interassistenciofilia; a fraternofilia. 

Fobiologia: a zoofobia; a cinofobia; a felinofobia; a fobia de autopesquisar-se limitando  

a assistência. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do justiceiro; a sín-

drome da dispersão consciencial; a síndrome da mulher maravilha; a síndrome de burnout em 

assistentes dos pré-humanos; a síndrome da autorresponsabilidade deslocada; a síndrome da bo-

azinha. 

Maniologia: a mania de incentivar a procriação; a mania de praticar somente a tacon; 

a mania de seguir o fluxo sem contestar; a mania de postergar a assistência; a mania de acumular 

animais. 

Mitologia: o mito de somente a boa intenção já bastar na assistência; o mito de o pré- 

-humano não sentir dor, não pensar e não se comunicar. 

Holotecologia: a zooteca; a convivioteca; a voluntarioteca; a interassistencioteca; a cos-

moeticoteca; a autopesquisoteca; a evolucioteca. 
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Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cuidadologia; a Bioética; a Cosmoetico-

logia; a Holobioconviviologia; a Liderologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Proexologia; 

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; os devas; a equipex; a equipin; o pré-humano; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin 

baratrosférica. 

 

Masculinologia: o biólogo; o cuidador; o médico veterinário; o acoplamentista; o ampa-

rador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o tenepessista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntá-

rio; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a bióloga; a cuidadora; a médica veterinária; a acoplamentista; a ampa-

radora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a tenepessista; a parapercepcio-

logista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens projector; o Homo sapi-

ens fraternus; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistência jejuna ao pré-humano = a realizada pela conscin inexperiente, 

cujos cuidados ainda se revestem de emocionalidade exacerbada; assistência veterana ao pré-hu-

mano = a realizada pela conscin experiente, com discernimento e Cosmoética. 

 

Culturologia: a cultura da terceirização da responsabilidade com os animais; a cultura 

da assistencialidade cosmoética; a cultura do respeito paradireitológico. 

 

Alternativas. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, em ordem alfabética, por exem-

plo, 7 possibilidades, subdivididas em duas categorias, de as conscins interessadas ajudarem aos 

pré-humanos com discernimento: 

A.  Tacon: 

1.  Financeira. Fazer doações a grupos, ONGs ou particulares cuidadores para auxiliar 

nos gastos decorrentes das atividades de resgaste e acolhimento dos animais. 

2.  Proteção. Participar de atividades, individualmente ou em grupo, de resgate, vacina-

ção, castração e proteção de pré-humanos, sem radicalismo, priorizando o equilíbrio emocional  

e o pensene focado no melhor para todos. 

 

B.  Tares: 

3.  Adoção. Estimular a adoção de animais abandonados ao invés de comprá-los. 

4.  Domesticação. Ensinar os pré-humanos a terem boas maneiras. 
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5.  Exteriorização. Exteriorizar energias a pré-humanos necessitados, indivíduos assedi-

adores de animais e conscins emocionalmente abaladas em função da dessoma de pets. 

6.  Projeção lúcida. Fazer uso da projeção lúcida para assistir os pré-humanos e escla-

recer pessoas imaturas no trato com os animais. 

7.  Reeducação. Promover campanhas de conscientização, por meio de palestras educati-

vas, sobre a importância de respeitar os animais e as maneiras adequadas de lidar com eles. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assistência ao pré-humano, indicados para a expansão 

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

01.  Abandono  animal:  Zooconviviologia;  Nosográfico. 

02.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Canis  lupus:  Cinologia;  Neutro. 

04.  Compaixão  discernida:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  frutariana:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Devas:  Perfilologia;  Neutro. 

07.  Especismo  estagnador:  Antiuniversalismologia;  Nosográfico. 

08.  Estresse  pós-traumático  no  pré-humano:  Zooconviviologia;  Nosográfico. 

09.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Frieza  assistencial  cosmoética:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Paradireito  dos  pré-humanos:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Protodignidade  consciencial:  Paraxiologia;  Homeostático. 

13.  Subumano-terapeuta:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Zooconvivialidade  sadia:  Conviviologia;  Homeostático. 

 

A  ASSISTÊNCIA  AO  PRÉ-HUMANO,  OPORTUNIDADE   
DE  CONVIVÊNCIA  HARMÔNICA  E  APRENDIZAGEM  MÚTUA,  
PODE  CONTRIBUIR  EFETIVAMENTE  PARA  O  DESPERTAR  

DA  MEGAFRATERNIDADE  E  A  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já observou o próprio grau de responsabilidade  

e comprometimento com a assistência ao pré-humano? Procura qualificar essa assistência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensata; 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 lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

56, 319 e 447. 
2.  Wisnieski, Melissa; Bouchardet, Roberta; A Tenepes Aplicada a Pré-Humanos; Artigo; Conscientia; Re-

vista; Trimestral; Vol. 19; N.1, 1 ref.; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro- 

-Março, 2015; páginas 65 a 68. 

 

E. S. A. 
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A S S I S T Ê N C I A    A O    V O L U N T Á R I O  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assistência ao voluntário é o conjunto de ações tarísticas ou condições 

otimizadoras, oferecidas pelas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) para conscins, homens ou 

mulheres, interatuantes em atividades e / ou funções sem vínculo empregatício, no âmbito do pa-

radigma consciencial, objetivando contribuir na alavancagem proexológica da equipe intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo assistência procede 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. O vocábulo voluntário deriva do mesmo idioma, Latim, voluntarius, “quem age por vontade 

própria”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Amparo ao voluntário. 2.  Acolhimento esclarecedor ao voluntário. 

3.  Atendimento ao voluntário. 4.  Tares ao voluntário. 5.  Assistência ao colaborador da IC. 

Neologia. As 3 expressões compostas assistência ao voluntário, miniassistência ao vo-

luntário e maxiassistência ao voluntário são neologismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Assistência ao contratado. 2.  Assistência ao assalariado. 3.  Amparo 

ao empregado. 4.  Negligência em relação ao voluntário. 5.  Desamparo ao voluntário. 

Estrangeirismologia: as ações de Training, Development and Education (TD&E); os 

insights fornecidos pelos amparadores; o Conviviarium; o voice over internet protocol (VoIP) 

facilitando a comunicação entre voluntários de diferentes cidades. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade evolutiva. 

Citaciologia: – “Um por todos e todos por um” (Alexandre Dumas; 1802–1870). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene grupal da Interassistenciologia; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os vin-

copensenes; a vincopensenidade. 

 

Fatologia: a assistência ao voluntário; a assistência ao assistente; os subsídios materiais, 

cognitivos, afetivos, psicomotores, energéticos e tarísticos fornecidos aos voluntários; a adesão ao 

voluntariado; a identificação pessoal com os objetivos e os ideais institucionais; o vínculo cons-

ciencial; a visão organizacional; a missão organizacional; o paradigma consciencial; as habilida-

des, os trafores e os interesses do voluntário orientando a função a ser designada; o voluntariado 

enquanto recurso de desenvolvimento pessoal e social; a aquisição de novas habilidades acarre-

tando o progresso na qualificação pessoal; os treinamentos; a elucidação quanto às posturas mais 

adequadas para atendimento aos alunos; o trabalho em equipe; a interação com pessoas de dife-

rentes mentalidades; a riqueza grupal encontrada na heterogeneidade dos integrantes; as relações 

humanas nas instituições sem fins lucrativos; a motivação; a satisfação; a convivialidade sadia; as 

confraternizações; o bem-estar do voluntário; o nível de convergência entre os interesses pessoais 

e institucionais; as dificuldades na gestão de voluntários; o desafio da capacitação de profissionais 

engajados na prática do voluntariado; a falta de pontualidade; a indisponibilidade; a sobrecarga de 

alguns em detrimento do baixo comprometimento de outros; as acareações; o desvio de função;  

o desafio de atingir metas, mesmo com recursos reduzidos; a oposição de interesses e visões pes-

soais; a percepção da coordenação sobre os interesses individuais convergentes ou divergentes 

dos voluntários; a criatividade, a calma e o jogo de cintura necessários nas superações de proble-
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mas; a necessidade do cumprimento de regras; a saúde mental no trabalho; o nível de envolvi-

mento do voluntário com as tarefas e com a instituição; o voluntariado profissional; o planeja-

mento participativo; a colaboração e a produção coletiva no lugar da competição individualista;  

a comunicação horizontal; a empatia; a escuta ativa assistencial; o interesse genuíno em conhecer 

a consciência a ser assistida; a tentativa constante de criação de ambiente de participação, ino-

vação e autorrealização; as reuniões gerais e de colegiado; o posicionamento grupal e intracons-

ciencial dos voluntários em relação à instituição; o autoposicionamento gerando heterorreflexões; 

os manuais das áreas de voluntariado contendo o passo a passo das tarefas; a importância da ma-

nutenção do fluxo de tarefas; os ajustes mútuos; a percepção das necessidades do voluntário;  

a convivência sadia; as proéxis pessoais e a maxiproéxis grupal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conexão com  

o amparador de função da Conscienciocentrologia durante as atividades de assistência ao volun-

tário; a doação de energias para aumentar a lucidez do assistido; a formação de campo energético 

assistencial para as reuniões; a psicometria; a assimilação simpática (assim); a desassimilação 

simpática (desassim); o materpensene de cada área do voluntariado; a autoconscientização multi-

dimensional (AM) por vezes dificultada pelo descomprometimento nas atividades do voluntaria-

do; o voluntariado tarístico enquanto instrumento para o desenvolvimento do parapsiquismo lú-

cido. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vínculo interpessoal–vínculo consciencial; o sinergismo 

entre as áreas técnicas da instituição; o sinergismo voluntário–amparador de função; o sinergis-

mo da autopesquisa nas atuações interassistenciais; o sinergismo assistência do voluntário à ins-

tituição–assistência da instituição ao voluntário otimizando o completismo existencial grupal. 

Principiologia: o ato de “ceder” sendo princípio fundamental da convivência saudável; 

o princípio do megarrecurso insubstituível da interassistencialidade; o princípio cosmoético de 

desejar o melhor para todos; o princípio da descrença (PD); o princípio de “ninguém evoluir so-

zinho”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de o menos doente assistir ao 

mais doente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) posto em prática a partir do volun-

tariado; o código grupal de Cosmoética (CGC) embasando a convivência interpessoal na insti-

tuição. 

Teoriologia: as teorias da gestão de recursos humanos. 

Tecnologia: a técnica de avaliação de necessidades, passando pela análise organizacio-

nal, análise de tarefas e análise individual; a organização pessoal enquanto técnica para conexão 

com o amparo especializado. 

Voluntariologia: o voluntariado na condição de instrumento proexológico; o autocom-

prometimento no voluntariado institucional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da vida cotidiana no dia a dia do voluntariado. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Assistenciolo-

gia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: o efeito halo da assistência ao voluntário contribuindo nas auto e heteror-

reciclagens; o efeito do trabalho detalhista nas obras conscienciológicas favorecendo o desassé-

dio mentalsomático; o descomprometimento de alguns voluntários podendo gerar efeito estagna-

dor no trabalho grupal. 

Neossinapsologia: o voluntariado conscienciológico comprometido gerando neossinap-

ses quanto à autoconscientização multidimensional. 

Ciclologia: o ciclo assistente-assistido em constante troca de papéis de acordo com  

o momento evolutivo; o ciclo do autorrevezamento multiexistencial; o ciclo iniciativa-acabativa 

essencial nas tarefas do voluntariado; os ciclos de voluntários nas funções; o ciclo autoconscien-
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cioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo traba-

lho individual–trabalho grupal; o ciclo de tarefas do voluntário dentro do Maximecanismo Multi-

dimensional Interassistencial. 

Enumerologia: a assistência à demanda somática (nutrição; postura corporal); a assis-

tência à demanda energética (desassim; arco voltaico); a assistência à demanda psicossomática 

(acolhimento; bem-estar); a assistência à demanda mentalsomática (debates; artigos; verbetes);  

a assistência à demanda desassediadora (atendimento pontual ao voluntário); a assistência à de-

manda autopesquisística (técnico-científico; docência); a assistência à demanda intraconsciencial 

(conscienciometria; consciencioterapia). 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio saber sobre–saber como; 

o binômio conscin amparadora–consciex amparadora; o binômio voluntariado consciencioló-

gico–voluntariado na Socin; o binômio pesquisa-autopesquisa; o binômio tacon–tares; o binômio 

ouvir mais–falar menos. 

Interaciologia: a interação conviviológica sadia entre os voluntários; a interação da 

área responsável pelo voluntariado com os diversos voluntários da IC buscando a constante 

qualificação de todos; a interação diplomacia-paradiplomacia; a interação entre os coordenado-

res aumentando a integração entre as áreas técnicas e o aprimoramento do trabalho; a interação 

conscienciocentrológica das ICs. 

Crescendologia: os subsídios da área da Conscienciocentrologia contribuindo no cres-

cendo voluntariado–coordenação–docência conscienciológica; o crescendo fazer o básico–fazer 

o necessário–fazer o suficiente–fazer o prioritário; o crescendo espera pela demanda–proativi-

dade; o crescendo guia amaurótico–amparador de função; o crescendo obnubilação–lucidez ex-

trafísica otimizado no voluntariado conscienciológico; o crescendo voluntariado amador–volun-

tariado profissional; o crescendo da maturidade consciencial. 
Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistencialidade;  

o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo desenvolvido no voluntariado; o tri-

nômio assistente queixumeiro–assistente tarefeiro–assistente motivado. 

Polinomiologia: a teática do polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acom-

panhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo prazer imediato / satisfação evolutiva; o antagonis-

mo disposição / indisposição nos trabalhos voluntários; o antagonismo disponibilidade / indispo-

nibilidade para os trabalhos do voluntariado; o antagonismo assistência demagógica / assistência 

realista; o antagonismo autorganização / submissão ao rolo compressor do cotidiano; o antago-

nismo gestão de voluntários / gestão de funcionários; o antagonismo empresa da Socin / empresa 

conscienciológica. 

Paradoxologia: o paradoxo de os materpensenes assistenciais individuais dos voluntári-

os sustentarem o materpensene institucional. 

Politicologia: a democracia pura corroborada pelas assembleias gerais nas ICs; a merito-

cracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei 9.608 / 98 legitimando a atuação do voluntaria-

do no Brasil; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a recexofobia; a decidofobia; a superação da laborfobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do justiceiro; o combate à síndrome da disper-

são consciencial. 

Mitologia: o mito do voluntariado sem regras e responsabilidades. 

Holotecologia: a assitencioteca; a conscienciocentroteca; a intermissioteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Voluntariologia; a Conscienciocentrologia;  

a Pensenologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Evoluciologia; a Proe-

xologia; a Grupocarmologia; a Priorologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 voluntarius; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens conscientiophilicus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo Sapiens fraternus; o Homo 

sapiens convivens; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniassistência ao voluntário = o suprimento das necessidades imediatas, 

sem o incentivo ao desenvolvimento de novas habilidades; maxiassistência ao voluntário = a insti-

gação do desenvolvimento consciencial no incentivo à liderança interassistencial. 

 

Culturologia: a cultura do voluntariado fortalecida na década de 1990 pelas transforma-

ções sociais geradas com a globalização; a cultura organizacional; a cultura da Interassistencio-

logia; a cultura da solidariedade. 

 

Procedimentologia. Eis, por exemplo, em ordem lógica, 6 procedimentos assistenciais  

e profiláticos de entrada e manutenção dos voluntários nas ICs: 

1.  Questionário. Preenchimento de questionário ou Ficha de Adesão ao Voluntariado 

pelo candidato. 

2.  Entrevista individual. Acolhimento ao novo voluntário e assinatura do Termo de 

Adesão ao Voluntariado. 

3.  Encaminhamento. Direcionamento do novo voluntário ao coordenador da área técni-

ca escolhida para atuação. 

4.  Treinamento. Orientações realizadas pelo coordenador da área sobre os conhecimen-

tos e habilidades necessários para atuar na função. 

5.  Acompanhamento. Atenção às demandas específicas de cada voluntário por parte da 

coordenação do setor, com intervenções e reuniões quando necessário. 

6.  Apoio a Voluntários e Alunos (AVA). Auxílio e acompanhamento à demanda espe-

cífica, em especial ao intermissivista inadaptado quanto aos princípios da Conscienciologia. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assistência ao voluntário, indicados para a expansão das 

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

01.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistenciologia  Grupocármica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

07.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Nível  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Neutro. 

11.  Paraclima  organizacional:  Pensenologia;  Neutro. 

12.  Paravoluntariado:  Paravoluntariologia;  Homeostático. 

13.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  ASSISTÊNCIA  AO  VOLUNTÁRIO  É  PONTO  DE  PARTIDA   
NO  ACOLHIMENTO  AO  INTERMISSIVISTA,  GERANDO  AFI-
NIZAÇÃO  COM  A  INSTITUIÇÃO  CONSCIENCIOCÊNTRICA   
E  CONSEQUENTE  IMERSÃO  NA  MAXIPROÉXIS  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o nível da assistência interpessoal rea-

lizada nas diversas instâncias da Instituição Conscienciocêntrica na qual atua? Julga importante  

a qualificação da interassistência aos demais compassageiros evolutivos das ICs? 
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A S S I S T Ê N C I A    AU T E N G A N A D O R A  
( A U T E N G A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assistência autenganadora é o ato ou efeito da solidariedade autoilusória 

caracterizada pela condição de subnível interassistencial autoimposto, manifestada pela conscin, 

homem ou mulher, em detrimento do auxílio prioritário, a maior, evitando desperdício de oportu-

nidade proexológica, já possível para a consciência assistente no atual patamar evolutivo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo assistência vem do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. 

Apareceu no Século XVI. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo enganar procede do idioma Latim Vulgar, ingannare, “escarnecer; 

zombar; ludibriar”, de gannire, “latir; ganir (o cão); regougar (a raposa); chilrear (o pássaro); gor-

jear (as aves); murmurar; lamentar; grunhir”. As palavras enganar e engano surgiram no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 1.  Assistência autenganosa. 2.  Assistência autequivocada. 3.  Assistên-

cia autoludibriadora. 4.  Assistência autoburladora. 

Neologia. As 4 expressões compostas assistência autenganadora, assistência autenga-

nadora mínima, assistência autenganadora mediana e assistência autenganadora máxima são ne-

ologismos técnicos da Autenganologia. 

Antonimologia: 1.  Assistência autolúcida. 2.  Assistência autodiscernida. 3.  Assistên-

cia realista. 

Estrangeirismologia: a falta de upgrade na automanifestação pensênica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à teática da interassistencialidade. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Assistencialidade. Você sempre é capaz de assistir mais do que se considera capaz”. 

2.  “Autengano. Todo autengano é mais fácil de se cometer do que adquirir um autoco-

nhecimento”. 

3.  “Autenganos. Sob a ótica da Cosmoética, a autocorrupção tem relação estreita com 

inumeráveis autenganos de múltiplas naturezas, cometidos por legiões de conscins, em todos os 

Continentes da Terra”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autengano; o holopensene da imaturidade; o ho-

lopensene do egocentrismo; o holopensene da vaidade; o holopensene da vitimização; o holopen-

sene da autocorrupção; o holopensene do pessimismo; o monoideísmo pensênico; a inflexibilidade 

pensênica; a necessidade de neopensenes altruístas; a neopensenidade libertária. 

 

Fatologia: a assistência autenganadora; a complacência com o autonivelamento por bai-

xo; a autoconivência com a condição de comodismo regressivo; a subutilização dos trafores; a ne-

gligência aos trafares pessoais; a autocorrupção; as justificativas; as coleiras do ego; a intenção se-

cundária; a barganha implícita na prática assistencial; a condição de baixa lucidez quanto aos pró-

prios objetivos assistenciais; a ignorância quanto à autocapacidade assistencial; a limitação da as-

sistência; a desproporção entre os aportes recebidos e a assistência realizada; o loc externo; a valo-

rização do status; o desperdício de oportunidades assistenciais; a predisposição à reciclagem intra-

consciencial; a correção de rota; o exercício do antiegoísmo por meio do autaperfeiçoamento inte-

rassistencial contínuo. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal ignorada; o desleixo quanto à autodefesa energética; a limitação da 

atuação conjunta com os amparadores extrafísicos advinda da condição de marasmo assistencial; 

a afinização com os guias extrafísicos amauróticos; a influência de consciexes assediadoras na re-

cusa à recin; a projeção lúcida vexaminosa capaz de promover a autorreflexão sadia; a prática diá-

ria da tenepes; o autocomprometimento com o parapsiquismo interassistencial lúcido. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo imaturidade consciencial–repetição desnecessária; o si-

nergismo vontade-intenção; o sinergismo holopensênico; o sinergismo holossomático. 

Principiologia: o princípio evolutivo da autossinceridade; o princípio da contradição;  

o princípio “se não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: a ignorância quanto ao código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pes-

soal de priorização evolutiva. 

Teoriologia: a teoria da automimese dispensável; a teoria da coerência; a teoria da in-

terprisão grupocármica; a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica da recin; a técnica da autor-

reflexão de 5 horas; a técnica do conscienciograma; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica;  

a técnica da dupla evolutiva (DE); as técnicas cosmovisiológicas. 

Voluntariologia: a priorização da recin no voluntariado interassistencial; a decisão pelo 

voluntariado tarístico; o voluntariado conscienciológico impulsionador da qualificação da assis-

tência. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; 

o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autevo-

luciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Autocons-

ciencioterapia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: o efeito do temperamento pessoal na assistência autenganadora; o efeito 

negativo dos autequívocos recorrentes; o efeito da inautenticidade pessoal; o efeito da dificulda-

de de compreender a empatia; o efeito da conquista dos trafais no processo de autaprimoramen-

to assistencial. 

Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses interassistenciais; as neossinapses ori-

ginadas a partir da recin; as neossinapses altruístas. 

Ciclologia: o ciclo ausência de autopesquisa–assistência medíocre. 

Enumerologia: o assistente autenganado conscientemente; o assistente autenganado por 

ignorância; o assistente autenganado por teimosia; o assistente autenganado por inflexibilidade; 

o assistente autenganado por insegurança; o assistente autenganado por falta de reflexão; o assis-

tente autenganado por autassédio. 

Binomiologia: o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio monovisão-cosmo-

visão; o binômio falta de autocrítica–heterocrítica distorcida. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento–assistência profícua; a interação assis-

tente lúcido–amparador de função. 

Crescendologia: o crescendo assistente jejuno–assistente veterano; a prática assistencial 

autenganadora provocando o crescendo autodesconforto–insatisfação íntima frequente; o cres-

cendo patológico incompléxis-melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio intencionalidade–pré-disposição assistencial–inteligência evo-

lutiva (IE); o trinômio evolutivo egocarma-grupocarma-policarma. 

Polinomiologia: o polinômio disponibilidade assistencial lúcida–autenfrentamento dos 

trafares–autossuperação dos autenganos–amparabilidade extrafísica. 
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Antagonismologia: o antagonismo pusilanimidade / autocrítica cosmoética; o antago-

nismo egoísmo / fraternismo; o antagonismo conscin miserê / conscin large; o antagonismo es-

tagnação evolutiva / experiência autolibertadora. 

Paradoxologia: o paradoxo de a assistência bem-sucedida trazer maior ganho ao assis-

tente. 

Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade; a lei de causa e efeito; a incompreensão da lei 

do retorno interassistencial; a lei do menor esforço; a lei da solidariedade cosmoética evolutiva. 

Filiologia: a egofilia; a autocriticofilia; a experimentofilia; a decidofilia; a conviviofilia; 

a interassistenciofilia; a lucidofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a autorreflexofobia; a neofobia; a re-

ciclofobia; a autodiscernimentofobia; a cosmoeticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome do ostracismo; a síndrome da 

autovitimização; a síndrome do autodesperdício de oportunidades. 

Maniologia: a mania de postergar a autopesquisa. 

Mitomania: o mito da evolução sem autesforço. 

Holotecologia: a egoteca; a assistencioteca; a criticoteca; a trafaroteca; a psicossomato-

teca; a volicioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autenganologia; a Assistenciologia; a Egocarmologia; a Autocri-

ticologia; a Autopesquisologia; a Autorreciclologia; a Autopriorologia; a Autocoerenciologia; a Au-

todesassediologia; a Autevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin assistencial; a conscin equivocada; a conscin estagnada; a conscin 

autorrecicladora; a conscin autoimperdoadora; o ser interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o assistente autenganado; o assistente imaturo; o assistente amador; o au-

tocorrupto; o acomodado; o egocêntrico; o vaidoso; o autossabotador; o autopesquisador; o autor-

reeducador. 

 

Femininologia: a assistente autenganada; a assistente imatura; a assistente amadora; a au-

tocorrupta; a acomodada; a egocêntrica; a vaidosa; a autossabotadora; a autopesquisadora; a autor-

reeducadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens aequivocatus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sa-

piens immaturus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens auto-

corruptor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens evolutivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistência autenganadora mínima = a mimética, marcada pela autojusti-

ficativas falaciosas visando atenuar o comodismo infrutífero autoinduzido; assistência autengana-

dora mediana = a permeada de autointeresse em controlar e assegurar resultados, ao considerar, 

equivocadamente, o desempenho pessoal superior ao alheio; assistência autenganadora máxima  

= a do intermissivista com despriorização, desprezo e / ou indiferença à escrita conscienciológica, 

tarística e evolutiva. 

 

Culturologia: a superação da cultura do autengano; a eliminação da cultura da poster-

gação; a inclusão da cultura da autorreflexão; a consolidação da cultura da interassistencialidade 

cosmoética. 
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Caracterologia. Atinente à Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 

traços passíveis de serem identificados na manifestação da conscin predisposta à assistência au-

tenganadora: 

01.  Apego: dificuldade de fazer concessão cosmoética na assistência, de renunciar às pró-

prias convicções e ideias em favor do bem maior. 

02.  Apriorismo: dificuldade de acolher ideias divergentes nas tarefas assistenciais por 

prejulgá-las inadequadas e / ou inconsistentes, com base em suposições arbitrárias. 

03.  Autoritarismo: dificuldade de buscar consenso grupal e de privilegiar a horizontali-

dade nas decisões, valendo-se de imposição ou chantagem para prevalecer a vontade pessoal. 

04.  Controle: dificuldade de assumir a condição de liderado, no revezamento sadio, em 

prol da otimização da assistência. 

05.  Egoísmo: dificuldade de superar o egocentrismo infantil ao priorizar o interesse pes-

soal, em detrimento do melhor para todos. 

06.  Impaciência: dificuldade de assistir com serenidade e compreensão diante do erro  

e / ou do tempo de resposta do aprendizado alheio. 

07.  Inércia: dificuldade de sair da zona de conforto patológica, da condição de como-

dismo consciente para assumir novos desafios assistenciais. 

08.  Ingratidão: dificuldade de aplicar teaticamente os conteúdos conscienciológicos em 

retribuição às benesses recebidas. 

09.  Irritabilidade: dificuldade de manter o bom humor constante, sem episódios de hosti-

lidade súbita, oriunda de imaturidade afetiva. 

10.  Lamúria: dificuldade de assumir postura antiqueixa, sem reclamações recorrentes, 

com foco na assistência possível. 

11.  Manipulação: dificuldade de manter isenção cosmoética, sem uso de interpretatices 

parapsíquicas, com a finalidade de convencer. 

12.  Monoideísmo: dificuldade de reconhecer não ser o dono da verdade, de sair dos mo-

noblocos pensênicos, impedidores do rapport com os amparadores extrafísicos de função. 

13.  Rigidez: dificuldade de interagir com flexibilidade, de considerar novas possibilida-

des assistenciais, além das autexperimentadas. 

14.  Vaidade: dificuldade de realizar a assistência espontânea, doadora, sem interesse em 

agradecimento, elogio ou status, efêmeros e ilusórios. 

15.  Vitimização: dificuldade de não culpabilizar os outros pelas frustrações advindas de 

expectativas não atendidas no exercício interassistencial. 

 

Recinologia. A reciclagem intraconsciencial é o caminho intransferível e inarredável aos 

interessados na assunção a neopatamar na interassistencialidade. Implica em assumir a responsa-

bilidade e o protagonismo pela autoqualificação em prol da ampliação das possibilidades assisten-

ciais. 

Equivocologia. A assistência autenganadora pode ter raiz em processos arraigados do 

passado, a exemplo da relutância em abrir mão de cargo ou função no trabalho assistencial pelo 

receio de descontinuidade na organização pré-estabelecida, reflexo do apego e da falta de confian-

ça interpares ainda não superados e pode demonstrar desconforto e insegurança quanto à possibili-

dade de repetição de autequívocos e omissões deficitárias registradas na holobiografia pessoal. 

Priorologia. A eliminação dos autenganos está diretamente relacionada à priorização da 

autopesquisa e à autossinceridade. A convergência de esforços em favor da renúncia à necessidade 

de qualquer tipo de controle e / ou poder intrafísico, egoicos, confere à consciência maior autono-

mia para ultrapassar os trafares autolimitantes. 

Intencionologia. O megadesafio está em identificar a intenção encoberta no desenvolvi-

mento da assistência, não raro, no limiar da inconsciência. A autodeterminação pela explicitação 

da própria realidade consciencial, sem reservas, permite à conscin definir, com mais propriedade, 

quais trafares e trafais devem ser trabalhados prioritariamente. 

Autocriticologia. Urge o autoinvestimento na autocrítica cosmoética, pedra de toque no 

exercício pleno da interassistencialidade. A determinação em abolir os circumpensenes estagnado-
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res da manifestação pessoal, a exemplo do “não é o momento”, “não quero”, “não consigo”, de base 

psicossomática e fundamentados em análise superficial, é bom começo para se romper com a pre-

valência da assistência autenganadora. 

Autocoerenciologia. É preciso decisão. Não há atalho, pretexto, desculpa ou subterfúgio 

para o intermissivista esquivar-se da responsabilidade pela autorrecin. O autoposicionamento coe-

rente com o nível evolutivo pessoal e o autoimperdoamento frente às autocorrupções é o pré-re-

quisito mínimo ao interessado na assistência máxima. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, a seguir, em ordem alfa-

bética, 5 atitudes úteis à conscin motivada em eliminar a condição de subnível interassistencial: 

1.  Autocentramento: concentrar-se no cumprimento da proéxis, a partir da implantação 

de rotinas úteis e hábitos sadios, com foco na autoqualificação interassistencial. 

2.  Autoconfiança: manter confiança inabalável nos autopropósitos assistenciais e autor-

ganizar-se para o preenchimento dos trafais. 

3.  Autocriticidade: priorizar a autocrítica permanente e a heterocrítica cosmoética nas 

manifestações autopensênicas, proporcionando maior isenção na assistência. 

4.  Autodesperticidade: empenhar-se na manutenção do autodesassédio teático e na re-

verberação do holopensene altruísta, heterodesassediador. 

5.  Autoparapsiquismo: investir no autodesenvolvimento do parapsiquismo mentalsomá-

tico interassistencial, com a priorização da assistência conscienciográfica. 

 

Autesforço. Investir na superação da assistência autenganadora permite à conscin ultra-

passar a mediocridade na atuação multidimensional e traz oportunidade ímpar de participar, luci-

damente, da assistência realista junto aos amparadores extrafísicos de função. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assistência autenganadora, indicados para a expansão 

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

01.  Acomodação  mimética:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

02.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autenganologia:  Errologia;  Nosográfico. 

05.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autoperdoador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Desperdício:  Ecologia;  Nosográfico. 

09.  Efeito  da  autocoerência:  Autocoerenciologia;  Homeostático. 

10.  Equívoco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Gargalo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Interpretatice:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

13.  Paradoxo  do  autengano:  Autolucidologia;  Neutro. 

14.  Pseudolimitação  autoimposta:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  PERMANÊNCIA  DA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  NA  AS-
SISTÊNCIA  AUTENGANADORA  EXPLICITA  ATITUDE  ANTI-

PROÉXIS  E  REPRESENTA  CAMINHO  ABERTO  AO  INCOM-
PLETISMO  EXISTENCIAL,  PRENÚNCIO  DE  FUTURA  MELEX. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, está satisfeito(a) com os resultados assistenciais 

alcançados até o momento? Ainda mantém algum nível de assistência autenganadora na manifesta-

ção pessoal? 
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G. S. 
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A S S I S T Ê N C I A    D O    A S S I S T I D O  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assistência do assistido é a reação derivada do ato de o assistido, cons-

cin-homem, conscin-mulher, ou consciex, prestar assistência ao assistente, também conscin-ho-

mem, conscin-mulher, ou consciex, por meio do ato de se deixar assistir. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo assistência vem do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. 

Surgiu no Século XVI. O termo assistido é particípio passado do verbo assistir, derivado também 

do idioma Latim, assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; com-

parecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apa-

receu no mesmo Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Influência do assistido. 02.  Assistência ao assistente. 03.  Assistên-

cia indireta. 04.  Assistência em ricochete. 05.  Mutualidade assistencial. 06.  Permutação assis-

tencial. 07.  Interdependência evolutiva. 08.  Intercooperação evolutiva. 09.  Coassistencialidade. 

10.  Solidariedade assistenciológica. 

Neologia. As duas expressões compostas assistência do assistido consciente e assistên-

cia do assistido inconsciente são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Assistência do assistente. 2.  Influência do assistente. 3.  Assistência 

ao assistido. 4.  Assistência direta. 

Estrangeirismologia: o wrap up da assistência na tenepes; o full time interassistencial;  

o rapport interconsciencial assistente-assistido; o modus operandi pessoal da proéxis; o feedback 

interassistencial; o helping the helper; a mutual assistance; a bi-directional assistance; a key da 

interassistencialidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; 

os harmonopensenes; a harmonopensenidade. 

 

Fatologia: a assistência do assistido; a mutualidade interassistencial; o fato conhecido de 

quem assiste ser o primeiro a ser assistido; os benefícios recíprocos; a grupocarmalidade lúcida;  

a domesticação mútua da assistencialidade; a convivialidade fraterna; o saber dar e o saber rece-

ber; o vínculo consciencial; a intercooperação a 2 da dupla evolutiva; a solidariedade teática; as 

autogratificações interassistenciais; a tarefa da consolação (tacon); a tarefa do esclarecimento (ta-

res); a autodisponibilidade humanista; a heteroabordagem assistencial; a interassistência humano- 

-subumano; a queda do mito da superioridade do assistente; a recusa do papel de “dono da ver-

dade”; a inteligência de sair do pedestal; a extinção da torre de marfim; o abertismo consciencial 

de aceitar ser assistido pela consciência de qualquer nível evolutivo; a transformação do assistido 

em assistente como a assistência-mor; a aprendizagem haurida com o assistido; o revezamento 

das posições de assistente-assistido; o exemplarismo como a melhor forma de assistência ao gru-

pocarma. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as práticas diárias, 

pessoais, da tenepes; a ofiex pessoal; a assistência conscin-consciex; a assistência consciex-cons-

cin; a assistencialidade do parapsiquismo. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

1878 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo prestar assistência–ser assistido. 

Principiologia: o princípio da inevitabilidade da interassistencialidade na evolução 

consciencial; o princípio interassistencial do menos doente assistir ao mais doente. 

Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade. 

Tecnologia: a técnica da assistência interconsciencial; o emprego da técnica do arco 

voltaico craniochacral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

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

cioterapia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade. 

Ciclologia: o ciclo assistido-assistente-assistido-assistente-assistido-assistente. 

Enumerologia: a assistência social; o ato de abrir a mão; o ato gratuito; a transmissão de 

herança; o contrato gratuito; a entrada franca; a franquia postal. 

Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio tenepes-ofiex; o binô-

mio conscin trator–conscin reboque. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação médico-paciente; a intera-

ção terapeuta-cliente; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação professor-alu-

no; a interação autor-leitor; a interação humano-subumano. 

Crescendologia: o crescendo EV–arco voltaico–tenepes–ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinô-

mio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo privilegiado / despossuído; o antagonismo abrir os 

braços / cruzar os braços. 

Paradoxologia: o paradoxo da inversão do fluxo assistencial. 

Politicologia: a assistenciocracia; a parapsicocracia; a meritocracia; a lucidocracia;  

a cosmoeticocracia; a democracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da empatia; a lei da ação  

e reação. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a consciencio-

filia; a evoluciofilia; a proexofilia. 

Mitologia: o descarte do mito da santidade. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a evolucioteca; a convivioteca; a socioteca;  

a energossomatoteca; a cosmoeticoteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Intrafisi-

cologia; a Extrafisicologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Priorologia; a Ho-

lomaturologia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-
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luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o assistente ideal como sendo o auxiliar do ampa-

rador de função. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a assistente ideal como sendo a auxiliar da am-

paradora de função. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens interassistens; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens cotherapeuticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistência do assistido consciente = aquela prestada com o assistido (ou 

assistida) literalmente lúcido e, ao mesmo tempo, ciente do benefício prestado ao assistente ou 

cuidador, homem ou mulher; assistência do assistido inconsciente = aquela prestada com o assis-

tido (ou assistida) literalmente sem consciência, desacordado, por exemplo, em estado de coma, 

ao mesmo tempo ignorando o benefício prestado ao assistente ou cuidador, homem ou mulher. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia. 

Vinculologia. A assistência prestada pelo assistido ao assistente fixa os vínculos da gru-

palidade interconsciencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, com a intenção de dirimir dúvidas, eis, por 

exemplo, na ordem alfabética, 100 categorias de ações fraternais de assistir, extremamente rele-

vantes para a evolução pessoal e grupal, expostas por meio de verbos: 

01.  Abastecer. 

02.  Abrigar. 

03.  Acalentar. 

04.  Acolher. 

05.  Acompanhar. 

06.  Aconchegar. 

07.  Acudir. 

08.  Adjutorar. 

09.  Ajudar. 

10.  Alimentar. 

11.  Aliviar. 

12.  Amparar. 

13.  Apaziguar. 

14.  Apoiar. 

15.  Assessorar. 

16.  Atender. 

17.  Auxiliar. 

18.  Beneficiar. 

19.  Catalisar. 

20.  Ceder. 

21.  Coadjuvar. 
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22.  Colaborar. 

23.  Confortar. 

24.  Consolar. 

25.  Contribuir. 

26.  Cooperar. 

27.  Corrigir. 

28.  Cuidar. 

29.  Curar. 

30.  Defender. 

31.  Desembaraçar. 

32.  Desentravar. 

33.  Desimpedir. 

34.  Desobstruir. 

35.  Doar. 

36.  Elucidar. 

37.  Emprestar. 

38.  Encorajar. 

39.  Energizar. 

40.  Ensinar. 

41.  Esclarecer. 

42.  Escoltar. 

43.  Escudar. 

44.  Escutar. 

45.  Estimular. 

46.  Explicar. 

47.  Facilitar. 

48.  Favorecer. 

49.  Fomentar. 

50.  Guardar. 

51.  Habilitar. 

52.  Harmonizar. 

53.  Impulsionar. 

54.  Inspirar. 

55.  Instruir. 

56.  Interagir. 

57.  Interceder. 

58.  Intermediar. 

59.  Libertar. 

60.  Livrar. 

61.  Manter. 

62.  Medicar. 

63.  Melhorar. 

64.  Nutrir. 

65.  Observar. 

66.  Olhar. 

67.  Orientar. 

68.  Otimizar. 

69.  Ouvir. 

70.  Participar. 

71.  Patrocinar. 

72.  Potencializar. 

73.  Presentear. 

74.  Preservar. 
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75.  Privilegiar. 

76.  Promover. 

76.  Propiciar. 

77.  Proteger. 

78.  Prover. 

79.  Providenciar. 

80.  Reabilitar. 

81.  Recuperar. 

82.  Reeducar. 

83.  Regenerar. 

84.  Relevar. 

85.  Reparar. 

86.  Reservar. 

87.  Resgatar. 

88.  Resguardar. 

89.  Restaurar. 

90.  Salvaguardar. 

91.  Servir. 

92.  Socorrer. 

93.  Subsidiar. 

94.  Supervisionar. 

95.  Sustentar. 

96.  Testemunhar. 

97.  Tratar. 

98.  Velar. 

99.  Vigiar. 

100.  Zelar. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assistência do assistido, indicados para a expansão das 

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

01.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Cuidadologia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  ASSISTÊNCIA  PRESTADA  PELO  ASSISTIDO  AO  AS-
SISTENTE,  CONCOMITANTEMENTE  COM  A  ASSISTÊNCIA  

RECEBIDA  DO  MESMO  ASSISTENTE,  EM  GERAL  PASSA  

DESPERCEBIDA  POR  AMBOS,  ASSISTIDO  E  ASSISTENTE. 
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Questionologia. Ao assistir alguém, você, leitor ou leitora, está consciente quanto à as-

sistência recebida para si mesmo? Qual reação íntima, de reciprocidade, você apresenta no con-

texto interassistencial? 
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A S S I S T Ê N C I A    E N E R G É T I C A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assistência energética é a ação presencial ou remota de prestar auxílio 

efetivo aos outros, na qual predomina o emprego lúcido e intencional das próprias energias cons-

cienciais (ECs), potencializadas ou não por alguma fonte externa. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra assistência vem 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. Surgiu no Século XVI. O vocábulo energético deriva do idioma 

Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Assistência energossomática. 2.  Assistência bioenergética. 3.  Auxí-

lio energossomático. 4.  Amparo energético. 

Neologia. As duas expressões compostas assistência energética declarada e assistência 

energética silenciosa são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Assistência somática. 2.  Assistência psicossomática. 3.  Assistência 

mentalsomática. 

Estrangeirismologia: o strong profile parapsíquico; o know-how energético em constan-

te aperfeiçoamento; a performance energossomática discreta; a vivência full time da interassisten-

cialidade energética. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética. 

Coloquiologia: o preceito profilático e assistencial de só botar banca quem tem compe-

tência; a ingenuidade parapsíquica de querer ajudar sem medir consequências; o preceito cosmo-

ético de na dúvida, abster-se. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade multidimensional; os 

energopensenes; a energopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a leitura de holopensenes; 

os diagnósticos holopensênicos orientando as atuações energéticas; a construção de holopensene 

refratário às patoenergias. 

 

Fatologia: a complementação das assistências somática, afetiva e intelectual; o regra-

mento cosmoético da abordagem energética; os protocolos de segurança energética salvaguardan-

do a eficácia da assistência multidimensional; as normas da paraprofilaxia pessoal e grupal; a vi-

gilância quanto aos parafenômenos de efeito físico; o respeito aos limites cosmoéticos da assis-

tência; o comedimento na admissão e comunicação das autovivências parapsíquicas; a implanta-

ção de rotina útil favorecedora da assistência multidimensional. 

 

Parafatologia: a assistência energética; a atuação nos bastidores extrafísicos da vida hu-

mana; os esforços permanentes para a autocapacitação energética e parapsíquica; o investimento 

na hiperacuidade energética; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sondagem 

da dimener; a atenção às liberações espontâneas de ectoplasma; o assentamento das autodefesas 

energossomáticas; o incremento gradativo da tara parapsíquica; a omnidisponibilidade para iden-

tificar e atender as demandas de assistência energética surgidas sem folgas, em qualquer tempo  

e lugar; a caminhada progressiva para o estabelecimento do tenepessismo 24 horas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade–intenção–ECs pessoais; o sinergismo sentidos 

físicos–atributos mentais–percepções extrassensoriais nas sondagens parapsíquicas exitosas;  

o sinergismo motivação energossomática–intenção assistencial; o sinergismo disposição somáti-

ca–vigor energossomático–ortopensenização; o sinergismo boa vontade–boa intenção–autodis-

cernimento evolutivo; o sinergismo abertismo consciencial–hiperacuidade energética–apuro au-

tocrítico; o sinergismo amparador extrafísico–conscin energicista–consciência assistida. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da disponibilidade das ener-

gias imanentes (EIs) para todos; o princípio da inexauribilidade das energias imanentes; o prin-

cípio da primazia das ECs cosmoéticas; o princípio da onipresença das interações energéticas;  

o princípio interassistencial do menos doente assistir ao mais doente; o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo 

a autodefensividade do assistente. 

Teoriologia: a teoria da vida humana energossomática; a teoria do holossoma; a teoria 

do pensene; a teoria da Era da Fartura das energias conscienciais. 

Tecnologia: a técnica das 40 manobras fundamentais com as ECs; a técnica do arco 

voltaico craniochacral; a técnica da coenergização cadenciada; a técnica da passividade alerta; 

a técnica da visualização parapsíquica; a técnica de qualificação da autointenção; a técnica do 

anonimato assistencial. 

Voluntariologia: os voluntários da tares multidimensional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;  

o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Holo-

ciclo; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório da vida intrafísica permitindo  

a interação cotidiana com diversos padrões bioenergéticos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

fenomenologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito ricochete das energias exteriorizadas; os efeitos fisiológicos e pa-

rafisiológicos das ECs; os efeitos dos emocionalismos no desequilíbrio energossomático; os efei-

tos dos desbloqueios energéticos na deslavagem cerebral; os efeitos da desintoxicação energética 

no autodesassédio; os efeitos do aumento das autodefesas energéticas no incremento em extensão  

e profundidade da capacidade assistencial; os efeitos da autodesperticidade na expansão da efi-

cácia interassistencial. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses quanto às paraperceptibili-

dades energéticas. 

Ciclologia: o ciclo paratécnico assim-desassim; o ciclo evolutivo recebimento-retribui-

ção; o ciclo da mobilização básica das energias (MBE) circulação fechada–exteriorização ener-

gética–absorção das energias. 

Binomiologia: o binômio energia imanente–energia consciencial; o binômio estímulo- 

-reação; o binômio saber dar–saber receber; o binômio animismo-parapsiquismo; o binômio or-

tointenção-ortoenergização. 

Interaciologia: a interação emissor-receptor. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo assistência ambulatorial–assis-

tência cirúrgica; o crescendo tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio boa intenção–autodiscernimento parapsíquico–autodefensi-

vidade energética; o trinômio abertismo parapsíquico–autodiscernimento parapsíquico–auto-

comprovação energossomática. 

Polinomiologia: o polinômio pessoa certa–momento correto–contexto adequado–ação 

precisa. 

Antagonismologia: o antagonismo primavera energética (primener) / ressaca energé-

tica. 
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Politicologia: o combate silencioso e pacífico à assediocracia; a implantação gradual da 

assistenciocracia; a constatação da meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à efetivação da assistência multidimensional; 

a lei da empatia; a lei da ação e reação; as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia. 

Filiologia: a neofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a paracogniciofilia; a pesquisofilia; 

a interassistenciofilia; a conviviofilia; a amparofilia. 

Sindromologia: os agentes e as vítimas energeticamente defasadas pela síndrome da 

vampirização energética; os exauridos holossomaticamente pela síndrome de burnout; os embo-

tados parapsiquicamente pela síndrome da infradotalidade energética (cascagrossismo). 

Mitologia: a desmitificação da assistência multidimensional; o mito da ausência de limi-

tes assistenciais; o mito de somente a boa intenção ser autodefesa eficaz. 

Holotecologia: a assistencioteca; a energeticoteca; a pesquisoteca; a parafenomenoteca; 

a despertoteca; a discernimentoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Energossomatologia; a Parafenomenolo-

gia; a Experimentologia; a Paratecnologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Autodiscernimen-

tologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consener; a conscin-esponja energética; a conscin energicista lúcida; a is-

ca humana consciente; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;  

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapi-

ens fraternus; o Homo sapiens energodonator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistência energética declarada = a aplicação de arco voltaico cranio-

chacral; assistência energética silenciosa = a limpeza discreta de energias gravitantes enfermas do 

energossoma do assistido. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético. 

 

Autocomprovação. A consciência necessita utilizar as energias para atuar no mundo fí-

sico. Vivências energéticas lúcidas podem ser as primeiras autocomprovações, irrefutáveis para si 

mesmo, da própria realidade holossomática e multidimensional. 
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Energias. A compreensão, percepção, discriminação e aplicação lúcida das energias pes-

soais fundamentam a saúde, a motivação e o êxito nas realizações. 

Domínio. A perícia no controle das energias pode ser alcançada por meio de 7 investi-

mentos, complementares, listados em ordem funcional: 

1.  Estudo: a aquisição de conhecimentos para identificar e entender as vivências ener-

gossomáticas e parafenomênicas. 

2.  Exercitação: a movimentação rotineira das bioenergias pessoais. 

3.  Paraperceptibilidade: a aplicação de técnicas para aumento da sensibilidade energé-

tica e parapsíquica. 

4.  Vigilância: a sustentação da atenção voltada à apreensão das pararrealidades. 

5.  Discernimento: o empenho em discriminar e caracterizar as ocorrências energéticas. 

6.  Pesquisa: a análise detalhista do parafenômeno em busca do respectivo conteúdo. 

7.  Aplicação: a utilização consciente do autoparapsiquismo para o fomento da saúde 

pessoal, alheia e de ambientes. 

 

Fontes. O assistente multidimensional lúcido gabarita-se para haurir potência energética 

de 3 fontes externas, listadas em ordem alfabética: 

1.  Central Extrafísica de Energias (CEE): o recebimento de achega energética de esta-

ção extrafísica de ECs homeostáticas. 

2.  Consciência amparadora: a predisposição ao influxo de ECs provenientes de cons-

cins e / ou consciexes benfazejas. 

3.  Energia Imanente: a absorção de energias impessoais, difusas e onipresentes do 

Universo. 

 

Atuações. As energias são relevantes ferramentas de auxílio. Eis, por exemplo, em or-

dem alfabética, 20 atuações energéticas assistenciais: 

01.  Acolher: com a irradiação de energias balsâmicas capaz de gerar a sensação de con-

forto intraconsciencial. 

02.  Aditivar: com a dinamização das ECs capaz de incrementar a força da vontade (vo-

liciolina). 

03.  Blindar: com a impregnação de ortoenergias capaz de impedir intrusões em ambien-

tes pessoais ou coletivos. 

04.  Compensar: com a ativação e desbloqueio de chacras capaz de reequilibrar o holo-

chacra. 

05.  Desassediar: com a promoção de desassim capaz de permitir a desconexão energéti-

ca de consciexes patológicas. 

06.  Descoincidir: com a produção de soltura energossomática capaz de predispor para-

percepções e projeções lúcidas. 

07.  Desintoxicar: com a reequilibração energossomática capaz de evitar ou sanar mini-

doenças. 

08.  Despertar: com o impacto energético capaz de induzir a retomada da lucidez. 

09.  Encapsular: com a formação de isolamento parassanitário de assistentes ou assisti-

dos capaz de evitar contaminações energéticas. 

10.  Esclarecer: com a intermediação de acoplamentos sadios e patológicos capaz de de-

monstrar categorias energéticas diferenciadas. 

11.  Extrapolar: com o patrocínio de vivências energéticas superiores ao nível evolutivo 

atual capaz de criar padrões homeostáticos de referência. 

12.  Higienizar: com a retirada de energias patológicas gravitantes e atuantes capaz de 

manter a assepsia em objetos, ambientes e psicosferas de humanos e subumanos. 

13.  Inspirar: com a otimização da energosfera capaz de predispor à recepção de para-

comunicações sadias inspiradoras. 

14.  Iscar: com a recepção de consciex na própria psicosfera capaz de promover o aten-

dimento terapêutico da mesma. 
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15.  Mimar: com o oferecimento de regalo impregnado com ECs sadias capaz de favore-

cer o rapport com o doador assistente. 

16.  Parabanhar: com a potente exteriorização energética capaz de confirmar a realiza-

ção cosmoética em paraparceria. 

17.  Potencializar: com o aporte e intensificação das energias do assistente em benefício 

do assistido capaz de aumentar temporariamente a força presencial e o fôlego assistencial. 

18.  Prevenir: com a anulação de fluxo energético patológico capaz de cortar cadeia de 

acidentes de percurso. 

19.  Recompor: com a intensa liberação de ectoplasma capaz de permitir a intervenção 

regenerativa no holossoma. 

20.  Sensibilizar: com a instalação de campo energético capaz de propiciar comprova-

ções energossomáticas, experimentações parafenomênicas e interações com holopensenes cosmo-

éticos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assistência energética, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

07.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Coenergização  cadenciada:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

12.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Limite  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Qualificação  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Homeostático. 

15.  Usina  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

 

ENERGOSFERAS  FORNECEM  DADOS  FIDEDIGNOS  PARA  

DIAGNÓSTICOS.  INTERVENÇÕES  ENERGÉTICAS  INFLUEM  

NO  HOLOSSOMA.  EIS  O  VALOR  PARA  OS  ASSISTENTES  

DAS  PARAPERCEPÇÕES  E  DO  DOMÍNIO  DAS  ENERGIAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza a assistência energética concomitante  

a outras abordagens de auxílio? Com quais resultados cosmoéticos? 

 

A. L. 
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A S S I S T Ê N C I A    F A L H A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assistência falha é o ato ou efeito malogrado, desprovido de acerto, cer-

teza, completude, exatidão, força, justeza, precisão, sucesso, por parte da conscin assistente no 

atendimento à real necessidade ou carência prioritária da consciência assistida, conscin ou cons-

ciex, em momento evolutivo específico. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo assistência deriva 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”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo falha provém do idioma Latim 

Vulgar, fallia, “defeito”, com provável influência do idioma Francês, faille, “falta; falha; racha; 

tecido de seda”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Insucesso assistencial. 02.  Ajuda lacunada; assistência inacabada. 

03.  Assistência frustra. 04.  Auxílio claudicante. 05.  Socorro fracassado. 06.  Pseudassistência. 

07.  Falência assistencial. 08.  Estupro evolutivo. 09.  Antiassistencialidade. 10.  Antiparadiplo-

macia. 

Neologia. As 3 expressões compostas assistência falha, assistência falha atenuada e as-

sistência falha agravada são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Assistência exitosa. 02.  Sucesso assistencial. 03.  Acerto na assis-

tência. 04.  Auxílio preciso. 05.  Amparo providencial. 06.  Assertividade assistencial. 07.  Inter-

venção eficaz. 08.  Conduta cosmoética. 09.  Interassistencialidade discernida. 10.  Heterassedia-

lidade. 

Estrangeirismologia: o coup de main forçado; a análise do after effect da assistência; 

o senso quanto ao timing assistencial; o parti pris do assistente; a metedura de patas do assistente 

incauto; o shortcoming informacional; o modus faciendi assistencial inapropriado; o assistente 

hollow profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Retifiquemos 

nossas falhas. 

Coloquiologia. Eis, a título de exemplo, 5 expressões utilizadas para denotar a falha 

assistencial: não dar conta do recado; a emenda saiu pior que o soneto; colocar os pés pelas 

mãos; carregar nas tintas; de boa vontade e boa intenção, o cemitério está cheio. 

Proverbiologia: – Errare humanum est. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a ausência de retilineari-

dade pensênica; os bradipensenes; a bradipensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a assistência falha; o desrespeito pelo nível evolutivo alheio; o tresmalhamen-

to do assistido; a sociosidade; a superficialidade nas abordagens; a perda de acesso ao assistido; 

a inexistência de critério; a ausência de calculismo cosmoético; a falta do detalhismo cosmovisio-

lógico; a indecisão para atuar no momento mais oportuno; o recuo na hora “H”; a perda de opor-

tunidades; o estabelecimento de padrões independente do assistido; a vontade débil; a qualidade 

da intenção; o despreparo holossomático; a cincada; o vocabulário inadequado; a autoculpa do as-

sistente quanto ao assistido; a superproteção maternal; a boa vontade assediadora; a mordomia; 
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a incompetência; a distorção na coerência pessoal; o conflito de interesses; a indulgência; a omis-

são deficitária; a falta de posicionamento; o acumpliciamento; a conivência; a comparsaria; a de-

senvoltura técnica; a habilidade de saber ouvir; o rapport, a afinidade, a empatia e a identidade 

materpensênica entre assistente e assistido; a confiança interconsciencial e multidimensional;  

o ato de arregaçar as mangas; o suar sangue; o bom-tom; a assistência ideal ou correspondente 

ao nível do assistido. 

 

Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; a incipiência da sinalé-

tica energética e parapsíquica pessoal; o perdularismo energético; a desconexão com os ampara-

dores; a abordagem extrafísica inapropriada; o resgate extrafísico frustro. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistente interconsciencial–consciência assistida; o si-

nergismo amparador do assistido–amparador do assistente; o sinergismo dedicação do assisten-

te–predisposição do assistido. 

Principiologia: o princípio “só põe banca quem tem competência”; o princípio do me-

nos doente ajudar o mais doente; o princípio cosmoético “na dúvida, abstenha-se”; o princípio 

dos fatos e parafatos orientarem a assistência; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a violação do código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) estabelecendo as fronteiras assistenciais tacon-tares; a ausência do código grupal de Cos-

moética (CGC). 

Teoriologia: a teoria dos limites interassistenciais; a teoria das dificuldades recíprocas. 

Tecnologia: a ausência da tecnicidade interassistencial; a falta de competência na aplica-

ção de técnicas assistenciais; a eleição da melhor técnica para o caso específico; a técnica do de-

talhismo; a técnica de dourar a pílula para não assustar o passarinho; a ponderação no uso da 

técnica da Cosmoética Destrutiva; a dosagem energética na técnica da Impactoterapia. 

Voluntariologia: o excesso de atividades e funções no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labora-

tório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da imobili-

dade física vígil (IFV). 

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

cologia; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Conscienciôme-

tras; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível 

dos Despertos. 

Efeitologia: os efeitos imediatos e mediatos do ato assistencial; os efeitos deletérios da 

dosagem inadequada de informação; os efeitos colaterais inavaliados da assistência falha; os 

efeitos do veteranismo parapsíquico no saldo interassistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses assistenciais adquiridas pelo aprendizado com o erro. 

Ciclologia: o ciclo falha-retificação-acerto; o ciclo de falhas reincidentes gerando a des-

qualificação do assistente. 

Enumerologia: a perscrutação incompleta; a anamnese superficial; a interlocução lacu-

nada; o diagnóstico impreciso; a solução inadequada; o encaminhamento equivocado; o acompa-

nhamento tardio. 

Binomiologia: o binômio discernir antes–auxiliar depois; o binômio intenção-resulta-

do; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio conteúdo-forma; o binômio mentalsoma-psi-

cossoma; o binômio verdade-limite; o binômio causa-efeito; o binômio profilaxia-terapêutica. 

Interaciologia: a interação ausência de sociabilidade–falta de afabilidade. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-Cosmoética-interassistencialidade; o tri-

nômio lugar inadequado–momento impróprio–técnica pior; o trinômio temor-complacência-pu-

silanimidade; o trinômio ingenuidade-inexperiência-imaturidade; o trinômio falhas habituais– 
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–autodesorganização–incompléxis; o trinômio diagnóstico-reflexão-ação; o trinômio pessoa cer-

ta–contexto adequado–mensagem essencial. 

Polinomiologia: a ausência do follow up no polinômio acolhimento-orientação-encami-

nhamento-acompanhamento; o polinômio boa intenção–irreflexão–impulsividade–resultado. 

Antagonismologia: o antagonismo informação dosificada pró-assistido / informação 

dosificada pró-assistente; o antagonismo erro / acerto; o antagonismo esclarecimento / con-

vencimento; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo técnica / empirismo; o antago-

nismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo cientista frio / assistente humanista; o anta-

gonismo bem-estar / malestar. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin interassistencial inassistindo a si mesma; o pa-

radoxo do excesso de benevolência transformar o bem em mal. 

Politicologia: a asnocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a para-

psicocracia; a cosmoeticocracia; a democracia interassistencial. 

Legislogia: a lei do esforço mínimo aplicada à interassistencialidade. 

Filiologia: a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a neofobia; a decidofobia; a recexofobia. 

Sindromologia: a síndrome de salvador da pátria; a síndrome do justiceiro; a síndrome 

da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dispersão assistencial. 

Maniologia: a fracassomania. 

Mitologia: o mito da onipotência universal; o mito da infalibilidade do assistente; o mi-

to da neutralidade no processo interassistencial. 

Holotecologia: a assistencioteca; a discernimentoteca; a erroteca; a criterioteca; a cos-

moeticoteca; a coerencioteca; a cognoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Intencionologia; a Au-

todiscernimentologia; a Errologia; a Criteriologia; a Priorologia; a Enganologia; a Deficienciolo-

gia; a Parapercepciologia; a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o guia amaurótico; a consciência insegura; a consciência simplista; a cons-

ciência bradipsíquica; a conscin superficial; a conscin eletronótica; a isca assistencial inconscien-

te; o pré-serenão vulgar. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; 

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

cador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; 

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens stultus; o Homo sapiens debi-

lis; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens negligens; o Homo 
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sapiens inexpertus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens defi-

ciens; o Homo sapiens omissus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistência falha atenuada = a falha inconsciente produzida por ignorân-

cia ou inexperiência do assistente; assistência falha agravada = a falha resultante de negligência, 

imperícia ou imprudência do assistente. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da qualificação interassis-

tencial. 

 

Necessidade. Conforme a Interassistenciologia, o maior ou menor grau de falibilidade 

assistencial relaciona-se com a capacidade do assistente em atender à real necessidade do as-

sistido, e não querer direcionar a assistência de acordo com a própria necessidade ou interesse. 

Horizontalidade. Sob a ótica da Proxêmica, a interlocução horizontal entre pessoas da 

mesma faixa etária favorece o rapport e a interação mais empática entre assistente e assistido, 

aumentando significativamente as chances de êxito no processo interassistencial. 

Veteranismo. Assistência se aprende assistindo. A consciência assistente veterana, 

a partir do acúmulo de experiências adquiridas pelos erros e acertos das investidas interassisten-

ciais, leva vantagem em comparação ao jovem, ainda inexperiente, calouro. 

Discernimento. Contudo, independente de idade cronológica da conscin, é o uso priori-

tário do autodiscernimento a atitude definidora da maturidade interassistencial. 

 

Caracterologia. Mediante a Autoconscienciometrologia, as causas básicas ou etiologias 

dos desacertos nas tarefas interassistenciais decorrem da manutenção pela conscin assistente, ho-

mem ou mulher, de posturas trafaristas, a exemplo das 15 listadas a seguir, em ordem alfabética: 

01.  Afoiteza: a impulsividade no agir; a revelação antecipada de informações. 

02.  Analfabetismo funcional parapsíquico: as distorções paraperceptivas; a deficiên-

cia na interpretação dos parafatos e parapercepções. 

03.  Apriorismose: o pré-julgamento; o uso de filtros na escuta. 

04.  Arrogância: a torre de marfim; o salto alto; a pontificação. 

05.  Autodesorganização: a impontualidade; a indisciplina. 

06.  Avareza: a economia de recursos intra e extraconscienciais; o não abrir mão. 

07.  Descondicionamento energossomático: o esgotamento energético; a contaminação 

com o assistido; a incapacidade de manter o autencapsulamento. 

08.  Impaciência: o pavio curto; a dificuldade em realizar repetições didáticas. 

09.  Inflexibilidade: a rigidez pensência; a resistência em dançar conforme a música. 

10.  Insegurança pessoal: o medo de errar; a falta de confiança no próprio pulso. 

11.  Preguiça: a acídia; o menor esforço físico e intelectual. 

12.  Procrastinação: o ato de empurrar com a barriga. 

13.  Psicossomaticidade: o predomínio do emocionalismo exacerbado; a maternagem; 

a complacência; a ausência de racionalidade. 

14.  Pusilanimidade: a incerteza; a tibieza; o fraquejar diante das adversidades. 

15.  Tendenciosidade: a parcialidade; a defesa do grupelho. 

 

Reciclagem. A partir da Autocosmoeticologia, a conscin mais lúcida quanto à responsa-

bilidade interassistencial promove reciclagens intraconscienciais ininterruptas rumo à depuração 

da autoincorruptibilidade pessoal. 

 

Terapeuticologia. Consoante a Holomaturologia, eis, a título de exemplo, 7 atitudes 

práticas para evitar e / ou diminuir a incidência de assistências falhas, a seguir descritas em ordem 

lógica: 
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1.  Análise: autocrítica dos resultados interassistenciais. 

2.  Atualização: do CPC evitando a reincidência da falha. 

3.  Reciclagem: dos trafares incidentes nos resultados falhos. 

4.  Aquisição: dos trafais qualificadores da interassistência. 

5.  Reparo: tempestivo da falha, quando ainda viável. 

6.  Extração: de aprendizado a partir da falha cometida, evitando o receio paralisante de 

futuras interassistências. 

7.  Refinamento: do autoparapsíquico lúcido, incrementando a percepção da realidade 

multidimensional. 

 

Tabelologia. Pertinente à Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

5 confrontos entre os efeitos da assistência falha e da assistência eficiente: 

 

Tabela  –  Efeitos  da  assistência  falha  /  assistência  eficiente 

 

N
os

 Assistência  Falha Assistência  Eficiente 

1. Ressaca energética Banhos energéticos 

2. Assimilação energética antipática Desassim  

3. Obnubilação consciencial Extrapolacionismo parapsíquico 

4. Acidentes de percurso Abertura de caminhos 

5. Melin Euforin 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomática, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, 

evidenciando relação estreita com a assistência falha, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Autofracasso  deslocado:  Autoproexologia;  Nosográfico. 

06.  Automegatrafarismo:  Interassistenciologia;  Neutro. 

07.  Erro  digno:  Errologia;  Nosográfico. 

08.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Opção  pela  correção:  Opciologia;  Homeostático. 

12.  Pesquisa  do  erro:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

13.  Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

14.  Tempo  assistencial:  Interassistenciologia;  Neutro. 

15.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONQUISTA  DO  AUTOPARAPSIQUISMO  COSMOÉTICO  

DISCERNIDOR  É  META  PRIORITÁRIA  ÀS  CONSCIÊNCIAS  

LÚCIDAS  E  JÁ  COMPROMETIDAS  COM  A  REDUÇÃO  DAS  

FALHAS  NOS  EMPREENDIMENTOS  INTERASSISTENCIAIS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda contabiliza alto índice de falhas nas tarefas 

interassistenciais? Por qual motivo? 

 

C. A. 
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A S S I S T Ê N C I A    G E O L Ó G I C A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assistência geológica é o efeito ou resultado das atividades técnicas da 

Geologia, enquanto Ciência, no fornecimento de recursos naturais, suprindo as necessidades da 

conscin, homem ou mulher, na dimensão intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo assistência deriva 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”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo geologia provém do idioma 

Francês, géologie, ou do idioma Inglês, geology, e este do idioma Latim Científico, geologia, 

“Ciência das coisas da terra”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Assistência mineral. 2.  Disponibilidade de recursos minerais. 3.  Sub-

sídio geológico. 4.  Utilidade geológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo Geologia: ge-

óloga; geológica; geológico; geólogo. 

Neologia. As 3 expressões compostas assistência geológica, assistência geológica míni-

ma e assistência geológica máxima são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Assistência bioenergética. 2.  Assistência extrafísica; parassistência.  

3.  Assistência parapsíquica. 4.  Desassistência geológica. 

Estrangeirismologia: o trabalho com mente et malleo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à racionalidade cosmoética na utilização dos bens naturais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal geológico; o holopensene pessoal da sobrevivência 

humana; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os tecnopense-

nes; a tecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a assistência geológica; as minerações; os garimpos; os recursos minerais 

energéticos; os minerais de ganga; os minerais de minério; os elementos nativos; as riquezas mi-

nerais; a escala de dureza dos minerais; os metais não preciosos; as pedras preciosas; as gemas;  

a água mineral; as nascentes d’água; o lençol freático; os poços artesianos; o aquífero Guarani;  

o plutonismo; os vulcões; as erupções vulcânicas; o magma; as nuvens de cinzas vulcânicas;  

a orogênese; a epirogênese; a água e o vento como agentes geológicos; os fenômenos sísmicos;  

o sismógrafo; a escala Richter; os terremotos; os tsunamis; as ondas sísmicas; a movimentação 

das placas tectônicas; as formações geológicas; os estratos geológicos; o betume; a exploração de 

gás natural e petróleo; os gasodutos; as rochas; os biólitos; o âmbar; o solo; o subsolo; os gêise-

res; as cavernas; as vilas das minas; as áreas de pesquisa e exploração minerais; a prospecção 

geológica; o monitoramento geológico; o desenvolvimento de áreas remotas; o mapeamento 

geológico; o mapa geológico; os períodos geológicos; a escala geológica do tempo; a preservação 

dos fósseis; os fósseis-guias; a datação de fósseis e rochas; o gelo preservando informações 

climáticas do planeta; as amostras geológicas; as perfurações geológicas; as falhas geológicas;  

a crosta terrestre; a litosfera; o núcleo da Terra; o polo magnético da Terra; o magnetismo 

terrestre; os meteoritos; os meteoros; os movimentos de regressão e transgressão dos mares; a se-

dimentação marinha; o relevo marinho; a cordilheira dorsal oceânica; a proliferação de vida nos 

recifes de corais; o supercontinente Gondwana; o supercontinente Pangea; o fato de a finitude 
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dos recursos planetários exigirem reeducação na utilização cosmoética dos mesmos; a ideia do 

Planeta Gaia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a energia imanente 

(EI); a geoenergia; a hidroenergia; os plantochacras; a kundalini; a sinalética energética e parapsí-

quica pessoal; a Central Extrafísica de Energia (CEE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo espaço-tempo-movimento; o sinergismo dos processos 

naturais geológicos; o sinergismo no cosmos. 

Principiologia: o princípio da descrença; os princípios estratigráficos; o princípio da  

identidade paleontológica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código de mineração; o código de águas minerais. 

Teoriologia: a teoria geossinclinal; as teorias epirogenéticas; a teoria da deriva conti-

nental; a teoria tectônica de placas; a teoria orogenética; a teoria da isostasia. 

Tecnologia: a técnica do mapeamento geológico; as técnicas de avaliar reservas mine-

rais; as técnicas de descrever e classificar minerais; as técnicas da projetabilidade lúcida (PL) 

na descoberta de novos minerais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da convivialidade; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Projectarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Geologia. 

Efeitologia: o efeito dos ciclos naturais na criação do habitat humano; os efeitos climá-

ticos na intemperização das rochas formando diferentes tipos de solo; o efeito destrutivo do uso 

irracional dos bens minerais; o efeito da geoenergia no equilíbrio do sexochacra. 

Ciclologia: o ciclo de eventos construtivos e destrutivos da Natureza; os ciclos do pas-

sado preservado em rochas; os ciclos glaciais e interglaciais; o ciclo da formação das rochas. 

Enumerologia: o conhecimento geológico; o ensino geológico; o espaço geológico;  

a história geológica; as leis geológicas; os materiais geológicos; o tempo geológico. 

Binomiologia: o binômio tempo-espaço; o binômio apropriação cognitiva–apropriação 

econômica; o binômio energia imanente–energia consciencial. 

Interaciologia: a interação dinâmica interna–dinâmica externa da Terra; a interação 

energia solar–força gravitacional; a interação homem–espaço geológico–Natureza. 

Crescendologia: o crescendo recurso mineral–reserva mineral–lavra; o crescendo re-

cursos inferidos–recursos indicados–recursos medidos; o crescendo mineral–rocha–formação 

geológica–grupo geológico; o crescendo intemperismo-erosão. 

Trinomiologia: o trinômio equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio da Natureza; o trinômio 

núcleo-manto-crosta. 

Polinomiologia: o polinômio descoberta-coleta-classificação-utilização de novos mi-

nerais; o polinômio erosão-transporte-sedimentação-compactação-cimentação; o polinômio geo-

energia–energia consciencial–pré-kundalini–kundalini. 

Paradoxologia: o paradoxo das rochas duras serem esculpidas pela água e pelo vento; 

o paradoxo fartura de bens minerais–nação subdesenvolvida. 

Politicologia: a evoluciocracia; a cosmocracia; a democracia; a energocracia; a cosmoe-

ticocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: as leis de regulação do setor mineral; as leis da Natureza; a lei da sincroni-

cidade universal; a lei da impermanência; a lei da universalidade da transformação; as leis de 

causa e efeito; a lei de ação e reação. 

Filiologia: a intrafisicofilia; a geofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia;  

a cosmofilia; a xenofilia. 
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Maniologia: a dromomania; a consumomania. 

Holotecologia: a experimentoteca; a geografoteca; a geoteca; a globoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Geologia; a Cosmologia; a Interdimensiologia; 

a Mesologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Cosmovisiologia; a Evoluciolo-

gia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin pesquisadora; a conscin 

enciclopedista; a conscin geoenergética. 

 

Masculinologia: o geólogo; o engenheiro geológico; o engenheiro de minas; o engenhei-

ro cartográfico; o técnico de mineração; o ourives; o garimpeiro; o amostrador; o sondador; o vul-

canólogo; o petrólogo; o gemólogo; o mineralogista; o oceanógrafo; o paleontólogo; o topógrafo; 

o geofísico; o pedólogo; o arqueólogo; o holofilósofo; o naturalista; o agente retrocognitor; o am-

parador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o conviviólogo; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o intelectual; o projetor cons-

ciente; o verbetólogo; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista; o voluntário; o tertuliano; o te-

letertuliano; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a geóloga; a engenheira geológica; a engenheira de minas; a engenheira 

cartográfica; a técnica de mineração; a ourives; a garimpeira; a amostradora; a sondadora; a vul-

canóloga; a petróloga; a gemóloga; a mineralogista; a oceanógrafa; a paleontóloga; a topógrafa;  

a geofísica; a pedóloga; a arqueóloga; a holofilósofa; a naturalista; a agente retrocognitora; a Se-

renona Rosa dos Ventos; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a convivi-

óloga; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a intelectual; a projetora consciente; a verbetóloga; a reeducadora; a evoluciente; a exempla-

rista; a voluntária; a tertuliana; a teletertuliana; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sa-

piens sapientior; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens ter-

renus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens materialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistência geológica mínima = a extração das pedras preciosas para fins 

de adorno pessoal; assistência geológica máxima = a extração racional dos bens minerais para fins 

de uso na indústria farmacêutica. 

 

Culturologia: a cultura da intrafisicalidade evolutiva; a Multiculturologia Planetária. 

 

Consumologia. No atual sistema capitalista, selvagem, vale ressaltar o aumento do con-

sumo de produtos industrializados, a expansão imobiliária crescente e o elevado número de auto-

móveis nas grandes cidades, implicando na ampliação da produção mineral e de recursos ener-

géticos, além da descoberta de novas minas para atender, por vezes, necessidades dispensáveis. 

 

Tabelologia. Sob o ângulo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 

substâncias minerais indispensáveis ao modus vivendi da Socin atual: 
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Tabela  –  Substância  /  Utilidade  ou  Matéria-prima 

 

N
os

 Substância Utilidade ou Matéria-prima 

01. Alumínio Circuitos elétricos 

02. Amianto Isolamento térmico 

03. Arsênico Inseticida 

04. Bismuto Indústria farmacêutica 

05. Chumbo Tintas 

06. Cobre Indústria elétrica 

07. Cromo Aços especiais 

08. Estanho Bronze; soldagem 

09. Ferro Siderurgia 

10. Flúor Siderurgia 

11. Fosfato Fertilizantes 

12. Grafita Baterias; cadinhos para fundição 

13. Magnésio Ligas leves; fabricação de cal 

14. Manganês Baterias; fertilizantes 

15. Níquel Aços especiais 

16. Ouro Indústria eletrônica; joias 

17. Platina Joias; catalisadores 

18. Prata Indústrias fotográfica e química 

19. Titânio Indústrias aeronáutica e automobilística 

20. Zinco Construção civil; galvanização; tintas 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assistência geológica, indicados para a expansão das  

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

01.  Antiacaso:  Intrafisicologia;  Neutro. 

02.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Dependência  indireta:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Devir:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

07.  Exigência  da  vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Megaparadoxo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Plano  existencial:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Senso  de  perspectiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

12.  Suprimento  vital:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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13.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Territorialidade  individual:  Interdimensiologia;  Neutro. 

15.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  AVANÇO  CIENTÍFICO  E  TECNOLÓGICO  DA  SOCIN,  
ALIADO  AO  USO  RACIONAL,  SUSTENTÁVEL  E  COS-

MOÉTICO  DOS  BENS  MINERAIS,  POSSIBILITA  A  PRE-
SERVAÇÃO  E  INTEGRIDADE  DO  PLANETA  TERRA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza o consumo racional e sustentável dos re-

cursos naturais? Quais atitudes vem adotando para evitar a destruição do próprio habitat? 
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G. C. 
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A S S I S T Ê N C I A    I N E G O I C A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assistência inegoica é a condição ou estado característico da consciência 

lúcida, portadora de notável nível teático de inteligência evolutiva (IE), capaz de exercer e exem-

plificar a interassistencialidade genuína, policármica, renunciando a si mesma, à própria pessoa 

ou ao egão. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra assistência vem do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. 

Surgiu no Século XVI. O prefixo in deriva também do idioma Latim, in, “privação; negação”.  

O elemento de composição ego procede do mesmo idioma Latim, ego, “eu”. Surgiu, na Lingua-

gem Erudita, a partir do Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Assistência legítima. 02.  Assistência ideal. 03.  Assistência univer-

salista. 04.  Assistência tarística. 05.  Assistência holofraterna. 06.  Assistência abnegada; assis-

tência cosmoética. 07.  Assistência policármica. 08.  Assistência prioritária. 09.  Interassistência 

inegoica; intercooperação evolutiva. 10.  Solidariedade assistenciológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do vocábulo assistência: 

antiassistencial; assistencial; assistencialidade; assistencialismo; assistencialista; assistencialís-

tica; assistencialístico; Assistenciologia; assistenciológica; assistenciológico; assistente; assisti-

da; assistido; assistir; autassistência; autassistencial; autassistencialidade; autassistente; desas-

sistida; desassistido; heterassistência; heterassistencial; heterassistencialidade; heterassistente; 

interassistência; interassistencial; interassistencialidade; interassistencialista; Interassistencio-

logia; interassistente. 

Neologia. As 3 expressões compostas assistência inegoica, assistência inegoica primá-

ria e assistência inegoica avançada são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Assistência egoica. 02.  Assistência ancestral. 03.  Assistência par-

tidária. 04.  Assistência taconística. 05.  Assistência demagógica; assistencialismo. 06.  Assistên-

cia enganosa. 07.  Assistência mistificadora. 08.  Assistência ardilosa; autossantificação; autoviti-

mização. 09.  Assistência simulada. 10.  Assistência grupocármica. 

Estrangeirismologia: o full time interassistencial; o rapport interconsciencial assistente- 

-assistido; o modus operandi pessoal da proéxis; o feedback interassistencial; a mutual assistance; 

a key da interassistencialidade; o megacurriculum vitae assistencial; o breakthrough interassisten-

cial; a parcela visível do auxílio prestado qual ponta do iceberg do volume assistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Holofraternologia. 

Holofilosofia. A Holofilosofia como sendo a expressão mentalsomática ou racional da 

assistência inegoica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os benignopensenes;  

a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os propensenes; a propensenidade; os prioropense-

nes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didacto-

pensenidade; os autopensenes focados no assistido; a autopensenização interassistencial. 

 

Fatologia: a assistência inegoica; a assistência esclarecedora; a interassistência tarística; 

a interassistencialidade; a demonstração racional do erro fundamental da desvalorização da convi-

vialidade, incluído dentre os maiores erros praticados pelos componentes da Humanidade em evo-
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lução; o egão; a dificuldade encontrada ou o megatravão deparado pela conscin para chegar  

a compreender e vivenciar a policarmalidade, em todas as linhas e instâncias do conhecimento 

humano; o empeço resultante da subumanidade ancestral do porão consciencial da conscin pré-se-

renona vulgar; o autodesenvolvimento da interassistencialidade pessoal; os propósitos pessoais;  

a substituição da esnobação pela assistencialidade; o autodesempenho assistencial; a autossupera-

ção das próprias criações anteriores; a ultrapassagem da avarícia; o arrojo do acrescentamento 

evolutivo; a megacognição assistencial; a mutualidade interassistencial; o fato conhecido de quem 

assiste ser o primeiro a ser assistido; os benefícios recíprocos; a domesticação mútua da assisten-

cialidade; a convivialidade fraterna; o saber dar e o saber receber; o vínculo consciencial; a inter-

cooperação a 2 da dupla evolutiva; a solidariedade teática; a ajuda sem alarde; a doação anônima; 

o auxílio criterioso desinteressado; a autabnegação cosmoética inexplícita; o auxílio invisível ao 

assistido; o labor nos bastidores do palco existencial; o preço da incompreensão pública; o ônus 

social da frustração de expectativas alheias; a assistência tarística com visão a longo prazo; a se-

mente plantada hoje para germinar a posteriori; as autogratificações interassistenciais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as práticas diárias pessoais da tenepes; a ofiex pessoal; a assisten-

cialidade do parapsiquismo; o anonimato inerente à assistência extrafísica; a higienização silen-

ciosa de psicosferas e holopensenes; o suporte calado às pressões multidimensionais antiassis-

tenciais; a amparabilidade extrafísica naturalmente conquistada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo prestar assistência–ser assistido. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio interassistencial 

do menos doente assistir ao mais doente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) promovendo gradativamente  

o egocídio homeostático. 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade; a técnica do anonimato as-

sistencial. 

Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as 

técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evita-

ção do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas da Paradiplomacia; a téc-

nica de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica da assistência interconsciencial;  

o emprego da técnica do arco voltaico craniochacral. 

Voluntariologia: o paravoluntariado ininterrupto. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; os efeitos assisten-

ciais de assistir tecnicamente sem demonstrar estar assistindo. 

Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade. 

Ciclologia: o ciclo assistido-assistente-assistido-assistente-assistido-assistente. 

Enumerologia: a primeira pessoa; de mim para mim; a clivagem do ego; a ego trip; os 

mecanismos de defesa; o alter ego; o narcisismo. 

Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio tenepes-ofiex; o binô-

mio conscin trator–conscin reboque; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binô-

mio tacon-tares. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação médico-paciente; a intera-

ção terapeuta-cliente; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação professor-alu-

no; a interação autor-leitor; a interação humano-subumano; a interação assistente eclipsado–as-

sistido. 
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Crescendologia: o crescendo EV–arco voltaico–tenepes–ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinô-

mio interesse-meta-evolução; o trinômio ambição evolutiva–autodiscernimento–intermissivista;  

o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento desapercebido aos inatentos. 

Polinomiologia: o polinômio da doação tempo-energias-conhecimentos-ideias. 

Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego; o antagonismo egocentrismo / al-

truísmo; o antagonismo amor doador / amor credor; o antagonismo recepção / retribuição; o an-

tagonismo projeto aberto / obra acabada; o antagonismo privilegiado / despossuído; o antago-

nismo abrir os braços / cruzar os braços; o antagonismo assistência universal / assistência seleti-

va; o antagonismo doação universal / doação das sobras. 

Paradoxologia: o paradoxo da inversão do fluxo assistencial; o paradoxo da informali-

dade espontânea supercalculada. 

Politicologia: a assistenciocracia; a parapsicocracia; a meritocracia; a lucidocracia;  

a cosmoeticocracia; a democracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da empatia; a lei da ação  

e reação; a lei do maior esforço interassistencial. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a consciencio-

filia; a evoluciofilia; a proexofilia. 

Sindromologia: a exaltação dos pseudossacrifícios pessoais na síndrome da autossanti-

ficação; a requisição de reconhecimento, consideração, recompensa e gratidão na síndrome da 

autovitimização. 

Mitologia: a eliminação inteligente do mito do herói. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a evolucioteca; a convivioteca; a socioteca;  

a energossomatoteca; a cosmoeticoteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Assistenciologia; a Conviviologia; a Ex-

perimentologia; a Proexologia; a Priorologia; a Holofilosofia; o Universalismo; a Cosmoeticolo-

gia; a Estilisticologia. 

 

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 isca humana 

voluntária; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens interassistens; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens evo-

lutiens; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens polymathicus; 

o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens semiconsciex; o Ho-

mo sapiens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistência inegoica primária = a interassistencialidade executada por 

meio da tarefa energética pessoal (tenepes) diária; assistência inegoica avançada = a interassis-

tencialidade executada por meio da oficina extrafísica (ofiex) pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Multidimensional (a Multiculturologia 

do Parapsiquismo Interassistencial). 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 características básicas ou trafores componentes do perfil do assistente não egoico, homem 

ou mulher: 

01.  Apartidarista: a pessoa não sectária (partido político; agremiação corporativista). 

02.  Descrente: a pessoa capaz de admitir a vivência da Descrenciologia, ou seja, não 

crer em nada ou em ninguém, mas admitindo os fatos por meio das experimentações pessoais. 

03.  Desmediador: a pessoa não buscando fazer média demagógica com os outros, mas 

insistindo na verdade, mesmo antipática, dos fatos fundamentais. 

04.  Dessacralizador: a pessoa não cuidando apenas ou essencialmente da autobiografia, 

da fama pessoal ou da imagem de santidade pública (ídolo, ícone) de si própria. 

05.  Esclarecedor: a pessoa prosseguindo a interassistencialidade para além da tarefa 

primária da consolação (tacon) e desenvolvendo a tarefa do esclarecimento (tares) evolutivo. 

06.  Fraternista: a pessoa autêntica, fidedigna e explicitativa com o realismo fraterno 

possível, sem eufemismos, meios-termos, meias-verdades, acobertamentos, paliativos e placebos, 

evidenciando a verdade construtiva com a liberdade de expressão máxima e respeito aos direitos 

das consciências (Impactoterapia). 

07.  Igualitarista: a pessoa capaz de ver o assistido igual a si mesma, condição comple-

xa e esquecida componente do trinômio liberdade-igualdade-fraternidade, gerado pela Revolu-

ção Francesa. 

08.  Impersuasiva: a pessoa assistente por meio da comunicação e das informações, sem 

qualquer intenção de convencimento doutrinário, catequético ou persuasão filosófica. 

09.  Pesquisística: a pessoa dedicada à investigação teórica e prática das consciências 

em níveis evolutivos superiores a si própria, incluindo o ser desperto, o evoluciólogo e o Serenão. 

10.  Universalista: a pessoa não facciosa, com abertismo consciencial, ou seja, não lava-

da cerebralmente pela dogmática irracional de seita ou religião. 

 

Megaverponologia. No âmbito da Verponologia, eis a megaverpon esclarecedora: 

– O assistido em pior condição é, paradoxalmente, o assistente egoico. 

Serenologia. Segundo a Holomaturologia, o Homo sapiens serenissimus, ou o Serenão, 

chegou cedo ou primeiro à Serenologia porque entendeu, antes das outras personalidades do gru-

po evolutivo, a condição de ponta, avançada, complexa, mas prioritária da consciência assistente 

não egoica. 

Politicologia. Do ponto de vista da Parassociologia, os religiosos profissionais, sempre 

sectários, e os políticos profissionais também, quando sectários ou partidaristas, são, estrutural-

mente, na condição de personalidades, consciências ainda assistentes egoicas, muito distantes de 

entenderem e exemplificarem o estado da serenidade dos Serenões. 
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Taristicologia. De acordo com a Priorologia, a assistência interconsciencial apenas con-

soladora, interminável, mesmo com boa intenção e boa vontade maiores, contudo sem discerni-

mento, ou especificação do essencial melhor, não resolve, em definitivo, a vivência evolutiva  

e fraterna do assistente assistindo e reassistindo os assistidos. 

Dificuldade. Em face da Apriorismologia, a sofisticação ou a dificuldade inerente ao ato 

de entender os fatos interassistenciais, sem apriorismose, nos quais, por exemplo, a exteriorização 

de energias conscienciais (ECs), a prática do arco voltaico craniochacral e a própria megaeufori-

zação pessoal transmitida energeticamente a outra conscin, ainda podem estar sendo completa-

mente egoicas por parte do assistente sem discernimento quanto ao esclarecimento evolutivo. 

Gap. Sob a perspectiva da Intermissiologia, o Curso Intermissivo pré-ressomático, quan-

do primário, ainda não tem incluído no currículo, ou no corpus das matérias ou temas tratados,  

a assistência inegoica em função do nível jejuno das consciexes intermissivistas recém-chegadas 

à reciclagem evolutiva. A brecha, o abismo ou o gap entre a condição intraconsciencial antiga  

e a nova condição intermissivista somente é possível ser preenchido a partir do estágio secundário 

mais avançado, oportunamente. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assistência inegoica, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Ciclo  Evolutivo  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

INFELIZMENTE,  NO  CONTEXTO  DA  PARA-HISTÓRIA, 
A  MAIORIA  DOS  GÊNIOS  DA  HUMANIDADE,  NOS  REGIS-

TROS  DA  HISTÓRIA  HUMANA,  AINDA  VEM  SENDO  CONS-
TITUÍDA  DE  ASSISTENTES  EGOICOS  INCONSCIENTES. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a assistência inegoica? Tal prática 

vem ajudando você? 
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A S S I S T E N C I A L I S M O    E G O Í S T A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O assistencialismo egoísta é a condição de a conscin, homem ou mulher, 

prestar auxílio, proteção ou esclarecimento a outrem visando atender aos próprios interesses e ob-

ter vantagens pessoais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo assistência vem do idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e esta de 

assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsitere, “estar ou conservar-se de pé 

junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Surgiu no Século 

XVI. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artísti-

co, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado; peculiaridade; ação; conduta; hábito 

ou qualidade característica; quadro mórbido; condição patológica”, e é formador de nome de ação 

de certos verbos. O termo egoísta é adaptação do idioma Francês, égoiste, “alguém subordinando 

o interesse dos outros aos próprios interesses”. Apareceu em 1759. 

Sinonimologia: 1.  Assistencialismo egoico. 2.  Assistencialismo egocêntrico. 3.  As-

sistencialismo egológico. 4.  Assistencialismo interprisional. 5.  Assistencialismo narcisista. 

Neologia. As duas expressões compostas assistencialismo egoísta inconsciente e as-

sistencialismo egoísta intencional são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Assistência tarística. 2.  Assistência abnegada. 3.  Assistência altru-

ísta. 4.  Assistência desapegada. 5.  Assistência filantrópica. 6.  Assistência sem retorno. 

Estrangeirismologia: a expectativa do payback pela assistência realizada; o networking 

para obter vantagens; o rapport para sedução; o grooming com segundas intenções; o feedback 

positivo demagógico; o marketing social; o mentoring e coaching para criar dependência; o des-

respeito ao timing do assistido; o assistencialismo nonprofit; o assistencialismo pro bono; a as-

sistência for free; a assistência no rewards. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade interassistencial cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares contrapondo-se ao tema: – Exi-

gência, não. Assistência. Saibamos assistir evolutivamente. Assistir sem expectativas. Saibamos 

assistir cosmoeticamente. 

Coloquiologia: os fins justificam os meios; prá quem é tá bom; é dando que se recebe; 

pra rir tem que fazer rir; em terra de pobre quem muito empresta nunca tem; quem pede se torna 

escravo de quem empresta. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Assistência. O mais inteligente é a assistência generalizada, não discriminatória, 

mesmo sem conhecer o assistido, condição oposta à acepção de pessoas”. 

2.  “Assistencialidade. A autocura pode ser promovida quando a conscin penseniza em 

favor dos outros. Quando não há mais comoção primitiva, a assistência é mais tarística”. 

3.  “Ego. Evoluir é fazer assistência esquecendo o seu ego e pensando no ego dos ou-

tros”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal egocêntrico; os autopensenes focados no retorno;  

a autopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; o materpensene da assistência egoísta;  

o ato de pensenizar sobre a recompensa; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade; o posicionamento pessoal de pensenizar sobre os outros em detri-

mento do próprio egão; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; o holopensene pessoal da interassistencialidade; o autopensene da merito-
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cracia assistencial; a pensenidade altruísta contribuindo para a reurbanização e pacificação do Pla-

neta. 

 

Fatologia: o assistencialismo egoísta; o ato de assistir para criar obrigação de retribui-

ção; a reivindicação da assistência prestada; a tacon; o assistencialismo enquanto método para cri-

ar vínculo pessoal de dependência; o assistencialismo para sedução; o agrado pretensioso; a em-

patia forçada para agradar e obter vantagens; o assistencialismo populista para conseguir favores; 

a seletividade assistencial; o ato de escolher o assistido com base em critérios próprios; a omissão 

assistencial por falta de recompensa; o exclusivismo na assistência demagógica; o autesforço inó-

cuo na tentativa de praticar a inversão existencial sem fazer assistência; a priorização dos desejos 

próprios ante a necessidade de outrem; o rolo compressor do assistencialismo contra a maturidade 

do assistido; a miopia interassistencial; o ato de defender atacando; a desqualificação da assistên-

cia alheia para justificar o próprio deficit assistencial; as intenções assistenciais mascaradas; a res-

ponsabilidade social utilizada como propaganda de venda; a responsabilidade social assumida so-

mente para receber o abatimento de imposto; o assistencialismo maquiavélico; a salvação pela pe-

nitência religiosa; o pagamento de promessa por dádivas alcançadas; o dízimo como moeda de 

troca para a salvação; a cobrança do assistente subsequente à assistência realizada; o acaso as-

sistencial emergencial; a autoconscientização da interassistencialidade substituindo o assistencia-

lismo; a disponibilidade interassistencial; a assistência abnegada, altruísta e desinteressada de re-

sultados a favor de si próprio. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal durante a assistência; o vampirismo energético; o assédio extrafísi-

co; o equívoco de considerar para cada hora de doação de energia, a garantia de 24 horas de am-

paro extrafísico; a retrocognição seriexológica grupocármica; o assistencialismo de consciex gru-

pocármica; a desassimilação energética simpática (desassim); a holosfera da assistência egoísta;  

o parapsiquismo assistencial; a conversa telepática com assediadores; o guia amaurótico incenti-

vando a manutenção do temperamento egoísta; as projeções lúcidas assistenciais; a ectoplasmia 

pessoal; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a força parapresencial cosmoética; a Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistente interconsciencial–consciência assistida; o si-

nergismo intenção do assistente–necessidade do assistido; o sinergismo amparador do assistido– 

–amparador do assistente. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do exemplaris-

mo interassistencial; o princípio da evolução interassistencial; o princípio do respeito ao nível 

evolutivo do assistido; o princípio da qualificação da intenção assistencial; o princípio da abne-

gação cosmoética assistencial; o princípio da Interassistenciologia do Maximecanismo Multidi-

mensional Interassistencial; o princípio “fazer o bem sem olhar a quem”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código de exemplarismo pessoal (CEP); o código de respeito ao livre arbítrio das cons-

ciências assistidas; o código assistencial pessoal; o código assistencial grupal; o código evoluti-

vo dos intermissivistas. 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria da interprisão gru-

pocármica; a teoria da evolução grupal das consciências; a teoria dos limites interassistenciais; 

a teoria do megafoco assistencial; a teoria e a vivência da holocarmalidade; a teoria da inteli-

gência evolutiva (IE); a teoria do megafoco existencial; a teoria da Proexologia. 

Tecnologia: a técnica do desassédio; a técnica da autopesquisa; a técnica da Paradiplo-

macia; a técnica da Parapedagogiologia; a técnica etológica do salto baixo; a técnica da checa-

gem da intenção pessoal; a técnica da evitação da arrogância monovisiológica; a técnica da inte-

rassistencialidade diária; a técnica da qualificação das intenções. 
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Voluntariologia: a autoqualificação cosmoética no voluntariado conscienciológico afi-

nizado ao Curso Intermissivo (CI). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; 

o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Para-

pedagogiologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscien-

ciológico do estado vibracional. 

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

cologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio In-

visível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: a interprisão grupocármica gerando o efeito do assistencialismo egoísta;  

o efeito da assistência incompleta. 

Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade; a aquisi-

ção das neossinapses cosmoéticas; a extrapolação consciencial consolidadora de neossinapses  

a partir da compreensão a maior da Interassistenciologia Grupocármica; as neossinapses patro-

cinadas pelos amparadores em prol do assistente e do assistido; a doação de neuroectoplasma do 

assistente predispondo a criação de neossinapses no assistido; as neossinapses geradas pelo con-

vívio com amparador de função; a recuperação das paraneossinapses do Curso Intermissivo. 

Ciclologia: o ciclo egoísmo-autopesquisa-autenfrentamento-autossuperação-interassis-

tência. 

Enumerologia: o egocentrismo nos relacionamentos; a ganância desmedida; o assédio 

assistencialista; o assistencialismo interprisional; o autengano assistencial; a assistência incomple-

ta; a assistência falha. 

Binomiologia: o binômio autodesassédio assistencialista–amparo assistencial; o binô-

mio intenção abnegada–assistência qualificada; o binômio tacon-tares. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação materpensene pessoal–me-

gafoco proexológico; a interação autodesassédio egoico–amparo de função assistencial. 

Crescendologia: o crescendo egoísmo-autassistência-megassistência; o crescendo auto-

pesquisa-autenfrentamento-autossuperação. 

Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-exaustividade-autossuperação; o trinômio ego-

ísmo-desapego-altruísmo; o trinômio assistencialismo egocármico–interassistência grupocármi-

ca–interassistência policármica. 

Polinomiologia: o polinômio autossuperação do egoísmo–assistência qualificada–am-

paro assistencial–iscagem autolúcida interassistencial. 

Antagonismologia: o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo egocarma / gru-

pocarma; o antagonismo assistência credora / assistência doadora; o antagonismo assistencia-

lismo assediador / interassistência amparadora; o antagonismo tacon / tares. 

Paradoxologia: o paradoxo da assistência em benefício do assistente; o paradoxo de  

o pensar em assistir sem respeitar a maturidade do assistido. 

Politicologia: a política partidária populista; a meritocracia demagógica favorecendo  

a promoção corporativa; a aristocracia; a autocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia cos-

moética; a cosmoeticocracia; a democracia interassistencial. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de Gerson; a lei do carma; a lei da ação e rea-

ção; a lei de causa e efeito; a lei do retorno; a lei da interassistencialidade. 

Filiologia: a assistenciofilia; a intencionofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a grupofilia;  

a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a peniafobia; a assistenciofobia; a heterocriticofobia; a conviviofobia; a neo-

fobia; a evoluciofobia; a recexofobia. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome de super-herói; a síndrome do “eu 

mereço”; a síndrome de Munchausen; a síndrome do vampirismo energético. 

Maniologia: a egomania; a mitomania; a mania de querer ganhar sempre; a mania de 

não se colocar no lugar do outro; a mania de tirar vantagem em tudo. 
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Mitologia: o mito do auxílio e proteção dos cavaleiros templários e hospitalários duran-

te as cruzadas nos Séculos XI e XIII; o mito de Joana D’Arc durante a Guerra dos 100 Anos na 

França, no Século XV; o mito de Robin Hood; o mito da inexistência da salvação fora da carida-

de; o mito da penitência salvadora da Igreja; o mito da indulgência através do dízimo. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a evolucioteca; a teaticoteca; a grupocarmoteca;  

a cosmoeticoteca; a voluntarioteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Interaciologia; a Socio-

logia; a Egocarmologia; a Grupocarmologia; a Autopesquisologia; a Intencionologia; a Cosmoeti-

cologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin egocêntrica; a isca assistencial consciente; a conscin minipeça do 

Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; as conscins assistidas; as consciexes assisti-

das; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o sedutor; o egocêntrico; o político populista; o assistente imaturo;  

o assistente heterocrítico; o empresário assistencialista interesseiro; o guia amaurótico; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o completista; o comunicólogo; o cons-

cienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; 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 tertuliano; o ver-

betólogo; o voluntário cosmoético; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a sedutora; a egocêntrica; a política populista; a assistente imatura; a as-

sistente heterocrítica; a empresária assistencialista interesseira; a guia amaurótica; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a completista; a comunicóloga; a conscien-

cióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; 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 tertuliana; a ver-

betóloga; a voluntária cosmoética; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapi-

ens negligens; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cosmoethi-

cus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens completista; 

o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistencialismo egoísta inconsciente = aquele realizado pelo ímpeto da 

conscin imatura, considerando ser sabedora do melhor para o outro, sem no entanto, ter claro para 

si os interesses pessoais; assistencialismo egoísta intencional = aquele realizado de modo 

calculado e planejado, para angariar benefícios próprios. 

 

Culturologia: a cultura do assistencialismo populista; a cultura religiosa do pagamento 

de promessas; a cultura do “jeitinho brasileiro”; a cultura da interassistencialidade cosmoética; 

a cultura da qualificação interassistencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 3 ca-

tegorias de assistencialismo egoísta: 

1.  Benigno. O incompleto, no entanto, atende a necessidade imediata do assistido. 

2.  Inútil. O improdutivo, sem benefício para o assistido, apenas para a contabilidade do 

assistente. 
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3.  Prejudicial. O desfavorável, lesivo, danoso, nocivo e assediador para o assistido, cri-

ando interprisão para o pseudassistente. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

11 características, não excludentes, de personalidades praticantes do assistencialismo egoísta: 

01.  Competitiva. Faz comparação com os demais assistentes objetivando a quantidade  

e / ou frequência, sem priorizar a qualidade da assistência. 

02.  Desatenciosa. Gera falta de empatia assistencial com o assistido. 

03.  Expositora. Fomenta divulgação da assistência para promoção pessoal. 

04.  Fugitiva. Nega assistência por desconforto pessoal pelo autorreconhecimento de tra-

far ou trafal semelhante ao assistido. 

05.  Imatura. Negligencia o preparo técnico e energético, pois confia estar fazendo, con-

venientemente, a melhor assistência. 

06.  Ineficaz. Desvaloriza o resultado profilático da assistência sem preocupação com  

a melhora do assistido. 

07.  Interesseira. Busca o resultado financeiro da assistência tornando secundária a res-

ponsabilidade com a eficácia da assistência. 

08.  Prisional. Mantém a dependência do assistido, sem o levar à autorreflexão e auto-

pesquisa. 

09.  Promissória. Viabiliza o crédito de favores com o assistido para ser cobrado em 

momento oportuno. 

10.  Repelente. Repudia ou abomina as experiências pessoais do assistido fazendo pre-

valescer os traços dogmáticos. 

11.  Seletiva. Escolhe a assistência de acordo com as próprias preferências em detrimen-

to da necessidade do assistido. 

 

Terapeuticologia. Do ponto de vista da Autexperimentologia, eis por exemplo, listadas 

em ordem lógica, 7 práticas recicladoras do assistencialismo egoísta, visando a assistência cosmo-

ética: 

1.  Autopesquisa: identificar os traços e práticas egoístas. 

2.  Autenfrentamento: buscar orientações e feedback de assistidos se a assistência reali-

zada foi a melhor possível. 

3.  Referencial: pesquisar referências e exemplos assistenciais cosmoéticos para reforço 

da autopesquisa. 

4.  Autorreciclagem: reciclar os traços egoístas identificando os trafares potencializadores 

desse temperamento, fortalecer os trafores e preencher trafais alavancadores do altruísmo. 

5.  Voluntariado: desempenhar a assistência em Instituição Conscienciocêntrica para  

o exercício da teática tarística. 

6.  Autexemplarismo: analisar o autexemplarismo por meio da técnica da conscin-cobaia. 

7.  Megassistência multidimensional: praticar a tenepes assistindo conscins e conscie-

xes, indiscriminadamente. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com o assistencialismo egoísta, indicados para a expansão 

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

01.  Assistência  falha:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

02.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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06.  Crescendo  egocentrismo-interassistencialidade:  Recexologia;  Homeostático. 

07.  Disponibilidade  assistencial  autolúcida:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

10.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

11.  Improdutividade  egocêntrica:  Egologia;  Nosográfico. 

12.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

14.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Qualificação  da  tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  ASSISTENCIALISMO  EGOÍSTA,  AUTENGANADOR,  GERA  

AUTASSÉDIO  E  INTERPRISÃO  GRUPOCÁRMICA,  EM  OPO-
SIÇÃO  À  MULTICULTUROLOGIA  DA  MEGAFRATERNIDADE  

LIBERTADORA,  COSMOÉTICA,  TEÁTICA  E  POLICÁRMICA. 
 

Questionologia. Na condição de assistente, você, leitor ou leitora, mascara os objetivos 

pessoais ou já assumiu a tares francamente? Ainda se vangloria pela assistência realizada ou sente 

gratidão pela oportunidade de assistir? 
 

Filmografia  Específica: 

 

1.    Fe ici a e n o se compra. T tulo  riginal  It's a Wonderful Life. Pa s  EUA. Data: 1947. Duração  

129 min.  ênero  Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: Português. Elenco: 
James Stewart; Donna Reed; Lionel Barrymore; Thomas Mitchell; Henry Travers; Ward Bond; Beulah Bondi; Frank 

Faley; Gloria Grahame; & Samuel S. Hinds. Produção  Frank Capra. Roteiro: Frank Capra; Jo Swerling; Dalton Trum-

bo; Clifford Odets; & Michael Wilson. Fotografia: Joseph F. Biroc.  úsica  Dimitri Tiomkin. Montagem: William 
Hornbeck. Companhia: Liberty Films; & RKO Radio Pictures Inc. Distribuidora: Versátil Digital Filmes. Sinopse: Em 

 edford Falls, no Natal, George  ailey (James Stewart), tendo sempre ajudado a todos, pensa em se suicidar saltando de 

determinada ponte em razão das maquinações de Henry Potter (Lionel  arrymore), o homem mais rico da região. Mas 
tantas pessoas oram por George, fazendo Clarence (Henry Travers), anjo esperando há 220 anos para ganhar asas, ser 

mandado à Terra para tentar fazê-lo mudar de ideia, demonstrando a importância do protagonista através de flashbacks. 

 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Gesing, Alzira; Intenção: Manifestação Atributológica da Consciência; pref. Marilene Ragagnin; reviso-

res Equipe de Revisores Editares; 182 p.; 18 caps.; 23 enus.; 3 ilus.; 2 tabs.; 22,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 48 a 76. 
2.  Lopes, Adriana; Sensos Evolutivos & Constrasensos Regressivos: O Estudo Contraponteado do Autodis-

cernimento quanto à Maturidade Consciencial; pref. Antonio Pitaguary; revisores Equipe de Revisores Editares; 640  

p.; 3 seções; 44 caps.; 9 citações; 391 enus.; 1 foto.; 1 microbiografia; 8 tabs.; 22,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional 
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 408 a 420, 442 a 452 e 477 a 480. 

3.  Martins, Eduardo; Higiene Consciencial; Reconquistando a Homeostase no Microuniverso Conscien-

cial; pref. Rui Bueno; revisores Equipe de Revisores Editares; 392 p.; 22,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Edi-
tares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 301, 302, 315 e 316. 

4.  Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Malu Balona; revisores Equipe de 

Revisores Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas; 
1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; 22,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; 

Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 144 a 153 e 255 a 268. 

5.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 1e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websi-

tes; 28,5 x 22 x 10 cm; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 130, 132 e 570. 

 

M. S. F. 
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A S S I S T Ê N C I A    P R É -D E S S O M A  
( DE S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assistência pré-dessoma é o ato e / ou efeito de a conscin, homem ou 

mulher, acolher, cuidar e esclarecer a pessoa dessomante (pré-consciex), auxiliando na obtenção 

de maior lucidez no momento do descarte do soma. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo assistência provém 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; es-

tar presente; comparecer; assistir em juízo”. Apareceu no Século XVI. O prefixo pré procede do 

idioma Latim, prae, “anterioridade; “antecipação; adiantamento”. A palavra descartar é constituí-

da pela proposição 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, khártés, “folha de papel; folha escrita; livro; registro público; do-

cumentos escritos”. Surgiu no Século XVI. O termo soma provém do idioma Grego, soma, “rela-

tivo ao corpo humano; o corpo humano em oposição à alma”. Surgiu no Século XX. O elemento 

de composição logia procede igualmente do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposi-

ção cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Auxílio na pré-dessoma. 2.  Amparo na antessala da dessoma. 3.  Cui-

dadologia pré-dessomática. 

Neologia. As 3 expressões compostas assistência pré-dessoma, assistência básica pré-

dessoma e assistência avançada pré-dessoma são neologismos técnicos da Dessomatologia. 

Antonimologia: 1.  Dessoma sem assistência. 2.  Assédio pré-dessoma. 3.  Assistência 

na ressoma. 

Estrangeirismologia: a assistance d’engagement; os insights fornecidos pelos ampara-

dores; o upgrade assistenciológico; a awareness dessomática. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Dessomatologia Assistencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Primeira-

mente, somos consciexes. Toda conscin dessoma. Renunciemos com discernimento. 

Citaciologia: – Não é da morte que temos medo, mas de pensar nela (Sêneca, 4 a.e.c.– 

–65 e.c.). O tempo não é importante, é apenas um conceito humano, artificial (Elizabeth Kübler- 

-Ross, 1926–2004). 

Ortopensatologia: – “Dessoma. A dessoma é um bem quando sabemos compreendê-la 

conclusivamente de acordo com a evolução consciencial”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o materpensene pessoal 

assistencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade da pensenização; a autopense-

nização assistencial reforçando o link energético com o assistido; a reeducação autopensênica so-

bre a dessoma; a higidez pensênica deflagrando posturas cosmoéticas. 

 

Fatologia: a assistência pré-dessoma; o momento certo de assistir; a qualificação assis-

tencial; a força presencial homeostática do assistente influenciando os ambientes entrópicos;  

a assistência esclarecedora; a elucidação quanto às posturas mais adequadas ao amparo intrafísi-

co; a imperturbabilidade emocional nas condutas assistenciais; a grata satisfação em assistir o ou-

tro; a convivialidade fraterna com o dessomante; a pacificação íntima atuando de modo terapêuti-

co no momento do descarte do soma; a aprendizagem haurida com o assistido; os benefícios recí-
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procos; o autoposicionamento assistencial de ponta sobre as reflexões relacionadas à dessoma;  

o autodesenvolvimento da interassistencialidade pessoal; o epicentrismo consciencial lúcido;  

o estudo da Dessomatologia visando a profilaxia da parapsicose pós-dessomática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as projeções da consciência com alto nível de lucidez preparando  

a dessoma; a autossustentabilidade energética geradora da força presencial no desempenho do 

epicentrismo interassistencial; a interassistencialidade ministrada nos Cursos Intermissivos (CIs); 

a ectoplasmia potencializando a assistência; o autencapsulamento; a parceria diária com a equipex 

assistencial; a exteriorização das energias conscienciais intencionando o melhor para todos os en-

volvidos no processo da dessoma; os assédios amenizados na base intrafísica; a assistência e en-

caminhamento dos credores extrafísicos do dessomante. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo timing do assistido–timing do assistente; o sinergismo 

das ações acolhedoras interassistenciais; o sinergismo prestar assistência–ser assistido; o siner-

gismo intenção hígida–utilização do parapsiquismo; o sinergismo oportunidade assistencial–am-

paro extrafísico. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da multidimen-

sionalidade consciencial; o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio de o assis-

tente ser o primeiro a ser assistido; o princípio da megafraternidade; o princípio do respeito ao 

assistido; o princípio evolutivo de ser sempre tempo de assistir aos demais. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado à construção de pensenes 

sadios do assistido e do assistente; o código pessoal de crenças e valores; a cláusula pacifista 

compondo o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da interassistência; a teática do esclarecimento dessomático. 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico aplicada ao assistido; a técnica da 

intervenção cosmoética; a técnica do anonimato assistencial; a técnica da assepsia energética;  

a técnica de viver multidimensionalmente facilitando a compreensão e aceitação da dessoma;  

a técnica de viver bem para dessomar bem. 

Voluntariologia: o voluntariado atuando ao modo de minipeça nas dessomas assisti-

das; o voluntariado teático da tares; o voluntariado conscienciológico do parapsiquismo interas-

sistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autassistenciologia; o laborató-

rio conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; 

o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Assisten-

ciologia; o Colégio Invisível  da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito da força presencial assistencial; o efeito positivo da autoconfiança 

na capacidade de assistir; o efeito da interassistência na evitação da parapsicose pós-dessomá-

tica; o efeito da pré-dessoma no ambiente familiar; o efeito de o pré-dessomante alavancar as re-

conciliações pessoais; o efeito dos esclarecimentos do assistente favorecendo, à pré-consciex, 

a dessoma tranquila. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas dos estudos da Dessomatologia; as neossi-

napses adquiridas e aplicadas na interassistencialidade; a ativação de paraneossinapses inatas. 

Ciclologia: o ciclo da produtividade assistencial; o ciclo interassistencial e multidimen-

sional de assistir e ser assistido; o ciclo de desativações soma-energossoma; o ciclo intermissão 

(preparação)-ressoma (consecução)-dessoma (avaliação). 

Enumerologia: a assistência técnica em dessoma; o exemplarismo do cuidador pré- 

-dessomático; a qualificação do atendimento na dessoma; os procedimentos especializados na 

dessoma; o encaminhamento correto do pré-dessomante; a assistência megafraterna; a assistência 

à demanda desassediadora. 
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Binomiologia: o binômio iniciativa assistencial–acabativa assistencial; o binômio auto-

imperdoador-heteroperdoador; o binômio compreensão da dessoma–neutralização do comocio-

nalismo; o binômio discernimento-afetividade; o binômio serenidade-benignidade. 

Interaciologia: a interação intencionalidade-interassistencialidade; a interação conscin 

assistente–Central Extrafísica de Energia (CEE); a interação amparador-dessomante; a intera-

ção conviviológica sadia assistente–pré-dessomante; a interação megafraternismo-universalis-

mo; a interação autolucidez–aceleração evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo autassistência-heterassistência; o crescendo autoconfian-

ça parapsíquica–competência assistencial; o crescendo autamparo intrafísico–heteramparo ex-

trafísico; o crescendo da maturidade consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento–orientação–encaminhamento do dessomado;  

o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio interesse-meta-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio pré-dessomante–pré-consciex–pré-aluno do Curso Inter-

missivo–pré-inversor. 

Antagonismologia: o antagonismo força presencial / ausência energética; o antagonis-

mo vida humana intrafísica / vida extrafísica; o antagonismo crença na morte / entendimento da 

dessoma; o antagonismo visão multidimensional / visão intrafísica. 

Paradoxologia: o paradoxo de o foco no amparo levar ao foco no assédio; o paradoxo 

de quanto mais se estuda sobre dessoma, mais se valoriza a vida; o paradoxo consciência eter-

na–soma perecível. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a lucido-

cracia; a discernimentocracia; a meritocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da eterna evolução consciencial; a lei do maior esforço na busca por 

lucidez e cosmoética; a lei da interassistencialidade; a lei da interdependência consciencial. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a cosmopensenofilia; a interassistenciofilia; 

a comunicofilia; a liberofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a tanatofobia; a clarividenciofobia; a dessomatofobia;  

a decidofobia; a neofobia; a comunicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) aprisionando a recém consciex na 

intrafisicalidade; a síndrome de burnout em assistentes; o sobrepujamento da síndrome do medo; 

a síndrome de Matusalém. 

Maniologia: a mania religiosa da consolação na condição de fuga do esclarecimento;  

a mania de falar alto prejudicando o repouso do pré-dessomante; a mania de dormir de olhos 

abertos com medo de dessomar dormindo. 

Mitologia: o mito de os mortos não voltarem para contar; o mito de precisar ser 

veterano para fazer assistência; o mito “quem dessoma vira pessoa boa”. 

Holotecologia: a assistencioteca; a dessomatoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca;  

a discernimentoteca; a sinaleticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Assistenciologia; a Interassistenciologia;  

a Projeciologia; a Paraprofilaxiologia; a Conviviologia; a Tanatologia; a Intermissiologia; a Evo-

luciologia; a Pararreurbanologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin orientadora evolutiva; a conscin maxifraterna; a conscin 

dessomatologista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; 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 paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o projetor dessomático; o sistemata; o tertu-

liano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-serenão vulgar;  

o pré-dessomante; o dessomante; o dessomado; o equemista; o dessomaticista; o cuidador; o para-

cuidador; o amparador extrafísico; o amparador intrafísico; o técnico em dessoma. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a projetora  dessomática; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pré-serenona vul-

gar; a pré-dessomante; a dessomante; a dessomada; a equemista; a dessomaticista; a cuidadora; 

a paracuidadora; a amparadora extrafísica; a amparadora intrafísica; a técnica em dessoma. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Ho-

mo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapi-

ens reurbanisatus; o Homo sapiens projectus; o Homo sapiens maxifraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistência básica pré-dessoma = os cuidados intrafísicos ao pré-desso-

mante, restritos à visão materialista; assistência avançada pré-dessoma = os cuidados intrafísicos 

ao pré-dessomante, ampliados pela cosmovisão multimensional. 

 

Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a cultura da interassistencialidade; a cultu-

ra da multidimensionalidade; a cultura da desassedialidade interconsciencial; a cultura da tran-

quilidade íntima conquistada pela tares dessomatológica; a cultura da Cosmoeticologia. 

 

Interassistenciologia. Sob a ótica da Cuidadologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 20 ações fraternas, não excludentes, relevantes na assistência à conscin pré-dessomante: 

01.  Acalentar. 

02.  Acolher. 

03.  Acompanhar. 

04.  Aconchegar. 

05.  Ajudar. 

06.  Aliviar. 

07.  Amparar. 

08.  Apaziguar. 

09.  Apoiar. 

10.  Assessorar. 

11.  Atender. 

12.  Auxiliar. 

13.  Beneficiar. 

14.  Colaborar. 

15.  Confortar. 

16.  Contribuir. 

17.  Cooperar. 

18.  Cuidar. 

19.  Energizar. 

20.  Esclarecer. 
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Maxifraternologia. Sob a ótica da Interaciologia, eis, por exemplo, 4 condições evoluí-

das vivenciadas pelo cuidador multidimensional, apresentadas em ordem alfabética: 

1.  Acuidade empática. A percepção detalhada da necessidade coletiva, familiar e indi-

vidual. 

2.  Afetividade. A consideração para com o sentimento alheio. 

3.  Autodomínio energético. O esforço na qualificação do autodomínio energossomático 

visando o auto e heterodesassédio. 

4.  Tares. A teática do esclarecimento, para além da tarefa primária da tacon. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Parafenomenologia, eis, por exemplo, 3 tipos de ocorrências 

parapsíquicas importantes para o amadurecimento e expansão da teática assistencial, listadas em 

ordem alfabética: 

1.  Conexão: às Centrais Extrafísicas enquanto conexão útil aos assistentes. 

2.  Exteriorização das energias: de natureza curativa, revitalizadoras e pacificadoras ao 

pré-dessomante e ao ambiente. 

3.  Insights: nas abordagens assistenciais precisas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assistência pré-dessoma, indicados para a expansão das 

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

01.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  ao  voluntário:  Assistenciologia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Colégio  Invisível  da  Dessomatologia:  Colegiologia;  Homeostático. 

06.  Comprometimento  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  terminal:  Dessomatologia;  Neutro. 

08.  Cultura  da  Dessomatologia:  Seriexologia;  Homeostático. 

09.  Dessoma  lúcida:  Dessomatologia;  Homeostático. 

10.  Megaglutinação  pela  Dessomatologia:  Integraciologia;  Homeostático. 

11.  Organização  pró-dessoma:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Posicionamento  pré-dessomático:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Projetor-auxiliar  dessomaticista:  Dessomatologia;  Homeostático. 

14.  Recepção  pós-dessomática:  Intermissiologia;  Homeostático. 

15.  Viragem  assistido-assistente:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  ATUAÇÃO  DO  ASSISTENTE  NA  PRÉ-DESSOMA,  EMBA-
SADA  NO  MEGAFRATERNISMO  E  NO  ESCLARECIMENTO,  
PODE  PROMOVER  RECONCILIAÇÕES  E  FACILITAR  A  LU-
CIDEZ  CONSCIENCIAL  DOS  ENVOLVIDOS  PÓS-DESSOMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve oportunidade de atuar na condição de as-

sistente pré-dessoma? O autodesempenho foi satisfatório? Quais os resultados assistenciais? 
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A S S I S T Ê N C I A    RE A L I S T A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assistência realista é o ato ou efeito da solidariedade, ou megafraternida-

de, fundamentado a partir da necessidade ou carência real da consciência assistida, no momento 

evolutivo, sem quaisquer conotações demagógicas, intenções secundárias ou imaturidades anti-

cosmoéticas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra assistência vem do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. 

Surgiu no Século XVI. O termo realista deriva do idioma Francês, réaliste, “realista”, e este do 

idioma Latim, realis, de res rei, “coisa material; corpo”. Apareceu em 1813. 

Sinonimologia: 01.  Amparo realista. 02.  Proteção realista. 03.  Socorro realista; socor-

ro substancial. 04.  Assistência fidedigna; assistência verdadeira. 05.  Assistência ideal; assistên-

cia prioritária. 06.  Assistência cosmoética. 07.  Assistência evolutiva. 08.  Solidariedade realista. 

09.  Solidariedade eficaz; solidariedade legítima. 10.  Tarefa do esclarecimento (tares). 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo realismo: hi-

perrealismo; realista; realística; realístico. 

Neologia. As 3 expressões compostas assistência realista, assistência realista mínima  

e assistência realista máxima são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Assistência irrealista. 02.  Assistência demagógica; assistência en-

ganosa. 03.  Assistência aparente; falsa assistência. 04.  Assistência ardilosa. 05.  Assistência si-

mulada. 06.  Assistência quimérica. 07.  Assistência mistificadora. 08.  Assistência ineficaz.  

09.  Solidariedade assistencialista. 10.  Tarefa da consolação (tacon). 

Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal da proéxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à convivialidade universalista. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Interassis-

tenciologia significa partilha. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

didactopensenes; a didactopensenidade. 

 

Fatologia: a assistência realista; o corte dos paliativos; a eliminação dos eufemismos 

acobertadores; o descarte do mais ou menos; a evitação do pastel sem recheio; o sanduíche de 

pão com pão; a doação somente do sapato do pé esquerdo; a ultrapassagem da tacon vulgar; a in-

formação sem a intenção de convencer; a verdade construtiva; a liberdade de expressão; o livre-  

-arbítrio pessoal em ação; as prioridades básicas em todos os atos; a tarefa do esclarecimento;  

o autodiscernimento autêntico; o realismo científico; o realismo conceitual; o realismo crítico;  

o realismo filosófico; o realismo formal; a verdade relativa de ponta acima de tudo; o respeito aos 

direitos dos outros; as reciclagens do momento evolutivo; o megafoco sem meios-termos; a Im-

pactoterapia Cosmoética; a identificação da realidade; o ato de falar a verdade; a interassistencia-

lidade inteligente; a avaliação das carências dos despossuídos com justeza; a assistência de pron-

to-socorro; a assistência emergencial eficaz; o acolhimento assistencial; o mecenato; as práticas 

diárias da tenepes; o aprofundamento da assistencialidade interconsciencial; a instalação da ofiex 

pessoal; a gescon pessoal interassistencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

1917 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Tecnologia: a técnica da assistência interconsciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Efeitologia: os efeitos da verdade relativa de ponta (verpon). 

Enumerologia: a assistência domiciliar; a assistência pública; a assistência social; a as-

sistência judiciária; a assistência extrafísica; a assistência econômico-financeira; a assistência 

médica. 

Binomiologia: o binômio assistência demagógica–lavagem subcerebral. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) intercompreensão-intercooperação-interassis-

tência; o trinômio (trio) tenepessista-amparador-assistido. 

Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir; o polinômio racionalidade-efi-

cácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo realismo moderado / realismo exagerado; o antago-

nismo assistência ambulatorial / assistência cirúrgica. 

Politicologia: a assistenciocracia. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a voluntarioteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Recexologia; a Conviviologia; a Evolu-

ciologia; a Cosmoeticologia; a Teaticologia; a Verbaciologia; a Priorologia; a Tenepessologia;  

a Ofiexologia. 

 

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 companhias evolutivas; a conscin minipeça do Maximecanismo Multidi-

mensional Interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o assistente social; o ho-

mem altruísta; o desafortunado; o despossuído; o desassistido; o desvalido. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a assistente social; 

a mulher altruísta; a desafortunada; a despossuída; a desassistida; a desvalida. 
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Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo 

sapiens assistentialis; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 

fraternus; o Homo sapiens coadjutor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistência realista mínima = o auxílio direto, financeiro e pontual a de-

terminada pessoa no momento crítico; assistência realista máxima = o auxílio direto, teático  

e multímodo a determinado grupo de pessoas, integradas a certa instituição, de modo constante ou 

permanentemente. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a assistência realista, indicados para a expansão das abor-

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

1.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

2.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

3.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

4.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

5.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

6.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

7.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  ASSISTÊNCIA  REALISTA  TRANSCENDE  AS  AÇÕES  

CONSOLADORAS  DAS  RELIGIÕES,  DOS  GOVERNOS 
E  DOS  ROMANTISMOS  INFANTIS  PARA  ATENDER  DIRETA-
MENTE  ÀS  NECESSIDADES  EVOLUTIVAS  DAS  CONSCINS. 

 

Questionologia. Você compreende e pratica a assistência realista? Em qual área de ma-

nifestação? 
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A S S I S T Ê N C I A    S E M    R E T O R N O  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assistência sem retorno é a condição, capacidade, manifestação ou auto-

vivência da assistência interconsciencial na qual a conscin lúcida, homem ou mulher, dispensa to-

talmente a volta do favor ou alguma compensação pelo benefício prestado. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra assistência vem do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. 

Surgiu no Século XVI. A primeira preposição sem deriva também do idioma Latim, sine, “falta; 

privação; exclusão; ausência; exceção”. A segunda preposição re procede do mesmo idioma La-

tim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço”. O vocábulo torno provém igual-

mente do idioma Latim, tornus, “torno; máquina para tornear marfim; madeira”, e este do idioma 

Grego, tornos, “torno; forma arredondada; movimento circular”. Os termos torno e retorno surgi-

ram no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Assistência evolutiva. 2.  Acabativa interassistencial cosmoética.  

3.  Interassistencialidade da Serenologia. 

Neologia. As duas expressões compostas assistência com retorno e assistência sem re-

torno são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Assistência comum. 2.  Acabativa interassistencial primária. 3.  Inte-

rassistencialidade da Pré-Serenologia. 

Estrangeirismologia: o megacurriculum vitae assistencial; o new breakthrough assis-

tencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento assistencial evolutivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene interassistencial pessoal; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benig-

nopensenes; a benignopensenidade. 

 

Fatologia: a assistência sem retorno; as prioridades da interassistencialidade; o autode-

sempenho assistencial; o saber dar e o saber receber; o autodesenvolvimento da interassistenciali-

dade; o arrojo do acrescentamento evolutivo; os serviços gratuitos; o acabamento esmerado da ta-

res; o voluntariado; a autabnegação cosmoética; o perfil assistencial pessoal evoluído; a autovi-

vência da tenepes; a vivência teática da ofiex pessoal; a completude da autossabedoria prioritária; 

a mão esquerda não vendo o ato de assistência da mão direita; a interassistência sem imposição 

do imposto de renda da pessoa física; a assistência intelectual; a edição gratuita do livro pessoal. 

 

Parafatologia: a relação interassistencialidade–extrapolações parapsíquicas–autograti-

ficações; a Central Extrafísica de Energia (CEE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP);. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Enumerologia: a assistencialidade; a solidariedade; o voluntariado; o autodiscernimen-

to; a autabnegação; o autossacrifício; a autexemplificação. 
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Binomiologia: o binômio sementeira intrafísica–colheita extrafísica; o binômio inten-

cionalidade-interesse; o binômio autabnegação-moréxis. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio ambição evolutiva–au-

todiscernimento–intermissivista. 

Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego; o antagonismo egocentrismo / al-

truísmo; o antagonismo amor doador / amor credor; o antagonismo recepção / retribuição; o an-

tagonismo projeto aberto / obra acabada. 

Politicologia: a assistenciocracia; a democracia direta; a lucidocracia; a cosmoetico-

cracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a parapsicofilia; a socio-

filia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a gnosiofobia. 

Mitologia: a desmitificação generalizada autoconsciente. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a medicinoteca;  

a terapeuticoteca; a parapedagogoteca; a recexoteca; a experimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Grupocarmologia; a Experimentologia;  

a Autopesquisologia; a Autocriticologia; a Criteriologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia;  

a Parapedagogiologia; a Cosmoeticologia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin minipeça interassistencial multidimensional; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; 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 ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o assistente social abnegado; o amparador intrafísico. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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; a assistente social abnegada; a amparadora intrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens te-

nepessista; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistência sem retorno elementar = aquele benefício gastrossomático 

prestado a alguém individual e materialmente, em universo acanhado; assistência sem retorno su-
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perior = aquele benefício mentalsomático (Discernimentologia, Evoluciologia) prestado a alguém 

individual e intelectualmente, em universo amplo. 

 

Taxologia. No universo da Interassistenciologia, a interassistencialidade pode ser classi-

ficada em duas categorias básicas: 

1.  Assistência retornável: com interesse direto do assistente, homem ou mulher. Assis-

tência prestada pelo principiante ainda carente de algo essencial. 

2.  Assistência não retornável: sem nenhum interesse pessoal por parte do assistente, 

homem ou mulher. Assistência prestada pelo veterano quando, sincera e realisticamente, não mais 

carece de qualquer coisa essencial. 

 

Tabelologia. A partir da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

7 itens da tabela dos confrontos entre a assistência com e sem retorno: 

 

Tabela  –  Assistência  com  Retorno  /  Assistência  sem  Retorno 

 

N
os

 Assistencialidade  com  Retorno Assistencialidade  sem  Retorno 

1. Tarefa da consolação (tacon) Tarefa do esclarecimento (tares) 

2. Assistência por obrigação forçada Assistência como dever bem acolhido 

3. Condição indispensável à evolução Condição bonificadora, extra à evolução 

4. Automanifestação sob pressão Automanifestação espontânea 

5. Inteligência evolutiva primária Inteligência evolutiva cosmovisiológica 

6. Área da mini e maxiproéxis Área da maximoréxis e reproéxis 

7. Fase do pré-autorrevezamento Fase do autorrevezamento avançado 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a assistência sem retorno, indicados para a expansão das 

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

1.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

2.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

3.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

4.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

5.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

6.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

7.  Pseudossuperação:  Autenganologia;  Nosográfico. 

 

A  MAIORIA  DAS  OBRAS  ASSISTENCIAIS  NA  TERRA  AIN- 
DA  SÃO  EXECUTADAS  MOVIDAS  POR  INTERESSES  DAS 

ÁREAS  DE  NEGÓCIOS  RELIGIOSOS,  IDEOLÓGICOS,  POLÍ- 
TICOS,  EMPRESARIAIS,  ECONÔMICOS  OU  DINHEIRISTAS. 

 

Questionologia. Em você, a assistência interconsciencial é espontânea ou forçada? Você 

ainda espera algum retorno da assistência dada a alguém? 
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A S S I S T E N C I O L O G I A    G R U P O C Á R M I C A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Assistenciologia Grupocármica é a Ciência dedicada ao estudo teático da 

assistência cosmoética prestada aos diversos grupos de conscins e consciexes, evoluídos ou não, 

nas diferentes dimensões e ao longo dos ciclos existenciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra assistência deriva do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. 

e esta 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. O elemento de composição logia 

procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático 

de 1 tema”. O vocábulo grupo vem do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reunião”, prove-

niente do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, “massa arredonda-

da”. Surgiu no Século XVIII. O termo carma provém do idioma Inglês, karma, e este do idioma 

Sânscrito, karma-n, “ação; efeito; fato”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Estudo das ações assistenciais intergrupais. 2.  Pesquisa da assistên-

cia grupocármica. 3.  Ciência da intercompreensão grupal. 

Neologia. As 4 expressões compostas Assistenciologia Grupocármica, Assistenciologia 

Grupocármica Miniabrangente, Assistenciologia Grupocármica Maxiabrangente e Assistenciolo-

gia Grupocármica Megabrangente são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Assistenciologia Egocármica. 2.  Assistenciologia Policármica. 3.  In-

terprisiologia Grupocármica. 4.  Assediologia Intergrupal. 5.  Pesquisa da interferência anticos-

moética. 

Estrangeirismologia: o unconditional love cosmoético; o insight assistencial; o cético 

otimista cosmoético ad aeternum; a célula mater da sociedade; a companionship; a dolce vita;  

o bon vivant; a money society; o damage control; a alegría de vivir; a conjuntura borderline;  

o turning point. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à análise cosmovisiológica do nível de consciencialidade dos assistidos. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Assistên-

cia grupocármica liberta. 

Coloquiologia. Pela ótica popular, eis, na ordem lógica, 5 dizeres exemplificativos de 

caracteres do grupo familiar a serem considerados na assistência grupocármica: 

1.  Familiologia. “A família é a base da sociedade”: primeiro grupocarma intrafísico. 

2.  Intrafisicologia. “A força do sangue”: visão curta. 

3.  Dissidenciologia. “A ovelha negra da família”: posicionamento pessoal. 

4.  Sociologia. “A Sociedade reflete a família”: imitação. 

5.  Parapatologia. “Filho de peixe peixinho é”: interprisão grupocármica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; o holopensene pessoal da 

megafraternidade; o holopensene grupal; a neopensenidade grupal; o holopensene individual;  

os neopensenes individuais; a afinização pensênica; a depuração do holopensene pessoal; os orto-

pensenes; a ortopensenidade individual; a ortopensenidade grupal; os liberopensenes; a liberopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a visão assistencial panorâmica da rede grupocármica; a pesquisa das rela-

ções das conscins no grupocarma; a investigação das incompreensões grupocármicas; o manual 
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das etapas de assistência; a agenda da assistência grupocármica; as ferramentas de pesquisa cola-

borando com a aproximação entre assistentes e assistidos a partir dos temas de estudo; os locali-

zadores virtuais de assistidos; as evocações; as festividades de final de ano; as oportunidades 

conciliatórias; as trocas de experiência; a mudança de base física heteroimposta ou autoimposta 

oportunizando outras convivências; o abrir mão cosmoético; a consciência suporte; as amizades 

evolutivas; o tato para falar; o fino trato; a impactoterapia cosmoética; as auto e heterassistências; 

a vontade real em conhecer o ego da consciência a ser assistida; o esclarecimento dos mecanis-

mos de defesa do ego (MDEs); o desamor do estupro evolutivo; as evitações do estupro evoluti-

vo; os mataburros evolutivos; o ato de fazer diferente; o gargalo evolutivo; a desdramatização;  

a higiene mental; a higiene consciencial; o acolhimento hígido intenso; a afetividade sadia sem 

fronteira; a dosagem no esclarecimento; o equilíbrio no autossacrifício assistencial; as posturas 

cosmoéticas de respeito às condições holossomáticas pessoais do assistente; a qualificação do 

autodiscernimento do assistente; a promoção das autorreciclagens libertadoras das interprisões. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a evocação dos 

amparadores técnicos em assistência; o gerenciamento assistencial dos grupos evolutivos pelos 

evoluciólogos; a afinização multidimensional e multiexistencial; as projeções assistenciais; a blin-

dagem extrafísica; o rastreamento energético extrafísico: as precognições; a psicometria; o cons-

tante funcionamento da holomemória; as parapsicotecas; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomá-

tico; a coerência intermissiva; os esclarecimentos pré-ressomáticos; a assistência pré-dessomática; 

a equipe de recepção pós-dessomática; a abordagem extrafísica; o resgate extrafísico; a mudança 

de dimensão; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade 

(CEF); a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-intercompreensão; o sinergismo in-

terassistência-acerto evolutivo grupocármico. 

Principiologia: o princípio de ninguém perder ninguém. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código da Moral Cósmica. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria dos 6 graus de separa-

ção; a teoria do megafoco assistencial; a teoria da consciência imatável e imorrível; a teoria do 

corpo objetivo; a teoria da evolução consciencial segundo a Conscienciologia; a teoria dos Sere-

nões; a teoria e a vivência da holocarmalidade; a Teaticologia Paradiplomática nos trabalhos de-

sassediadores da assistência; a teoria e a vivência da interassistencialidade policármica. 

Tecnologia: a isenção do assistente pela técnica do afastamento consciencial cosmoético 

favorecendo a cosmanálise do grupo; a técnica assistencial prioritária para os candidatos a as-

sistentes grupocármicos; as técnicas de recuperação de cons; a Paratecnologia Interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética 

e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Tenepes; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Assisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio 

Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cos-

moeticologia. 

Efeitologia: o efeito halo cosmoético da assistência grupocármica; o efeito em ricochete 

da reciclagem pessoal nas reciclagens grupais; o efeito tarístico da exemplificação da interassis-

tencialidade cosmoética; o efeito halo da lucidez pessoal sobre o grupo evolutivo. 

Neossinapsologia: a extrapolação consciencial consolidadora de neossinapses a partir 

da compreensão a maior da Interassistenciologia Grupocármica. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo libertário dos estágios do curso grupocármico. 
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Enumerologia: a coragem evolutiva; a comunicabilidade sincera; o abertismo fraterno; 

a coerência didática; a serenidade desassediadora; o parapsiquismo avançado; a assistencialidade 

lúcida. 

Binomiologia: o binômio ingerência-respeito; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação concessão cosmoética–desassedialidade. 

Crescendologia: a qualificação da assistência no crescendo indivíduo-grupo; a profila-

xia do crescendo melin-melex; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo tacon-tares; 

o crescendo Direito-Paradireito-Cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio egocarma-grupocarma-holocarma; o trinômio holomemó-

ria-holobiografia-holocarma; o trinômio observar-refletir-agir. 

Polinomiologia: o polinômio liberdade-respeito-responsabilidade-limite. 

Antagonismologia: o antagonismo autovisão egoica / autovisão interassistencial; o an-

tagonismo egocarma / grupocarma; o antagonismo apego anticosmoético / desapego cosmoético; 

o antagonismo família nuclear / família consciencial; o antagonismo vontade de acertar / medo 

de errar; o antagonismo omissão superavitária / Perdologia; o antagonismo reagrupamento evo-

lutivo / diáspora evolutiva. 

Paradoxologia: o paradoxo ganho secundário–perda evolutiva. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei de inseparabilidade grupocármica; a lei da atração universal; a lei de 

causa e efeito; o respeito cosmoético à liberdade pensênica; o paradever dos cuidados interassis-

tenciais indispensáveis; a lei do maior esforço evolutivo na convivialidade assistencial; a lei da 

megafraternidade. 

Filiologia: a grupofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação da tanatofobia e de todos os medos decorrentes. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva afetando o autodiscernimento. 

Mitologia: o mito da família sagrada; a queda de paradigmas míticos quanto aos con-

textos familiares, principalmente dos grupos hereditários. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a socioteca; a convivioteca; a juridicoteca; a evo-

lucioteca; a cosmoeticoteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia Grupocármica; a Interassistenciologia; a Grupo-

carmalogia; a Autopesquisologia; a Dessomatologia; a Ressomatologia; a Sociologia; a Parasso-

ciologia; a Direitologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia; a Cosmoética; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a consener; a isca humana 

inconsciente; a isca humana lúcida; a consciência autoincorruptível; a conscin amparadora; o ser 

assistencial; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin-cobaia. 

 

Masculinologia: o pesquisador; o acoplamentista; o tertuliano; o evoluciente; o cons-

ciencioterapeuta; o voluntário; o professor de Conscienciologia; o duplista; o exemplarista; o ree-

ducador; o tenepessista;o ofiexista; o projetor consciente; o parapercepciologista; o proexista;  

o evoluciólogo; o amparador; o pré-serenão vulgar; o homem de ação. 

 

Femininologia: a pesquisadora; a acoplamentista; a tertuliana; a evoluciente; a cons-

ciencioterapeuta; a voluntária; a professora de Conscienciologia; a duplista; a exemplarista; a ree-

ducadora; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente; a parapercepciologista; a proexista;  

a evolucióloga; a amparadora; a pré-serenona vulgar; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens sapiens; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens frater-

nus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens offiexista; 

o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens universalis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Assistenciologia Grupocármica Miniabrangente = a pesquisa teática refe-

rente à ajuda financeira e material intrafamiliar; Assistenciologia Grupocármica Maxiabrangente 

= a pesquisa teática referente à abrangência da tares pela gestação consciencial publicada; Assis-

tenciologia Grupocármica Megabrangente = a pesquisa teática referente à dinâmica da assistência 

ininterrupta através da ofiex consolidada. 

 

Culturologia: a cultura das interrelações cosmoéticas; a cultura da intercompreensão; 

a cultura da grupalidade; a cultura da Taristicologia; a cultura da Evoluciologia; a Multiculturo-

logia do Parapsiquismo Interassistencial; a cultura da Paradireitologia. 

 

Taxologia. Segundo a Grupocarmologia, no trabalho assistencial importa considerar 

4 categorias de famílias, aqui dispostas na ordem crescente de envolvimento social: 

1.  Família Nuclear Consanguínea: o primeiro grupo de contato; os parentes; a atenção 

detalhista às necessidades específicas assistenciais. 

2.  Família Nuclear de Eleição: a formação da dupla evolutiva; a estruturação assis-

tencial. 

3.  Família Evolutiva Primária: as escolhas profissionais; as oportunidades assistenci-

ais para além dos núcleos familiares básicos. 

4.  Família Evolutiva Avançada: a priorização evolutiva enquanto critério de agrupa-

mento. 

 

Conjuntura. Sob a ótica da Conviviologia, eis, na ordem alfabética, 20 situações mere-

cedoras de análise na prontidão interassistencial: 

01. Amarração: a manutenção da interprisão grupocármica. 

02. Apego: a prisão autoimposta às situações pretéritas. 

03. Conformismo:  a busca pelos ganhos secundários. 

04. Dependência: a estagnação proveniente das coleiras do ego familiares. 

05. Erro: a reprodução das automimeses desnecessárias. 

06. Hedonismo: a preferência pelos prazeres intrafísicos. 

07. Imediatismo: a satisfação das necessidades imediatas. 

08. Incompreensão: a não superação das crises de crescimento. 

09. Infantilismo: a cedência às chantagens emocionais. 

10. Manobra: a camuflagem dos interesses espúrios. 

11. Materialismo: a formação intrafísica eletronótica. 

12. Megassedialidade: a patologia do sexo-dinheiro-poder. 

13. Murismo: o medo do posicionamento. 

14. Obediência: a sucumbência às ditaduras familiares. 

15. Obscuridade: a ação dos redutores do autodiscernimento. 

16. Pressão: a atuação decorrente dos compressores sociais. 

17. Síndrome: o ato de agir a partir da carência afetiva sexual. 

18. Subjugabilidade: a predisposição às manipulações conscienciais espúrias. 

19. Vitimização: a condição patológica do trinômio vítima-perseguidor-salvador. 

20. Vulnerabilidade: o momento consciencial das terceira e quarta idades; a longevità. 

 

Ilusão. Conforme a Enganologia, a Socin Eletronótica estimula a tanatofobia e o mate-

rialismo, com o desinteresse pelo continuísmo consciencial, através da ideia errônea de única 

existência. 

Maturidade. A conquista da holomaturidade consciencial abre as portas para a cosmovi-

são assistencial e a mudança do rumo evolutivo. 

Holobiografologia. Em toda dinâmica interassistencial grupocármica é imprescindível 

se verificar a holobiografia consciencial a fim de separar o papel desempenhado pela conscin nos 
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contextos familiares atuais da real paraprocedência e futura procedência a fim de ajudá-la nas au-

tossuperações inevitáveis. 

Timing. Para saber identificar a abordagem assistencial mais precisa, cabe autavaliação 

do assistente com intuito de discriminar onde, quando e como assistir. 

 

Megafoco. Mediante o perfil do assistido, no trabalho interassistencial grupocármico, 

é mister considerar qual caminho é o prioritário entre os 2 dispostos a seguir na ordem alfabética: 

1.  Direto. A abordagem face to face, olhos nos olhos. 

2.  Transverso. O percurso indireto através da mobilização de outros agentes ou recur-

sos assistenciais. 

 

Trafores. Eis 11 traços-força otimizadores da interassistência grupocármica, dispostos  

na ordem alfabética: 

01. Afetividade sadia: o acolhimento do assistido. 

02. Autoconfiança: a segurança na força interior. 

03. Autoridade moral: a eficácia da experiência de vida. 

04. Epicentrismo consciencial: a autossustentabilidade para o trabalho interdimen-

sional. 

05. Equilíbrio holossomático: o ato de aguentar firme. 

06. Escuta atenta: o abertismo consciencial; a habilidade de saber ouvir. 

07. Força presencial: o vigor da energia pessoal. 

08. Homeostase: a manutenção da imperturbabilidade. 

09. Paciência cosmoética: a capacidade de saber esperar o melhor momento. 

10. Priorização evolutiva: a escolha do melhor para todos. 

11. Respeito evolutivo: a consideração pela realidade do outro. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Assistenciologia Grupocármica, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Agendex  da  ofiex:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

05.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

06.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

11.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Transmigraciologia  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

A  ASSISTÊNCIA  GRUPOCÁRMICA  PRESSUPÕE  A  APLI-
CAÇÃO  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  NAS  AÇÕES  DIÁRI-
AS  DOS  RESGATES  INTERPRISIONAIS  MULTISSECULARES, 
GERANDO  BEM-ESTAR  E  SATISFAÇÃO  ÍNTIMA  PERENES. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou qual o papel pessoal na assistência 

aos assistidos com os quais interage? No teste de autavaliação pela escala simples de 1 a 5, em 

qual nível você se situa quanto ao cumprimento das responsabilidades assistenciais com o grupo-

carma? 

 

A. L. R. 
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A S S I S T E N T E    A M A D O R  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O assistente amador é a conscin, homem ou mulher, com perspicácia ou 

senso esboçante de interassistencialidade e de fraternidade, disponibilizando-se para ajudar, assis-

tir, colaborar e socorrer, ainda de modo iniciante e sem técnica sistemática, vocacionada ao cum-

primento de tarefas anticonflituosas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra assistente procede do idioma Latim, assistens ou adsistens, de as-

sistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Apa-

receu no Século XVI. O vocábulo amar deriva também do idioma Latim, amare, “amar; querer 

bem; estar apaixonado; gostar de; ter afeição; amar com amizade; ter amante”. Surgiu no Século 

XII. O termo amador apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Assistente inexperiente. 2.  Assistente iniciante. 3.  Assistente nova-

to. 4.  Assistente neófito. 5.  Assistente calouro. 6.  Treinando de assistente. 

Neologia. As 3 expressões compostas assistente amador, assistente amador taconista  

e assistente amador tarístico são neologismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Assistente veterano. 2.  Assistente profissional. 3.  Assistente ideal. 

4.  Assistente maduro. 5.  Assistente experiente.  

Estrangeirismologia: o full time interassistencial; o modus operandi pessoal da assistên-

cia; o feedback dos assistentes veteranos; o rapport com determinado padrão de assistidos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à assistencialidade. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Assistente 

não desiste. Assistente: mediador anticonflitos. Assistente: amigo indispensável. Assistente: so-

corro intrafísico. Assistência supre necessidades. Pratiquemos assistência tarística. Assistir em 

silêncio.  

Coloquiologia. O ato de fazer o que pode; o ato de fazer o que deve ser feito. 

Proverbiologia. Fazer o bem não importa a quem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da assistência; o holopensene pessoal da desasse-

dialidade; a eliminação dos pensenes conflituosos; a ortopensenidade do assistente em relação 

aos(às) assistidos(as); os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade autopensênica; o ho-

lopensene pessoal da interassistencialidade; a autopensenização atilada quanto ao momento evo-

lutivo do assistido. 

 

Fatologia: o perfil assistencial; a habilidade de saber ouvir; o ato de aprender esperar  

o momento para assistir; a autocapacitação de mediar conflitos desassediando o ambiente; a utili-

zação da experiência  de vida; o limite da assistência; a assistência sem limite; a assistência pres-

tada pelo assistido ao assistente; a solidariedade teática; a tarefa da consolação (tacon); a tarefa do 

esclarecimento (tares);  o exemplarismo sendo a melhor forma de assistir; os benefícios recebidos 

de quem assiste ser o primeiro a ser assistido; a autodisponibilidade assistencial; a interassistência 

humano–pré-humano; a mudança do papel de assistido em assistente; a compreensão pelo nível 

evolutivo alheio; a perda de oportunidade de assistir; os reencontros grupocármicos oportunizan-

do desfazer as interprisões; o perdão; a assistência aos desafetos; as amizades conquistadas com 

pequenos gestos de carinho; a disponibilidade de assistir o outro sem esperar agradecimentos;  

a comunicabilidade interassistencial; a autossuperação da dificuldade assistencial; o equilíbrio da 

emoção no momento da tares; a paciência de esperar o momento oportuno para assistir; a assis-
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tência a distância; a assistência conscin-conscin; a assistência ineficiente; a flexibilidade assisten-

cial; a assistência egocármica; a assistência grupocármica; a assistência policármica; o ato de co-

locar-se no nível do assistido; a interassistencialidade iniciante; a consciência assistencial; a soli-

dariedade assistenciológica.    

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prática diária, 

pessoal, da tenepes; a assistência consciex-conscin; a exteriorização ininterrupta das energias;  

a paragenética assistencial; a confiança na assistência do amparo de função; a afinização com  

a equipex de amparadores de função; a sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo reciclagem do as-

sistente–amparo de função; o sinergismo assistente-assistido. 

Principiologia: o princípio interassistencial de o menos doente assistir o mais doente;  

o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio 

evolutivo de pensar bem do outro; o princípio do autoimperdoamento; o princípio do heteroper-

doamento; o princípio de não ser conivente com o erro alheio. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do assistente; o código grupal de 

Cosmoética (CGC) dos assistidos. 

Teoriologia: a teoria do pensene homeostático. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica  da convivialidade evoluti-

va; a técnica da convivialidade sadia; a técnica da tenepes; a técnica dos 20 EVs diários; a técni-

ca do arco voltaico craniochacral. 

Voluntariologia: o voluntariado taconístico; o voluntariado tarístico.  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética 

e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório consciencioló-

gico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Ampara-

dores; o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível da Tenepessologia;  

o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio 

Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito cascata dos atos interassistenciais; o efeito gratificante de assistir; 

o efeito positivo dos esclarecimentos da tares.  

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelos atos assistenciais. 

Ciclologia: o ciclo dessoma-intermissão-ressoma; o ciclo erro-correção-acerto; o ciclo 

assistido-assistente-assistido; o ciclo autorreciclagem–otimização da assistência. 

Enumerologia: a assistência amadora esclarecedora; a assistência amadora desassedia-

dora; a assistência amadora dessacralizadora; a assistência amadora fraternista; a assistência 

amadora heterocrítica; a assistência amadora desmistificadora; a assistência amadora acolhe-

dora. 

Binomiologia: o binômio refletir antes–expor depois; o binômio tenepessista–ampara-

dor de função; o binômio tacon-tares; o binômio inspiração-transpiração; o binômio admiração-

-discordância. 

Interaciologia: a interação autopensene-holopensene. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo assistência iniciante–assistência 

veterana; o crescendo EV-tares-tenepes-ofiex.  

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; 

o trinômio vontade-intenção-ação.   

Polinomiologia: o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex. 
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Antagonismologia: o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o an-

tagonismo problema / solução; o antagonismo assistência falada / assistência silenciosa. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais se assiste ao outro mais se é assistido; o pa-

radoxo de a heterocrítica poder ser utilizada como autocrítica. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a proexocracia;  a assistenciocra-

cia; a democracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta interassistencial; a lei do maior es-

forço. 

Filiologia: a assistenciofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a assistenciofobia; a recinofobia; a conviviofobia; a amparofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial durante a assistência; 

a síndrome da insegurança prejudicando a interassistência. 

Maniologia: a mania de se achar incapaz de assistir às consciexes. 

Holotecologia: a assistencioteca; a evolucioteca; a pensenoteca; a tenepessoteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Intencio-

nologia; a Tenepessologia; a Projeciologia; a Recexologia; a Interassistenciologia; a Transafetivo-

logia; a Autafetivologia; a Cosmoeticologia.  

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a isca assis-

tencial inconsciente; o ser desperto; a pessoa assistível; o algoz; a vítima. 

 

Masculinologia:  o assistente amador;  o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; 

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon 

lúcido; o tenepessista; o assistente; o assistido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reci-

clante existencial; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o tertuliano; o teletertuliano; 

o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o verbetólogo; o assistente social; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a assistente amadora;  a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísi-

ca; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira 

evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencio-

terapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epi-

con lúcida; a tenepessista; a assistente; a assistida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a re-

ciclante existencial; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a tertuliana; a teletertuli-

ana; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a verbetóloga; a assistente social; a tocadora 

de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens coadjutor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens 

fraternus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistente amador taconista = a consciência portadora do senso esboçan-

te de fraternidade, utilizando a tarefa da consolação (tacon) enquanto meio assistencial;  assistente 

amador tarístico = a consciência  portadora do senso esboçante de fraternidade, iniciando na tare-

fa do esclarecimento (tares) enquanto meio principal assistencial. 
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Culturologia: a cultura da grupalidade; a cultura da Taristicologia; a cultura da Evo-

luciologia; a cultura da interassistencialidade; a cultura da qualificação interassistencial. 

 

Caracterologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 categorias de assistentes 

amadores mais encontradiços na vida humana: 

01. Assistente anônimo: a conscin assistindo sem se identificar. 

02. Assistente apartidário: a conscin não pertencendo a partidos.  

03. Assistente auxiliar: a conscin ajudante do principal assistente. 

04. Assistente benevolente: a conscin acolhendo os(as) assistidos(as).  

05. Assistente demagogo: a conscin desenvolvendo a assistência visando atrair admi- 

ração. 

06. Assistente egoico: a conscin exercitando a assistência em busca de ganhos secundá-

rios. 

07. Assistente fraterno: a conscin assistindo de maneira afável e acolhedora. 

08. Assistente inegoico: a conscin pensando no bem-estar do outro, renunciando a si 

mesma.  

09. Assistente ouvinte: a conscin buscando a habilidade de ouvir assistidos(as). 

10. Assistente socorrista: a conscin prestando os primeiros socorros para amenizar  

o sofrimento das vítimas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o assistente amador, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Amparabilidade:  Amparologia;  Homeostático. 

04.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  benévola:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático.  

09.  Gabarito  assistencial:   Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

11.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

12.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Perfil  assistencial  grupocármico:  Interassistenciologia;  Neutro. 

14.  Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Socorrista  multidimensional:  Assistenciologia;  Homeostático. 

  

O  ASSISTENTE  AMADOR  TEM  DISPONIBILIDADE  ÍNTIMA  

EM   SOCORRER  CONSCINS  E  CONSCIEXES,  SEMPRE  

QUANDO  SOLICITADO  A  COLABORAR  COM  ALGUMA  

TAREFA  ASSISTENCIAL  INTRA  OU  EXTRAFISICAMENTE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz assistência às conscins e / ou consciexes, uti-

lizando a tacon quando necessário e priorizando a tares? Quais resultados tem obtido?  

 

S. F. 
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A S S I S T E N T E    I N A S S I S T Í V E L  
( E G O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O assistente inassistível é a conscin, homem ou mulher, ao adotar a postura 

de manter-se inabordável aos amparadores extrafísicos durante o ato de auxílio a outrem, fechan-

do-se à recepção de parachegas providenciais e prescindindo da oportunidade de atuar sinergica-

mente em prol da melhora do assistido e da própria atuação assistencial.  

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra assistente procede do idioma Latim, assistens ou adsistens, de as-

sistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Apa-

receu no Século XVI. O prefixo in deriva também do idioma Latim, in, “privação; negação”.  

Sinonimologia: 1.  Assistente inabordável. 2.  Assistente desassistido. 3.  Assistente de-

samparado. 4.  Assistente desconectado.  

Neologia. As 3 expressões compostas assistente inassistível, assistente inassistível in-

consciente e assistente inassistível proposital são neologismos técnicos da Egologia.  

Antonimologia: 1.  Assistente assistível. 2.  Assistente paraabordável. 3.  Assistente am-

parado. 4.  Assistente paraconectado.  

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Cosmovisiologia Multidimensional. 

Coloquiologia: o bloco do eu sozinho; o vício de não ouvir ninguém; a pretensão de não 

precisar de nada; a afirmação eu sou mais eu; o auxílio fornecido de cima do pedestal; a pseu-

dassistência de criar dificuldade para oferecer facilidade; o assistente carne de pescoço. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do fechadismo; os egopensenes; a egopensenida-

de; os monopensenes; a monopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenida-

de primordialmente focada no próprio ego; a ausência de espaço mental para as parapercepções.  

 

Fatologia: a excessiva segurança na própria resolutividade assistencial; a desmedida de-

fensividade às interferências externas; a inadmissão dos limites da autocompetência; a desconfi-

ança quanto à inteligência e eficiência alheias; a ilusão de recebimento incondicional de amparo 

extrafísico sadio; a indisciplina quanto à criação de condições para promover, sustentar e potenci-

alizar o entrosamento interdimensional; o rechaço às alterações, opiniões e críticas às condutas 

pré-estipuladas; a ambição de independência absoluta; a acomodação ao nível assistencial atual. 

 

Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; a inaceitação ou des-

consideração da existência multidimensional; o repúdio ou a visão ficcional da existência de 

consciexes amparadoras; a recusa em deixar-se ser dirigido pelos amparadores funcionais; a ten-

tativa vã de controlar as pararrealidades; a exigência de receber o parauxílio estipulado por si, ne-

gando-se a ajuda da qual julga não precisar; a inadmissão de parainspirações sadias; a repressão 

do autoparapsiquismo; a renúncia à construção de paravínculos sadios. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o apedeutismo quanto ao sinergismo assistencial do entrosamento exi-

toso equipin-equipex. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio da onipresença 

das interações energéticas; o princípio da convivência multidimensional; o princípio da interde-
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pendência evolutiva; o princípio do autesforço insubstituível; o princípio de toda consciência ter 

algo para aprender e ensinar; o princípio da supremacia da vontade pessoal. 

Codigologia: a dedicação em habilitar-se para efetivar paraconexões sadias enquanto 

cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da amparabilidade extrafísica. 

Tecnologia: a técnica da aclimatação pré-tares; a técnica da passividade ativa; a técni-

ca da semipossessão benigna; a técnica da coenergização cadenciada; a técnica da cointerven-

ção tarística; a técnica etológica do salto baixo; as técnicas de desenvolvimento parapsíquico. 

Voluntariologia: as aprendizagens do voluntariado amparado da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana multidimensional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: a indiferença aos efeitos do contato com as energias conscienciais. 

Neossinapsologia: a negligência quanto à formação de neossinapses para a atuação as-

sistencial multidimensional. 

Ciclologia: a requerida lucidez quanto ao ciclo assim-desassim. 

Binomiologia: o binômio egão-orgulho. 

Interaciologia: a interação voluntariado-paravoluntariado. 

Trinomiologia: o trinômio autoinsegurança-desconfiança-arrogância. 

Antagonismologia: o antagonismo autismo consciencial / conviviofilia multidimensio-

nal. 

Legislogia: a lei do menor esforço autevolutivo. 

Filiologia: a egofilia; a materiofilia; a mimeticofilia; a emocionofilia; a hedonofilia;  

a nosofilia; a autassediofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autossantificação; a síndrome de Robin Hood. 

Mitologia: a mitificação inapropriada da amparabilidade extrafísica. 

Holotecologia: a psicoteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a parafenomenoteca;  

a convivioteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Egologia; a Psicossomatologia; a Interassistenciologia; a Ampa-

rologia; a Tenepessologia; a Epiconologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Parafe-

nomenologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser interassistencial; a conscin monoideica; a conscin malintencionada;  

a conscin malassistida. 

 

Masculinologia: o assistente inassistível. 

 

Femininologia: a assistente inassistível. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens narcissus; o Homo sapiens 

egocentricus; o Homo sapiens egodefensivus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens anti-

cosmoethicus; o Homo sapiens autassediatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistente inassistível inconsciente = a conscin ao adotar postura paraina-

bordável devido a ignorância quanto à própria condição fechada aos auxílios provenientes do am-

paro extrafísico sadio; assistente inassistível proposital = a conscin ao adotar postura parainabor-

dável devido à recusa intencional aos possíveis auxílios provenientes do amparo extrafísico sadio. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético. 
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Taxologia. Amparadores não se acumpliciam com os erros reiterados. Eis, por exemplo, 

em ordem alfabética, 12 categorias de posturas equivocadas, não excludentes, passíveis de serem 

assumidas por assistentes, cujas intenções ambíguas e prioridades evolutivamente ectópicas ten-

dem a afastar os amparadores: 

01.  Autovitimizada: a ajuda é oferecida em nível inferior às próprias possibilidades, 

sendo coartada pela dificuldade em assumir os autotrafores. Autassédios obstruem os canais de 

comunicação com o amparo extrafísico. Quem prioriza a assistência, descarta os autassédios pa-

ra oferecer o melhor de si.  

02.  Burocrata: a ajuda é realizada de modo automático e impessoal, com hora e data 

marcada, seguindo repetição rígida de procedimentos sem abrir espaço a adequações no ato assis-

tencial. Paraprocedimentos extrapolam a lógica intrafísica. Quem almeja exercer de fato a fun-

ção assistencial, aprende a identificar as parassinalizações para alterar ou desligar-se de proto-

colos.  

03.  Dominadora: a ajuda é concedida somente quando se detém o poder das ordens de 

comando, impondo regras e condições inquestionáveis. Parainspirações amparadoras sobrevêm 

nos atos cosmoéticos. Quem deseja genuinamente auxiliar, acata contribuições sadias de onde 

surjam objetivando a eficácia do atendimento assistencial. 

04.  Egocêntrica: a ajuda é motivada pela satisfação de considerar-se assistente, aten-

dendo o julgado necessário sem pesquisar a real necessidade do assistido. As sutis paracomunica-

ções exigem minuciosa atenção dirigida para fora do próprio ego. Quem assume a responsabili-

dade assistencial, dedica-se a enxergar as carências evolutivas por detrás de solicitações superfi-

ciais.  

05.  Estrelar: a ajuda é estratégia de marketing pessoal, servindo de recurso para posar 

de bom moço ou boa moça na mídia. Dissimulações não ofuscam paraolhos lúcidos. Quem valo-

riza os efetivos resultados assistenciais, não privilegia a exaltação da própria imagem. 

06.  Interesseira: a ajuda é subordinada às próprias conveniências do momento, poden-

do ser interrompida e desfeita quando mudam os interesses pessoais. A intenção cosmoética cons-

titui a argamassa do vínculo com as consciências amparadoras. Quem sensibiliza-se diante das 

privações alheias, experiencia a satisfação genuína de assistir capaz de suplantar quaisquer pos-

síveis retornos intrafísicos.  

07.  Irresponsável: a ajuda é prestada sem a devida preparação prévia, deixando a co-

municação multidimensional difícil, lacunada ou superficial. Paraconexões exitosas exigem ajus-

tes recíprocos. Quem se candidata à atuação amparada, faz por merecer ao disponibilizar tempo 

para os preparos holossomáticos da aclimatação pré-tares. 

08.  Poliqueixosa: a ajuda é contaminada pelas múltiplas reclamações sobre pessoas, fa-

tos e condições não serem conforme deseja. Patopensenes dessintonizam dos paracanais homeos-

táticos. Quem sustenta o megafoco nas carências do assistido, verifica a futilidade dos capricho-

sos e desgostos egocêntricos. 

09.  Preguiçosa: a ajuda é condicionada ao dispêndio de mínimo trabalho, recusando  

a sair da comodidade em favor de outrem. Amparadores precisam contar com conscins parceiras 

dispostas e operantes. Quem reconhece a relevância da tarefa assistencial, não mede esforços 

para realizá-la eficazmente.  

10.  Sectária: a ajuda é restrita a quem atende supostos pré-requisitos autestipulados, ex-

cluindo os demais. Amparadores são universalistas. Quem opta por cooperar com a Humanidade 

e Para-Humanidade, supera quaisquer tendências à acepção de pessoas. 

11.  Sociosa: a ajuda é limitada pelo interesse primordial de fazer média com os demais, 

preferindo a complacência e a omissão ao invés do esclarecimento. Amparadores exercem a ta-

res. Quem disponibiliza-se a contribuir com a reeducação consciencial, reconhece ser pechincha 

o preço evolutivo da tares se comparado ao preço da condescendência anticosmoética.  

12.  Superprotetora: a ajuda é motivada pela manutenção da dependência do assistido, 

sem instruir para a autonomia e, com isso, libertá-lo para caminhar por si. Amparadores não com-

pactuam com manipulações conscienciais. Quem intenciona a heteropromoção evolutiva, abdica 

de qualquer pretenso poder sobre o assistido. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o assistente inassistível, indicados para a expansão das 

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

01.  Aclimatação  pré-tares:  Taristicologia;  Neutro. 

02.  Amparofilia:  Amparologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Assistido  insatisfazível:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

07.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Coenergização  cadenciada:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Cointervenção  tarística:  Interassistenciologia;  Neutro. 

11.  Consciência  assistente:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Intervenção  extrafísica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Microuniverso  intransitável:  Intraconscienciologia;  Nosográfico. 

14.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Senso  de  parafiliação:  Amparologia;  Neutro. 

 

PESQUISAR  A  POSTURA  DE  ASSISTENTE  INASSISTÍVEL  

ALERTA  E  INCITA  O  EMPENHO  DE  PREVENI-LA.  ASSIM,  
CONTRIBUI  PARA  A  CRIAÇÃO  DE  EXITOSAS  PARCERIAS  

FIRMADAS  POR  AMPARADORES  INTRA  E  EXTRAFÍSICOS.  
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a existência da postura de assistente inas-

sistível? Em caso positivo, quais atitudes tem feito para minorar tal condição? 
 

A. L. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

1936 

A S S I S T E N T E    V I R T U A L  
( I N F O C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O assistente virtual é a conscin, homem ou mulher, promotora do esclareci-

mento a partir de publicações de imagens, textos, vídeos, notícias, conversas no ambiente tecnoló-

gico, Internet ou rede mundial de computadores. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo assistente vem do idioma Latim, assistens ou adsistens, de as-

sistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Surgiu 

no Século XVI. O termo virtual procede do idioma Latim Medieval, virtualis, “virtual”, e este do 

idioma Latim Clássico, virtus, “força corporal; ânimo; denodo; ferocidade; força de espírito; vir-

tude; poder de eloquência”. Apareceu no Século XVIII.  

Sinonimologia: 01.  Amparador virtual. 02.  Assistente tecnológico. 03.  Assistente in-

ternético. 04.  Apoiador digital. 05.  Técnico em esclarecimento virtual. 06.  Conscin assistente 

pela Informática. 07.  Amparador infocomunicológico. 08.  Auxiliar hipermidiático. 09. Assisten-

te internauta. 10.  Trabalhador assistencial cibernético. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo virtual: virtu-

alidade; virtualismo; virtualista; virtualística; virtualístico; virtualização; virtualizada; virtuali-

zado; virtualizar. 

Neologia. As 4 expressões compostas assistente virtual, assistente virtual primário, as-

sistente virtual mediano e assistente virtual avançado são neologismos técnicos da Infocomunico-

logia. 

Antonimologia: 01.  Assediador virtual. 02.  Assediador tecnológico. 03.  Interassedia-

dor internético. 04.  Assediador digital. 05.  Doutrinador virtual. 06.  Lavador de cérebro pela In-

formática. 07.  Disseminador de patologia infocomunicológica. 08.  Manipulador midiático.  

09.  Agressor virtual. 10.  Tarefeiro tecnológico ultrapassado. 

Estrangeirismologia: a navegação na Internet; a vida intrafísica com background virtu-

al; a utilização do know-how técnico; o rapport quanto aos conteúdos acessados; o compartilha-

mento enquanto modus vivendi; o desenvolvimento da open mind assistenciológica; a atualização 

dos backups; a afinidade com desktops, laptops, smartphones e tablets; a produção de hangouts 

produtivos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade tecnológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; o foco pensênico na assisten-

cialidade; o materpensene assistencial; os ortopensenes virtuais; a ortopensenidade comunicativa; 

os neopensenes; a neopensenidade internáutica; o holopensene da infocomunicabilidade; a auto-

pensenização crítica. 

 

Fatologia: a assistencialidade virtual; a comunicação assertiva; a utilização cosmoética 

da Internet; a interrelação virtual harmônica; o exemplarismo virtual; a tares em âmbito virtual;  

a impactoterapia audiovisual; o discernimento das publicações; a abordagem argumentativa cos-

moética; a qualificação dos conteúdos assistenciais; a Informática enquanto instrumento dos am-

paradores; a manutenção da produtividade; o planejamento e a organização das publicações; as 

vantagens do compartilhamento de informações de ponta; o autogerenciamento dos contatos vir-

tuais; a inteligência comunicativa; a motivação pela conexão sadia; o comportamento educado em 

redes sociais; a retribuição dos ganhos evolutivos; o compartilhamento de assuntos essenciais;  

a exaltação dos conteúdos relevantes; a área de Comunicação das Instituições Conscienciocêntri-
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cas (ICs); a transmissão das tertúlias online; a vida online marcada pela assistencialidade; a con-

duta fraterna em todos os ambientes; a inteligência evolutiva (IE) aplicada à tecnologia; o Univer-

salismo prático. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; os desassédios virtuais; 

a identificação do amparo extrafísico em ambientes virtuais; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal; os insights provenientes do paracérebro; as sincronicidades multidimensionais no mundo 

virtual; as influências energéticas online; a conexão energética entre o autor e o leitor; as proje-

ções conscientes (PCs) inspiradoras de conteúdo; o acesso online antecipando o desassédio offli-

ne; os encontros de destino virtuais e extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo criação-publicação-acompanhamento; o sinergismo ta-

rístico sites–redes sociais–aplicativos; o sinergismo mentalsomática-interassistencialidade-tec-

nologia; o sinergismo trabalho pessoal–divulgação policármica; o sinergismo autor lúcido–leitor 

crítico. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade; o princípio da causa e efeito;  

o princípio da empatia evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da li-

berdade científica; o princípio da liberdade de expressão; o princípio da programação existenci-

al; o princípio da megafraternidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria da globalização;  

a teoria da sincronicidade; a teoria da Era da Aceleração da História Humana; a teoria da inter-

comunicação cibernética. 

Tecnologia: as técnicas da comunicação; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; 

a técnica da tares; a técnica da retribuição pessoal; a técnica do acolhimento interassistencial;  

a técnica da sutileza comunicativa; as técnicas de criatividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório 

conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o la-

boratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Au-

tocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório consci-

enciológico da Autossinaleticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Infocomunicólogos; o Colégio Invisível dos Comu-

nicólogos; o Colégio Invisível dos Assistenciólogos; o Colégio Invisível dos Empreendedores Di-

gitais; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Heurística; o Colégio 

Invisível da Tecnologia. 

Efeitologia: o efeito halo na comunicação; os efeitos potencializadores da intencionali-

dade maxifraterna; os efeitos da comunicabilidade policármica; o efeito da ousadia criativa; os 

efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; os efeitos autesclarecedores do exercício da 

tares; os efeitos impactantes das neoverpons. 

Neossinapsologia: a aquisição de sinapses dentro do confor conscienciológico; o desen-

volvimento das neossinapses tecnológicas; as parassinapses interassistenciais; as neossinapses 

advindas da criatividade. 

Ciclologia: o ciclo contato virtual–atendimento extrafísico; o ciclo comunicativo emis-

são-recepção-interpretação-feedback; o ciclo insight-realização; o ciclo autor divulgador–inter-

nauta receptor; o ciclo contínuo de produtividade intelectual. 

Enumerologia: o conteúdo virtual simples; o conteúdo virtual compartilhado; o conteú-

do virtual questionado; o conteúdo virtual desassediador; o conteúdo virtual fraterno; o conteúdo 

virtual avançado; o conteúdo virtual transformador. 

Binomiologia: o binômio autesclarecimento-heterodesassédio; o binômio comunicação-

-exemplificação; o binômio amparador-amparando; o binômio assistencialidade virtual–assis-

tencialidade real; o binômio inspiração-transpiração; o binômio cognição-tecnologia; o binômio 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

1938 

rede neural–rede social; o binômio informação-recin; o binômio autoconhecimento pessoal–co-

municação policármica. 

Interaciologia: a interação homem-máquina; a interação computador–campo energéti-

co; a interação leitura-autoparapsiquismo; a interação ideias-linguagem; a interação assisten-

cialidade-proéxis; a interação paradigma convencional–paradigma consciencial; a interação 

descompromisso-seriedade. 

Crescendologia: o crescendo inteligência tecnológica–inteligência evolutiva; o crescen-

do medo de errar–vontade de acertar; o crescendo divulgação de cursos–divulgação de ideias;  

o crescendo pesquisador isolado–cientista informata; o crescendo recebimento-retribuição.  

Trinomiologia: o trinômio vida intrafísica–vida extrafísica–vida virtual; o trinômio or-

ganização-publicação-avaliação; o trinômio responsabilidade-engajamento-coletivismo; o trinô-

mio desinformação-subinformação-megainformação; o trinômio motivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio comunicativo emissão-transmissão-recepção-feedback. 

Antagonismologia: o antagonismo intermissivistas / difamadores; o antagonismo Era 

Digital / Era Analógica; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer. 

Paradoxologia: o paradoxo das intervenções extrafísicas no ambiente virtual. 

Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a tecnocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da megafraternidade. 

Filiologia: a comunicofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a tecnofilia; a paratec-

nofilia; a cogniciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a intelectofobia; a criticofobia; a disciplinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da despriorização 

existencial. 

Maniologia: a infomania; a grafomania. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a infoteca; a cognoteca; a tecnoteca; a discernimento-

teca; a evolucioteca; a heuristicoteca; a criativoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Infocomunicologia; a Comunicologia; a Assistenciologia; a Or-

topensenologia; a Grupocarmologia; a Holoculturologia; a Linguística; a Redaciologia; a Estatis-

ticologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Desassediologia; a Interaciologia; a Po-

licarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana consciente; o ser desperto; a conscin críti-

ca; o ser interassistecial; a personalidade informata; o conscienciólogo divulgador; o reeducador; 

a consciência poliédrica; a consciência eletronótica; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o assistente virtual; o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o agente 

retrocognitor; o intermissivista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o líder intelectual; o reedu-

cador; o escritor; o epicon lúcido; o exemplarista; o pesquisador; o internauta maduro; o tenepes-

sista; o amparador intrafísico; o professor digital; o infopedagogo; o pesquisador virtual; o pales-

trante online; o infovoluntário; o apresentador; o blogueiro racional; o narrador; os youtubers;  

o editor de vídeos; o teletertuliano; o ghost writer; o tecnólogo profissional; o debatedor online;  

o criador de hangouts para debates; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a assistente virtual; a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a agente re-

trocognitora; a intermissivista; a comunicóloga; a consciencióloga; a líder intelectual; a reeduca-

dora; a escritora; a epicon lúcida; a exemplarista; a pesquisadora; a internauta madura; a tenepes-

sista; a amparadora intrafísica; a professora digital; a infopedagoga; a pesquisadora virtual; a pa-

lestrante online; a infovoluntária; a apresentadora; a blogueira racional; a narradora; as youtubers; 

a editora de vídeos; a teletertuliana; a ghost writer; a tecnóloga profissional; a debatedora online; 

a criadora de hangouts para debates; a verbetógrafa. 
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Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens benevolens; o Homo 

sapiens proexologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens 

interactivus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens pa-

raperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistente virtual tarístico primário = aquele promovendo a tacon por 

meio de conteúdos reflexivos de autoria própria; assistente virtual tarístico mediano = aquele pro-

movendo a tares por meio de conteúdos reflexivos de autoria de terceiros; assistente virtual tarís-

tico avançado = aquele promovendo a tares por meio de conteúdos reflexivos de autoria própria. 

 

Culturologia: a cultura interassistencial; a cultura evolutiva; a cultura da gratidão;  

a cultura da informação útil; a cultura atual da Megacomunicologia; a cultura midiática; a in-

dústria cultural; a cultura de massa; a cultura inútil; a cultura da alienação. 

 

Traforologia. Para ter consistência dentro da assistencialidade virtual, é pertinente  

o aprimoramento ou o desenvolvimento de, por exemplo, 18 trafores listados em ordem alfabé-

tica: 

01.  Assistencialidade: a intenção real para o esclarecimento alheio. 

02.  Cientificidade: a preferência pela atuação racional e técnica. 

03.  Cosmovisão: a visão de conjunto sobre o trabalho em si. 

04.  Criatividade: a inventividade diversificada e sadia. 

05.  Empreendedorismo: a dedicação para o empreendedorismo digital. 

06.  Energossomaticidade: a autodefesa energética para as opiniões e ataques antagôni-

cos anticosmoéticos. 

07.  Gratidão: a satisfação em retribuir perante os ganhos evolutivos. 

08.  Intelectualidade: o conhecimento mais amplo frente ao conhecimento humano. 

09.  Intencionalidade: a intenção correta trazendo motivação permanente. 

10.  Introspecção: a sapiência em se recolher e ficar mais reflexivo.  

11.  Neofilia: o gosto pelo novo e por atualizações. 

12.  Organização: a capacidade de ordenar o trabalho de modo a ser mais produtivo. 

13.  Parapedagogia: a atuação enquanto agente retrocognitor digital. 

14.  Parapercepciologia: a atenção aos insights e orientações extrafísicas. 

15.  Perserverança: a persistência tranquila perante as atribulações. 

16.  Prudência: a cautela para evitar inconvenientes. 

17.  Resiliência: o ato de saber resistir ante os assédios e contrafluxos existentes. 

18.  Tecnicidade: a qualificação dos procedimentos tecnológicos. 

 

Complementaridade. Ocorre, em muitos casos, continuação ou complementaridade pa-

ra a conscin assistida, e por vezes impactada pelas informações acessadas online, durante a noite 

no estado projetado a fim de o assistente inspirar mais ideias ou realizar desassédios pontuais. Em 

função das reflexões alcançadas o internauta pode precisar de apoio da pessoa responsável pela 

publicação ou de personalidades relacionadas, de acordo com a convocação do amparo extrafísico 

especializado no fechamento assistencial. 

Demanda. Com o crescimento da demanda de assistência e desassédio mentalsomático 

será preciso o aumento proporcional de pessoas dedicadas à tarefa de assistente virtual gerando 

conteúdo contínuo. O excesso de informações virtuais já ocorre atualmente, mas compartilhar as-

suntos prioritários ao modo de verdades relativas de ponta provavelmente serão minoria por mui-

to tempo. Não se pode negar o valor e a importância da Internet perante as relações humanas. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação direta e indireta com o assistente virtual, indicados para a expansão 

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

01.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Cibercompanhia  extrafísica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

04.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro.  

05.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Efeito  google:  Efeitologia;  Neutro. 

07.  Estigma  virtual:  Antinvexologia;  Nosográfico. 

08.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Holopensene  midiático:  Holopensenologia;  Neutro. 

10.  Infocomunicação  dispersiva:  Infocomunicologia;  Nosográfico. 

11.  Informação  conscienciológica:  Comunicologia;  Homeostático. 

12.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Teletertuliano:  Infocomunicologia;  Neutro. 

15.  Voluntariado  virtual  conscienciocêntrico:  Policarmologia;  Neutro. 

 

O  ASSISTENTE  VIRTUAL  VISA  O  ESCLARECIMENTO,  RE-
FLEXÃO,  DESASSÉDIO  E  MÚLTIPLAS  FORMAS  DE  AUXÍ-

LIO  INTERCONSCIENCIAL  DE  MODO  INTEGRAL  E  UNIVER-
SALISTA,  POR  MEIO  DAS  TECNOLOGIAS  EXISTENTES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já compartilhou virtualmente as pesquisas, 

ideias e fundamentos para ajudar outras personalidades? Entende a relevância do mundo digital? 

 
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 ceno-
grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

157, 193, 252, 268, 287 e 312. 
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 102, 104, 

130, 326, 466, 515, 565 e 584. 

 

A. P. D. 
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A S S I S T I D O    I N S A T I S F A Z Í V E L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O assistido insatisfazível é a conscin, homem ou mulher, carente de deter-

minada assistência interconsciencial, contudo sempre insatisfeita e até ingrata com a assistência 

oferecida e recebida por parte de outra ou outras consciências. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo assistido é particípio passado do verbo assistir, derivado do idioma 

Latim, assistere ou adistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; as-

sistir em juízo”. Apareceu no Século XVI. O prefixo in procede também do idioma Latim, in, 

“privação; negação”. A palavra satisfazer provém igualmente do idioma Latim, satisfacere, “sa-

tisfazer a; cumprir; executar; dar satisfação por; reparar algum agravo; bastar; ser suficiente; satis-

fazer plenamente”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Assistida insatisfazível. 2.  Assistido insatisfeito. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo satisfação: 

insatisfação; insatisfatória; insatisfatório; insatisfazível; insatisfeita; insatisfeito; malsatisfeito; 

satisfatoriedade; satisfatória; satisfatório; satisfazer; satisfazimento; satisfazível; satisfeita; sa-

tisfeito. 

Neologia. As 3 expressões compostas assistido insatisfazível, assistido insatisfazível jo-

vem e assistido insatisfazível maduro são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Assistido satisfeito. 2.  Assistida satisfeita. 

Estrangeirismologia: o workaholism. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência dos sentimentos de gratidão e reconhecimento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da 

frustração; o monoideísmo autopensênico; os contrapensenes; a contrapensenidade; os entropo-

pensenes; a entropopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os esquizopensenes;  

a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbopensenes; a morbopen-

senidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a paciência compreensiva do assistente interconsciencial; o fato de a conscin 

menos doente assistir ao mais doente; a idealização da realidade; as metas inatingíveis; os resulta-

dos sempre julgados insatisfatórios; as produções inconclusas abandonadas na gaveta; a conscin 

refém dos próprios caprichos insaciáveis; a inabordabilidade assistencial da conscin fechada no 

próprio egoísmo; a fissura da personalidade; as fissuras mínimas acumuladas; as fissuras intra-

conscienciais; a fissura de caráter; a interassedialidade planetária enraizada em parafissuras cons-

cienciais; a antipolicarmalidade. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as insatisfações mundanas revividas na parapsico-

se pós-dessomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia; o sinergis-

mo autodesempenho-autossuperação; o sinergismo autossuperação–renovação consciencial;  
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o sinergismo patológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergismo vontade decidida–inten-

ção sadia; o sinergismo cosmoético Teaticologia-Verbaciologia. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o principium prioritarius; 

o princípio essencial da megafraternidade; o princípio da Descrenciologia vivenciado; o princí-

pio cosmoético de não se acumpliciar com o erro identificado; o princípio do autesforço insubsti-

tuível; o princípio autossuperador de acumular aprendizados; o princípio da prioridade compul-

sória; o princípio da autocura; o princípio da evolução consciencial, inarredável e infinita. 

Codigologia: a Criteriologia autodiscernidora para identificar e questionar os códigos 

obsoletos ou inadequados; o código pessoal de Cosmoética (CPC) com base no estudo da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); a elaboração comprometida e sincera do código duplista de Cosmoética 

(CDC); a elaboração conjunta do código grupal de Cosmoética (CGC) sem hipocrisia nem louva-

minhas. 

Teoriologia: a teoria da Invexologia; a teoria da Recexologia; a teoria da inteligência 

evolutiva (IE); a teoria do megafoco existencial; a teoria da Proexologia; a teoria da Conscien-

ciometrologia; a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica de observação, reconhecimento e aprendizado derivados dos pró-

prios erros; a técnica do detalhismo exaustivo; a técnica da circularidade aplicada aos desafios 

evolutivos; a técnica do inventariograma; as técnicas autoconscienciométricas depurando a auto-

verbação; a técnica da autoqualificação pensênica; a priorização das técnicas interassistenciais 

ante as técnicas de competição e emulação social; a técnica de energizar as interações descom-

pensadas; as técnicas consciencioterápicas; a técnica da omissuper aplicada na recusa às requi-

sições desmedidas. 

Voluntariologia: o voluntariado e o paravoluntariado da reeducação evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; 

o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da organizacão; o laboratório conscienciológico da imobili-

dade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; 

o Colégio Invisível dos Inversores; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio 

Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível 

dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito halo da centragem consciencial; os efeitos catalíticos do autode-

sassédio; os efeitos sadios da correção imediata; o efeito do amadurecimento conviviológico;  

o efeito da harmonização do círculo afetivo; o efeito halo da consolidação da dupla evolutiva;  

o efeito halo da conduta exemplarista cosmoética; os efeitos do egocentrismo adulto na produção 

de carências materiais, afetivas e energéticas insaciáveis; os efeitos das concessões ao relaxe 

íntimo na prevenção das fissuras intraconscienciais; o efeito do apego patológico às próprias 

carências egocêntricas. 

Neossinapsologia: as crises de crescimento geradoras de neossinapses; o voluntariado 

pesquisístico proporcionando neossinapses; as neossinapses originadas dos debates periódicos; 

as neossinapses como decorrência do omniquestionamento; as neossinapses advindas da Holo-

maturologia. 

Ciclologia: os ciclo fase introdutória–fase executiva–fase conclusiva; o ciclo dos erros, 

acertos, reciclagens e autorretratações; a relevância do cérebro intelectualmente ativo em todo  

o ciclo etário da conscin lúcida; o ciclo interassistencial aprender-ensinar; o ciclo de descons-

trução de retroideia; o avanço qualitativo no ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a identifica-

ção do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existenciais; o ciclo tempo de satu-

ração–tempo de relaxação; o ciclo autoconscienciométrico; o ciclo patológico da vingança da lei 

de talião. 

Enumerologia: a avidez; a ganância; a voracidade; a paixão; a avareza; a insaciedade;  

o descontentamento. 
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Binomiologia: o binômio crise-interassistência; o binômio inspiração-transpiração;  

o binômio egão-orgulho; o binômio autesforço-autossuperação; o binômio autexperiência-ad-

cons; o binômio adcons-autossuperação; o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio 

saldo da FEP–categoria da amparabilidade; o binômio crise de crescimento–desenvolvimento;  

o binômio expectativas-decepções; o binômio exigências-frustrações; o binômio hipercriticismo- 

-poliqueixismo. 

Interaciologia: a interação preceptor-aluno; a interação autassédio-autodesassédio; 

a interação autodesassédio-autossuperação; a interação aportes existenciais–retribuição na per-

formance autoproexológica; a interação materpensene pessoal–directrix–megafoco proexológico 

vivenciado; a interação subcerebralidade-irracionalidade; a interação retrovidas–vida atual. 

Crescendologia: o crescendo das autossuperações; o crescendo descobrimento de ta-

lentos–maxiplanejamento–fase executiva–compléxis; o crescendo compreensão-reeducação-res-

socialização; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo crise-crescimento;  

o crescendo preferências subumanas–preferências evolutivas; o crescendo tacon-tares; o cres-

cendo casal incompleto–dupla evolutiva; o crescendo questão oportuna–solução libertadora;  

o crescendo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio intelectuali-

dade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio 

grupalidade-planificação-sincronismo; o trinômio crise-reação-reerguimento; o trinômio obser-

vação crítica–processamento cognitivo–ação certeira; o trinômio ideal megatrafor–megafoco– 

–materpensene pessoal; o trinômio preconceito-discriminação-estigmatização; o trinômio desa-

feto–desprezo–acepção de pessoas; o trinômio inconstância-instabilidade-dispersão. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar. 

Antagonismologia: o antagonismo problemática / solucionática; o antagonismo duplis-

mo evolutivo / vedetismo da promiscuidade estagnadora; o antagonismo policarma / egocarma;  

o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do autocomodismo; o antagonismo 

consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo evolução / autocastração; o an-

tagonismo estagnação / reconciliação; o antagonismo belicismo / voliciolina pacifista; o antago-

nismo apego / desapego; o antagonismo sectarismo / universalismo; o antagonismo egão / poli-

carmalidade; o antagonismo bem-estar / malestar. 

Paradoxologia: o paradoxo de mínimas físsuras predisporem a máximos desajustes;  

o paradoxo do erro exigir mais esforço e energia se comparado ao acerto evolutivo. 

Politicologia: a cognocracia; a conscienciocracia; a teática da democracia pura; a lu-

cidocracia; a meritocracia evolutiva; a argumentocracia cosmoética; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da Seriexologia; a lei do maior esforço evolutivo aplicado na vivência 

da autocoerência; a lei de causa e efeito; a lei da maior inteligência aplicada à manutenção da 

autolucidez; a lei da solidariedade cosmoética evolutiva; a lei do maior esforço interassistencial 

aplicado à policarmalidade. 

Filiologia: a crescendofilia; a questionofilia; a experimentofilia; a invexofilia; a tertulio-

filia; a autocriticofilia; a definofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome do “eu mereço”; a síndro-

me da abstinência da Baratrosfera. 

Mitologia: o mito da transposição de desafios sem autesforço; o mito da autossupera-

ção da inibição sem exposição; o mito da mudança de patamar sem autocrítica; o mito da acele-

ração evolutiva sem autodesassédio; o mito da aceleração espiral com base no esforço sem auto-

discernimento; o mito da satisfação absoluta; o mito da felicidade plena; o mito da perfeição in-

trafísica. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a biografoteca; a invexoteca; a cicloteca; a proexo-

teca; a parafenomenoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Parapatologia; a Crescendologia; a Au-

tossuperaciologia; a Recexologia; a Cronoevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autevolu-
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ciologia; a Experimentologia; a Conviviologia; a Intencionologia; a Voliciologia; a Decidologia; 

a Incoerenciologia; a Teaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin multívola; a conscin miserê; a conscin energívora. 

 

Masculinologia: o assistido insatisfazível; o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a assistida insatisfazível; a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dipsomaniacus; o Homo sapiens consener; o Homo sa-

piens toxicomaniacus; o Homo sapiens energivorus; o Homo sapiens alcoolopathus; o Homo sa-

piens parapathologus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens heterassediatus; o Homo 

sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens inexpertus; o Homo sa-

piens neophobicus; o Homo sapiens occlusus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assistido insatisfazível jovem = a conscin inexperiente, homem ou mu-

lher, carente de determinada assistência interconsciencial, contudo sempre insatisfeita e até ingra-

ta com a assistência oferecida e recebida por parte de outra ou outras consciências; assistido insa-

tisfazível maduro = a conscin vivida, homem ou mulher, carente de determinada assistência inter-

consciencial, contudo sempre insatisfeita e até ingrata com a assistência oferecida e recebida por 

parte de outra ou outras consciências. 

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 20 perfis de assistidos, homens ou mulheres, insatisfazíveis quanto à assistência fraterna re-

cebida: 

01.  Assistido acrítico. 

02.  Assistido atormentado. 

03.  Assistido autoperdoador. 

04.  Assistido consbel. 

05.  Assistido consréu. 

06.  Assistido desesperado. 

07.  Assistido enfurecido: colérico, irado, raivoso. 

08.  Assistido ex-malfeitor. 

09.  Assistido inadaptado. 

10.  Assistido incompreensivo. 

11.  Assistido inconformado. 

12.  Assistido insaciável. 

13.  Assistido insurgente. 

14.  Assistido irrefletido. 

15.  Assistido mais necessitado. 

16.  Assistido megassediador. 

17.  Assistido minidissidente ideológico. 

18.  Assistido-problema. 

19.  Assistido rebelde: revoltado. 

20.  Assistido recalcitrante. 
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Taxologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

5 categorias de condições holossomáticas demonstrando grandes insatisfações por parte da cons-

ciência enferma: 

1.  Energossoma insatisfazível: o vampirismo energético. 

2.  Gastrossoma insatisfazível: a gulodice; a obesidade; a bulimia. 

3.  Miossoma insatisfazível: a bigorexia. 

4.  Psicossoma insatisfazível: a paixonite; a rabugice; o consumismo. 

5.  Sexossoma insatisfazível: a promiscuidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o assistido insatisfazível, indicados para a expansão das 

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

01.  Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

03.  Ansiedade  omissiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Complicador:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

08.  Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

09.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

10.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Hipocondria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

13.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Megatrafar  explícito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Parafissura  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIÊNCIA  ASSISTIDA  INSATISFAZÍVEL  É  PROBLE-
MA  EVOLUTIVO  E  INTERASSISTENCIAL  PARA  SI  MESMA 
E  PARA  A  PRÓPRIA  CONSCIÊNCIA  ASSISTENTE,  HOMEM 
OU  MULHER,  EM  QUALQUER  DIMENSÃO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, quando na condição de assistente, demonstra pa-

ciência sincera com a consciência assistida insatisfazível? Você aplica o código grupal de Cos-

moética na interassistencialidade? 
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A S S O C I A Ç Ã O    D I D Á T I C A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A associação didática é a técnica da junção em bloco de termos ou expres-

sões facilitadores da melhor compreensão e explicitação do conceito sob análise. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo associação deriva provavelmente do idioma Francês, association, 

“unir a alguém; companhia; sociedade; aliança; confederação; cabala; liga; conjuração; conspira-

ção”, e este do idioma Latim Tardio, associare ou adsociare, “juntar; unir; ajuntar”. Surgiu no 

Século XIX. O vocábulo didática procede também do idioma Francês, didactique, “Arte de ensi-

nar”, derivado do idioma Grego, didaktikê, e este de didáskó, “ensinar; instruir”. Apareceu no 

mesmo Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Associação pedagógica. 02.  Associação ideativa. 03.  Associação 

pensênica. 04.  Associação mentalsomática. 05.  Associação conceptual. 06.  Bloco ideativo. 

07.  Bloco conceptual. 08.  Bloco mentalsomático. 09.  Bloco conjectural. 10.  Bloco pensênico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo associação: 

associabilidade; associacionismo; associacionista; associada; associado; associar; associativi-

dade; associativismo; associativista; associativístico; associativa; associativo; associável; coas-

sociar; desassociação; desassociada; desassociado; desassociar; megassociação; parassocia-

ção; reassociação; reassociada; reassociado; reassociar; trissociação. 

Neologia. As 3 expressões compostas associação didática, associação didática básica  

e associação didática evoluída são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Desassociação antididática. 2.  Desassociação de ideias. 

Estrangeirismologia: o Argumentarium; as didactical link ideas; o laptop pessoal; o Ter-

tuliarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade pedagógica das verpons conscienciológicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos grupopensenes; a grupopensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os lateropensenes; a late-

ropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; a flexibilidade autopensênica; a acumulação de associações 

pensênicas. 

 

Fatologia: a associação didática; a interatividade das ideias; a expansão das ideias asso-

ciadas; as ideias-conteúdos; a explicitação pedagógica das neoverpons; a expansão dos dicioná-

rios cerebrais pessoais; a transmissão das verpons conscienciológicas; a exposição pedagógica das 

neoideias; a analogia didática; a associação de ideias esclarecedoras da tares; a adequação da 

mensagem à bagagem cultural do ouvinte. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a inspiração dos amparadores extrafísicos da função tarística. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectual; o sinergismo entre os paracérebros da dupla 

didática. 
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Principiologia: o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da empatia 

evolutiva; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à seleção das associações 

consideradas didáticas. 

Teoriologia: as técnicas didáticas; a teoria da Orismologia. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da enumera-

ção horizontal; as técnicas da comunicação científica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório cons-

cienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Comunicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Efeitologia: o efeito didático do emprego das expressões corretas; o efeito esclarecedor 

das associações didáticas exitosas. 

Neossinapsologia: as neossinapses docentes favorecedoras das neossinapses discentes. 

Ciclologia: o ciclo mentalidade artística psicossomática–mentalidade científica mental-

somática; o ciclo alternante ensinar-aprender; o ciclo alternante docência-discência. 

Binomiologia: o binômio realidade-fidedignidade; o binômio varejismo consciencial– 

–atacadismo consciencial; o binômio (dupla) professor-aluno. 

Interaciologia: a interação língua-energia–língua-idioma; a interação Didática-Paradi-

dática. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo racionalização simplista–racio-

nalização complexa. 

Trinomiologia: o trinômio Comunicologia- Parapedagogiologia-Didática; o trinômio 

intelectualidade-autoparapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio tares-Autocosmoética-Didáti-

ca; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-logicidade-prioridade-verdade; o polinômio 

linhas-frases-sínteses-ênfases; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico- 

-analógico-poliglótico. 

Antagonismologia: o antagonismo conotação / denotação. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei do menor esforço do besteirol; a lei do maior esforço aplicada ao trinô-

mio enumeração-detalhismo-exaustividade. 

Filiologia: a bibliofilia; a raciocinofilia; a cienciofilia; a intelectofilia; a comunicofilia;  

a assistenciofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a aforismoteca; a linguisticoteca; a comunicoteca; a didaticoteca; a pe-

dagogoteca; a tecnoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Linguística; a Fraseologia; a Parapedagogiolo-

gia; a Reeducaciologia; a Mentalsomatologia; a Mnemossomatologia; a Enumerologia; a Argu-

mentologia; a Debatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a consciência educadora; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o lexicólogo; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a lexicóloga; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sa-

piens expositor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

activus; o Homo sapiens associator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens scriptor; 

o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: associação didática básica = a constituída por palavras isoladas ou ter-

mos simples; associação didática evoluída = a constituída por expressões compostas ou dados 

complexos. 

 

Culturologia: a cultura pedagógica; a Multiculturologia da Reeducaciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 ca-

tegorias de associações didáticas no âmbito das expressões compostas da Conscienciologia: 

01.  Acoplador energético: a sondagem parapsíquica; a assimilação energética; a parce-

ria energética; a clarividência facial; a autochecagem paraperceptiva; a sinalética energética pes-

soal; a sinalética parapsíquica pessoal. 

02.  Agente retrocognitor: o mediador retrocognitivo; o informador evolutivo; a força 

presencial; a antilavagem subcerebral; o catalisador proexológico; a exemplificação cosmoética;  

o holopensense inversivo. 

03.  Alcova blindada: o quarto de dormir; o recesso residencial; o ninho de afetividade; 

a base do epicentrismo; o encapsulamento ambiental; a ausência de bagulhos; a ausência da hete-

rassedialidade. 

04.  Distorção parapsíquica: a malinterpretação parapsíquica; a desinformação comuni-

cativa; a farsa extrassensorial; a mistificação paraperceptiva; a deturpação parafenomenológica;  

o desvirtuamento anticosmoético; o antidiscernimento interassistencial. 

05.  Guia cego: o sectarismo; o facciosismo; o partidarismo; o antiuniversalismo; a reli-

giosidade; a seita; a beatice. 

06.  Irrompimento psicossômico: a insinuação do psicossoma; a tangibilização do psi-

cossoma; a soltura psicossomática; o afluxo dos parafenômenos; o extrapolacionismo psicossômi-

co; a autotransfiguração. 

07.  Porão consciencial: o entulho intraconsciencial da subumanidade; as automimeses 

dispensáveis; as taras e irracionalidades do umbigão; as remanescências trafarinas; o retardo men-

tal do passadismo; a irrecuperação dos cons magnos; a apriorismose. 

08.  Pré-Mãe: a condição parassistencial; a conscin-cobaia parapsíquica; as semiposses-

sões benignas; a personalidade extraterrestre; a paramaternagem pedagógica; a cosmovisão multi-

dimensional; o monólogo psicofônico; a Pré-Maternologia Interassistencial. 

09.  Princípio da descrença: a autexperimentação; o autodidatismo; a autoconstatação;  

a autocriticidade; a autoconvicção livre; o autoposicionamento; o antimagister dixit. 

10.  Subcérebro abdominal: o umbilicochacra; o antigo plexo solar; a subcerebralidade 

protorreptiliana; a vida hipocôndrica; a vida vegetativa; a área subumana; as reações instintuais. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a associação didática, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Frase  enfática:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

13.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Técnica  do  bloco  tridisciplinar:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

A  TÉCNICA  DA  ASSOCIAÇÃO  DIDÁTICA  EXPANDE 
A  COMPREENSÃO  E  ENCAMINHA  A  CONSCIN  PESQUI-

SADORA  PARA  AS  ANÁLISES  COSMOVISIOLÓGICAS 
DAS  REALIDADES  E  PARARREALIDADES  DO  COSMOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a técnica da associação didática? Em 

qual área de comunicação? 
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A S S U N Ç Ã O    D A    A U T O D E S P E R T I C I D A D E  
( DE S P E R T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assunção da autodesperticidade é a autapropriação consciente e pública 

da condição evolutiva da autodesassedialidade permanente total, fundamentada na autoconscien-

ciometria, autoparapsiquismo lúcido e Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra assunção procede do idioma Latim, assumptio, “ação de tomar; 

recebimento”. Surgiu no Século XIV. O prefixo des deriva também do idioma Latim, dis ou de 

ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O termo assédio pro-

vém do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; 

assédio”. Surgiu, no idioma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século 

XVI. O vocábulo permanente vem do idioma Latim, permanens, de permanere, “ficar até o fim”. 

Surgiu em 1702. A palavra total procede do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; intei-

ro”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Admissão da autodesperticidade. 2.  Autapropriação despertológica. 

3.  Autoincumbência traforista desassediada. 4.  Autorreconhecimento evolutivo da semissereni-

dade. 

Neologia. As 3 expressões compostas assunção da autodesperticidade, assunção preco-

ce da autodesperticidade e assunção tardia da autodesperticidade são neologismos técnicos da 

Despertologia. 

Antonimologia: 1.  Assunção do megatrafar. 2.  Alegoria da desassedialidade. 3.  Simu-

lação da desperticidade. 

Estrangeirismologia: o upgrade proexológico; o whole pack conscienciológico; a saída 

definitiva do dolce far niente; o neostatus recexológico; a assunção da neoperformance evolutiva; 

o sprint proexológico; o turning point evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autoconscientização evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da desperticidade; a assunção de reciclagens pen-

sênicas; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os parapen-

senes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a assunção da responsabilidade pessoal evolutiva; a assunção de neodesafios 

evolutivos; a assunção dos próprios talentos pela conscin intermissivista; a assunção lúcida do 

compromisso interassistencial com o autorrevezamento grupal cosmoético; a assunção da autor-

reflexão na condição de rotina útil indispensável; a assunção das habilidades mentaissomáticas;  

a assunção de portar macrossoma; a assunção de papéis coerentes com a autoconsciencialidade;  

a assunção de neorrepresentatividade maxiproexológica, expandindo a força presencial aglutina-

dora (liderança evolutiva); o reconhecimento e assunção de força e autonomia pessoal; a cosmo-

visão seriexológica conduzindo inevitavelmente à assunção de nível maior de cosmoeticidade;  

a passagem do gargalo mor da ampulheta evolutiva; o autodomínio emocional despertológico;  

o megaponto de viragem evolutivo; a linha divisória da autoconsciencialidade; a eliminação dos 

conflitos intraconscienciais; os megatrafores pró-autodesperticidade; a ausência de autoperturba-

ções, autopertúrbios, autoconflitos e autodesequilíbrios desestabilizadores da intraconscienciali-

dade; a tranquilidade íntima; o reconhecimento dos próprios limites cosmoéticos; a vontade in-

quebrantável de interassistir; a carreira profissional assistencial; a postura antiqueixa; os autossa-
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crifícios sadios; a resiliência no cumprimento das tarefas diuturnas; o resgate da autestima; a de-

terminação na superação dos próprios gargalos; a homeostase pessoal de estar no fluxo do Cos-

mos; a autorganização na conciliação das diversas tarefas da vida; o sobrepairamento indispensá-

vel à consecução da maxiproéxis grupal; a liberação definitiva de ranços sociais; a imperturbabili-

dade enquanto condição natural e permanente dos evoluciólogos; o ônus decisório envolvido na 

assunção despertológica; a renovação do fôlego evolutivo; a fidelidade ao megafoco interassisten-

cial; o posicionamento de conviver sem ofender, constranger ou provocar estupros evolutivos nos 

compassageiros evolutivos; a autodesassedialidade enquanto cláusula pétrea da proéxis; as dinâ-

micas parapsíquicas semanais dedicadas ao desenvolvimento da desperticidade; o Programa de 

Aceleração da Desperticidade (PROAD); o curso Despertometria. 

 

Parafatologia: a assunção da autodesperticidade; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a autodefesa energética enquanto primeiro desempenho embasador da desperti-

cidade; a assunção dos trafores e autorresponsabilidade advinda do Curso Intermissivo (CI) abrin-

do caminhos evolutivos; a assunção progressiva da condição de minipeça do Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial através da Tenepessologia; a assunção do papel de embaixa-

dor consciencial multidimensional; a coerência multidimensional na assunção da identidade cons-

cienciocêntrica; a assunção de postura amparadora; a inspiração amparadora oportuna atuando co-

mo concausa nas autodefinições de destino; a cosmovisão multidimensional ampliando as chan-

ces de acerto evolutivo; o amparo extrafísico notório; a representatividade multidimensional;  

a holomaturidade enquanto parâmetro de qualidade das pararresponsabilidades assumidas; os pa-

racompromissos avançados avaliados em conjunto com o evoluciólogo; a vivência das sincronici-

dades evolutivas; os parabanhos energéticos confirmadores das parapercepções. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo por meio das ECs; o sinergismo megatrafores- 

-interassistencialidade; o sinergismo autovolição-autodeterminação-autoconfiança; o sinergismo 

tenepes-epicentrismo; o sinergismo competência interassistencial–recurso pró-desperticidade;  

o sinergismo autodiscernimento-autoincorruptibilidade; o sinergismo das ações coordenadas 

amparador-amparando. 

Principiologia: a assunção incorrupta do princípio cosmoético de não acumpliciamento 

com o erro identificado; a assunção do princípio do posicionamento pessoal (PPP) superando há-

bitos doentios; o princípio de a maxifraternidade estar acima de tudo; o princípio da interdepen-

dência evolutiva; o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio do megafoco 

mentalsomático; o princípio da autocrítica cosmoética. 

Codigologia: o código de conduta do voluntário, ou voluntária, da Conscienciologia;  

o código de conduta do tenepessista; o código de conduta da autora ou autor conscienciológico. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria do descarte do imprestável; a teoria da extin-

ção das emoções animalizadas no curso da evolução consciencial; a teoria do megacompléxis;  

a teoria da colheita intermissiva; a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria da Maxi-

fraternologia. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente equilibrado; a inteligência paratécnica; 

as técnicas de auto e heterodesassédio; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de exteri-

orizar energias antes, durante e depois dos encontros conscienciais; a técnica do automonitora-

mento pensênico ininterrupto; a técnica da autodecisão; a técnica da automediação anticonfli-

tiva. 

Voluntariologia: o convívio duradouro com a família conscienciológica, através do vo-

luntariado catalisador da pararresponsabilidade e consequente assunção da liderança interassis-

tencial intermissiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labo-

ratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeti-
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cologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscien-

ciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível dos Inter-

missivistas; o Colégio Invisível dos Seres Despertos. 

Efeitologia: os efeitos da assunção teática da própria condição de consciência multidi-

mensional; os efeitos evolutivos da assunção de ser conscin intermissivista; o efeito da assunção 

dos trafores pessoais; o efeito da renúncia às autovitimizações levando à assunção da responsa-

bilidade pessoal nos autodesassédios; o efeito na Ficha Evolutiva Pessoal da assunção das res-

ponsabilidades proexológicas; o efeito da aplicação máxima da inteligência evolutiva (IE) multi-

dimensional; o efeito dos megaatributos na qualificação da interassistência; os efeitos das roti-

nas úteis bioenergéticas na amparabilidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses autopesquisísticas; as mudanças intraconscienciais 

gerando neossinapses; as neossinapses interassistenciais reciclando o modo de viver do intermis-

sivista; as neossinapses da autodesassedialidade permanente. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo identificação–aceitação–assunção–reperspectivação cons-

ciencial; o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação; o ciclo 

cosmoético assunção do megatrafor–sustentação do materpensene; o ciclo de produtividade as-

sistencial; a excelência do ciclo assim-desassim; o ciclo iniciativa prioritária–acabativa qualifi-

cada; a propensão ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a assunção proexológica; a assunção de prioridades; a assunção dos pa-

radeveres intermissivos; a assunção do autabsolutismo cosmoético; a assunção da maturidade pa-

raperceptiva; a assunção do megatrafor interassistencial; a assunção da autodesassedialidade. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-autossinceridade; o binômio recebimento-retribui-

ção; o binômio intencionalidade sadia–autocontenção atóxica; o binômio autoincorruptibilida-

de-antiemocionalidade; o binômio autenticidade-histrionismo; o binômio temperamento–tendên-

cias emocionais; o binômio autopriorização-autodesprendimento. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento-acerto; a interação vontade-intencionali-

dade-autorreciclagem; a interação profissão interassistencial–voluntariado conscienciológico;  

a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; a interação amparador-amparan-

do; a interação imperturbabilidade intraconsciencial–altruísmo; a interação autoverbação-anti-

conflituosidade. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo gradual na precisão autavaliativa; o crescendo 

invéxis-desperticidade; o crescendo assistência grupocármica–assistência policármica; o cres-

cendo desperticidade–semiconsciexialidade–teleguiamento autocrítico. 

Trinomiologia: o trinômio cognição-habilidade-atitude; o trinômio dissecção-detalha-

mento-exaustividade; o trinômio autenticidade-originalidade-singularidade; o trinômio motiva-

ção-trabalho-lazer empregado na assunção do autoparapsiquismo; o trinômio perdão-gratidão- 

-doação; a intenção interassistencial facilitando o acesso ao trinômio Central Extrafísica de Ener-

gia–Central Extrafísica da Fraternidade–Central Extrafísica da Verdade; o trinômio autoproé-

xis-maxiproéxis-multicompléxis. 

Polinomiologia: o polinômio reflexão-priorização-compromisso-consecução; o polinô-

mio invéxis-tenepes-epicentrismo-desperticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida;  

o antagonismo autoposicionamento pautado no trafor / autoposicionamento ancorado no trafar. 

Paradoxologia: o efeito paradoxal de determinada decisão pessoal poder mudar a vida 

de inúmeras consciências; o paradoxo desassediador. 

Politicologia: a desassediocracia da Cognópolis. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à assunção despertológica; as pa-

raleis cósmicas inspirando a assunção dos paradeveres reciclogênicos. 

Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia; a desafiofilia; a cognofilia; a parapsicofilia;  

a assistenciofilia; a desassediofilia. 

Fobiologia: a maxiproexofobia. 
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Sindromologia: a superação da síndrome da acomodação consciencial; a evitação da 

síndrome de Poliana; a evitação da síndrome de Messias. 

Holotecologia: a convivioteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a proexoteca; a cosmo-

eticoteca; a pacificoteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Despertologia; a Evoluciologia a Interassistenciologia; a Tene-

pessologia; a Conviviologia; a Taristicologia; a Gesconologia; a Reeducaciologia; a Policarmolo-

gia; a Proexologia; a Invexologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o arrimo intercons-

ciencial assistencial; a conscin porta-assistidos; o ser inteligente interassistencial; a conscin-remé-

dio; a conscin enciclopedista; a pessoa solícita; a pessoa aglutinadora; a conscin tenepessável. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 despertus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapi-

ens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens fra-

ternus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens imperturbabilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assunção precoce da autodesperticidade = a ocorrida pela conscin inter-

missivista ainda na fase preparatória da proéxis; assunção tardia da autodesperticidade = a ocorri-

da pela conscin intermissivista no período da quarta idade física. 

 

Culturologia: a cultura da desperticidade; a cultura evolutiva; a cultura da assunção 

teática do CI; a cultura proexológica; a cultura invexológica; a cultura traforística; a cultura das 

interrelações cosmoéticas; a cultura da imperturbabilidade. 

 

Megadesafio. Em 15 de dezembro de 2011, durante a V Qualificação do ECP2, em Foz 

do Iguaçu, PR, sob orientação de equipe de amparadores extrafísicos, foi apresentada a megameta 

viável, factível, de alcance da desperticidade em 3 anos. Até então, previa-se ser necessário  

a conscin dedicar-se durante 20 anos para atingir tal condição. 

Anticomocionalismo. Segundo a Priorologia, a indicação dada na ocasião aos intermis-

sivistas interessados foi colocar megafoco permanente nessa meta, eliminando tabus e desdrama-

tizando o processo da desperticidade. 
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Cosmoeticologia. Mediante a Holomaturologia, a vivência da autodesperticidade exige 

posicionamentos multidimensionais constantes por parte do intermissivista lúcido. O ônus da as-

sunção implica estabelecer conduta pessoal cosmoética e bancar o autodesassédio a cada instante. 

 

Autoinvestimentologia. Considerando as exigências necessárias próprias do caminho 

evolutivo até a assunção da autodesperticidade, cabe ao pré-desperto investir em, dentre outras, 

13 condições, elencadas alfabeticamente: 

01.  Autoconscienciometrologia. Análise e síntese autopesquisológica. 

02.  Autoconsciencioterapia. Autenfrentamento constante. 

03.  Autodesassediologia. Estudo da Conflitologia Pessoal visando a realização do auto-

desassédio. 

04.  Cosmoeticologia. Código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado e atualizado. 

05.  Egocarmologia. Acerto das pendências egocármicas. 

06.  Energossomatologia. Lucidez nas autodefesas energéticas. 

07.  Holobiografologia. Autorreconhecimento lúcido da Ficha Evolutiva Pessoal e da 

interexistencialidade. 

08.  Intencionologia. Correção na expressão da intencionalidade pessoal. 

09.  Intrafisicologia. Domínio das necessidades básicas da vida intrafísica. 

10.  Ortopensenologia. Higidez pensênica, começando em não pensar mal de ninguém. 

11.  Parapsiquismologia. Desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido e da autome-

gaeuforização. 

12.  Priorologia. Seriedade na condução das prioridades evolutivas, com aplicação inte-

ligente do tempo. 

13.  Psicossomatologia. Expurgação de comocionalismo e caprichos pessoais, pelo do-

mínio da emocionalidade, da afetividade e da sexualidade. 

 

Resultados. Consoante a Despertologia, a assunção da autodesperticidade promove pelo 

menos 13 consequências positivas ao conscienciólogo, homem ou mulher, aqui expostas na or-

dem alfabética: 

01.  Autabsolutismologia. Eliminação de autocorrupções. 

02.  Autocogniciologia. Autocognição pessoal ampliada. 

03.  Autocosmovisiologia. Ocorrência de autopensenização como se fosse consciex. 

04.  Autodespertologia. Vivência da condição de conscin-cobaia despertológica a partir 

do exemplarismo pessoal. 

05.  Autorganizaciologia. Diminuição da dispersão consciencial. 

06.  Evoluciologia. Abertura do caminho evolutivo até a serenidade. 

07.  Interassistenciologia. Aumento da autoconfiança na realização de atos interassis-

tenciais. 

08.  Lideraciologia. Assunção de neorresponsabilidades proexológicas e liderança evo-

lutiva. 

09.  Mentalsomatologia. Manifestação com predominância mentalsomática, com maior 

produção intelectual e gescons. 

10.  Parapercepciologia. Ampliação de contato extrafísico e parapercepções da condi-

ção de minipeça do maximecanismo interassistencial. 

11.  Tenepessologia. Incremento do trabalho assistencial na tenepes. 

12.  Traforologia. Convergência traforística. 

13.  Voliciologia. Autoproposição de maiores acertos diuturnos, situação a situação. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a assunção da autodesperticidade, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Autogestão  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 

03.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

04.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Despertometria:  Predespertologia;  Neutro. 

06.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

07.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

09.  Paraprotocolo  autevolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Pré-desperticidade:  Autodespertologia;  Homeostático. 

11.  Recurso  pró-desperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

12.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

13.  Sinergismo  tenepes-epicentrismo:  Predespertologia;  Homeostático. 

14.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Travão  da  autodesperticidade:  Autassediologia;  Nosográfico. 

 

O  INVESTIMENTO  EM  AUTOCOGNIÇÃO,  AUTOCONFIANÇA  

E  AUTOSSUFICIÊNCIA  É  ESSENCIAL  PARA  FORTALECER  

A  CONSCIÊNCIA  NA  AUTODETERMINAÇÃO  E  AUTODECI-
SÃO  EVOLUTIVA  DE  ASSUMIR  A  AUTODESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite, sinceramente, a possibilidade de alcan-

çar a condição da desperticidade em 3 anos? Qual o próprio nível de desassedialidade hoje? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Waldo, Vieira; I Simpósio Internacional de Pesquisa do Curso ECP2 & V Qualificação das Equipes do 

ECP2; Foz do Iguaçu, PR; 15-16.12.11; duração: 52min54; publicado em 18.12.11; disponível em: <http://www.youtu-
be.com/watch?v=9A6Fd2pubE0>; acesso em: 16.02.14. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Leite, Hernande; Procedimentos Práticos para Alcançar a Desperticidade; Artigo; I Jornada da Desperto-

logia; Foz do Iguaçu, PR; 15-17.07.05; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 8; N. 2; Seção: Temas da Conscienciolo-
gia; 1 E-mail; 12 enus.; 4 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz 

do Iguaçu, PR; Abril-Junho; 2004; páginas 47 a 53. 

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 

734 a 748. 
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A S S U N Ç Ã O    D A    I D E N T I D A D E    C O N S C I E N C I A L  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A assunção da identidade consciencial é a autapropriação do conjunto de 

caracteres únicos e exclusivos da consciência, adquiridos e desenvolvidos ao longo do ciclo mul-

tiexistencial pessoal (CMP), manifesta na dimensão intrafísica enquanto singularidade persona-

líssima e cosmoética evidenciada no cumprimento das diretrizes da programação existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra assunção procede do idioma Latim, assumptio, “ação de tomar; 

recebimento”. Surgiu no Século XIV. O termo identidade deriva do idioma Latim, identitas, 

“identidade”, e este de idem, “o mesmo”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo consciência vem 

do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; 

conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Sur-

giu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Admissão da identidade consciencial. 2.  Anuência da identidade 

consciencial. 3.  Assunção da identidade multiexistencial.  4.  Autapropriação da identidade holo-

biográfica. 

Neologia. As 3 expressões compostas assunção da identidade consciencial, assunção 

precoce da identidade consciencial e assunção tardia da identidade consciencial são neologis-

mos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Assunção da identidade humana troposférica. 2.  Aceitação da iden-

tidade civil. 3.  Admissão da identidade social. 4.  Aceitação da identidade nominal. 5.  Assunção 

da identidade convencional. 

Estrangeirismologia: a true identity; o portfolio das competências evolutivas; o back-

ground intermissivo e multiexistencial; o know-how evolutivo da consciência; a expertise evoluti-

va holobiográfica; o resgate do savoir-faire multiexistencial; a atitude de ponerse las pilas; a de-

terminação de no achicarse; o ato de poner manos a la obra. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autoconscientização evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Assumir 

significa responsabilizar-se. 

Coloquiologia. Eis 5 expressões populares associadas à temática: – Antes tarde do que 

nunca. O ato de vestir a camisa e arregaçar as mangas na aplicação cosmoética da singularidade 

pessoal. A escolha de não ficar em cima do muro. O fato de estar com a faca e o queijo nas mãos. 

Os pés no chão e mentalsoma no Cosmos expressando a condição consciencial lúcida. 

Citaciologia. Eis duas citações relativas ao tema: – Homem, torna-te no que és (Píndaro, 

522–443 a.e.c.). Seja você a mudança que quer ver no mundo (Mahatma Gandhi, 1869–1948). 

Ortopensatologia: – “Identidade. Nem quando a conscin se projeta com total lucidez 

para fora do corpo humano, ela perde a sua identidade”. “Ninguém precisa se mostrar quem é. Os 

exemplos dos nossos atos constituem o melhor método de identificação pessoal”. “O valor da 

pessoa sobressai na sua identidade de consciência com os compassageiros evolutivos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da priorização proexológica; a influência do holo-

pensene local na assunção da identidade consciencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; o holopen-

sene pessoal traforista; o holopensene pessoal da interassistencialidade; os assistenciopensenes;  

a assistenciopensenidade; o holopensene da liderança cosmoética; os lideropensenes; a lideropen-

senidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 
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Fatologia: a assunção da identidade consciencial; a identidade pessoal; a identidade no-

minal; a identidade civil; a identidade mesológica; a identidade nacional; a identidade cultural;  

a identidade multicultural; a identificação da conscin; a individualidade pessoal; a personalidade 

singular; a pressão da Socin; a mesologia facilitando ou inibindo o desenvolvimento do potencial 

da conscin; o restringimento intrafísico dificultando as lembranças do Curso Intermissivo (CI); os 

indícios das retrovidas fortemente presentes na vida atual; a ressoma do maxiproexista em família 

de conscins em diferentes estágios evolutivos; o conflito de identidade das conscins eletronóticas; 

o choque de gerações; a rebeldia adolescente em busca da própria identidade; as cirurgias estéti-

cas em excesso evidenciando a supervalorização do soma qual identidade pessoal; a necessidade 

identitária de pertencer ao grupo de base biológica; o desejo de diferenciação perante os compo-

nentes de outros grupos; a utilização dos ritos de passagem e iniciação na procura de pertenci-

mento e aceitação; as tribos urbanas; o feminismo; o machismo; a ideologia patológica do nazis-

mo; a ditadura da moda; o estilo de vida ideal propagado na mídia, na publicidade e nos filmes;  

a construção da identidade pessoal com base nos valores alheios; as bandas e estilos musicais de 

preferência; a identificação com os ídolos patológicos; as ideologias nacionalistas; o respeito às 

diferenças; os movimentos em defesa dos direitos das minorias oprimidas; o questionamento das 

imposições sociais; a reavaliação dos valores pessoais; a crise evolutiva da conscin; a maturidade 

cosmoética em não buscar aceitação social; a desrepressão; a atitude pró-evolutiva de não mais 

ficar refém da autoimagem; a inteligência evolutiva (IE) em abrir mão do ato de agradar aos ou-

tros; as viagens internacionais ensinando o desapego e o antibagulhismo; o Conscienciograma au-

xiliando a depuração da identidade pessoal; as planilhas de autavaliação conscienciométricas dis-

poníveis no site da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONS-

CIUS); a autenticidade consciencial; o universalismo da conscin cidadã do Cosmos. 

 

Parafatologia: a identidade extra; a condição de a consciex experimentar ressomas dife-

rentes com identidades distintas em prol da autevolução interassistencial; a autovivência do esta-

do vibracional (EV) profilático; a holomemória enquanto fonte da identidade consciencial; as evi-

dências da paraprocedência nas ideias inatas; o processo de recuperação de cons dinamizado pelo 

reencontro com o grupo evolutivo; a pressão holopensênica das consciexes; a aplicação teática 

das ideias apreendidas no CI promovendo crescente autoconfiança e expansão das energias 

conscienciais (ECs); a autorresponsabilidade perante a autoparaprocedência; o amparo extrafísico 

e as sincronicidades percebidos pela conscin priorizadora da proéxis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo voluntariado-docência-tenepes enquanto balizador da 

identidade consciencial; o sinergismo autoposicionamento–sustentabilidade energética; o siner-

gismo Cosmoética-autoposicionamento; o sinergismo intencionalidade cosmoética–vontade; o si-

nergismo equipin-equipex; o sinergismo comprometimento paraprocedencial–alinhamento à pro-

éxis. 

Principiologia: o princípio da coerência pessoal; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da responsabilidade interas-

sistencial; o princípio da proéxis singularíssima; o princípio da hiperacuidade nas autoprioriza-

ções e autodecisões proexológicas; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código evolutivo dos intermissivistas; o código pessoal de valores 

evolutivos; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de exemplarismo pessoal (CEP). 

Teoriologia: a teoria da programação existencial; a teoria do compléxis; a teoria da co-

erência com a paraprocedência; a teoria da coerência em relação ao Curso Intermissivo; a teo-

ria da personalidade consecutiva; a teoria do autorrevezamento. 

Tecnologia: a técnica do questionamento das imposições sociais; as técnicas para auto-

pesquisa da identidade consciencial; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica do voluntari-

ado em Instituição Conscienciocêntrica (IC); a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica de  
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a conscin pensar e agir ao modo de consciex; a técnica da redação da autobiografia; as técnicas 

de qualificação da tenepes; as técnicas para produzir a projeção lúcida. 

Voluntariologia: o paravoluntariado interassistencial; o voluntariado proativo em Ins-

tituição Conscienciocêntrica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexolo-

gia; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: os efeitos do restringimento intrafísico; os efeitos da educação familiar, es-

colar e cultural no desenvolvimento das genialidades pessoais; o efeito motivador da assunção 

das responsabilidades intermissivas; o efeito da identificação dos autotrafores; o efeito da identi-

ficação do materpensene pessoal; os efeitos da identificação da retrossenha pessoal; o efeito di-

namizador da proéxis na assunção teática da identidade consciencial; o efeito aplicação teática 

dos talentos na identificação de trafores; o efeito consecução das etapas da proéxis no descorti-

namento da identidade consciencial. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses evolutivas a partir das recins; as parane-

ossinapses recuperadas fortalecendo a confiança na autevolução proexológica. 

Ciclologia: a evitação do ciclo autocorrupção–ganho secundário; a evitação do ciclo er-

ro-vitimização; o ciclo tarístico assunção dos talentos evolutivos–produção de gescons; o ciclo 

planejamento-realização-avaliação; o ciclo desconstrução–reconstrução consciencial. 

Enumerologia: o despertamento consciencial; a autolucidez consciencial; a autorgani-

zação consciencial; a maturidade consciencial; o continuísmo consciencial; a família conscienci-

al; a vivência do paradigma consciencial. 

Binomiologia: o binômio identidade humana–identidade consciencial; o binômio com-

promisso-cumprimento; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio compléxis-euforex. 

Interaciologia: a interação assunção dos talentos–responsabilidade; a interação posici-

onamento cosmoético–qualificação energossomática; a interação vontade firme–intencionalida-

de cosmoética; a interação assunção da identidade consciencial–prontidão interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo talentos ignorados–talentos aplicados. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio cognições-habilida-

des-atitudes; o trinômio autocosmoética-autocoerência-autenticidade; o trinômio autoposiciona-

mento–autoliderança proexológica–exemplarismo. 

Polinomiologia: o polinômio talentos–valores pessoais–autotrafores–expertise evoluti-

va; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autoconscienciometria-autoconsciencio-

terapia. 

Antagonismologia: o antagonismo automimese / empreendedorismo consciencial; o an-

tagonismo saber teórico / saber teático; o antagonismo robéxis / proéxis; o antagonismo bair-

rismo / Universalismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin intermissivista reclamar da intrafisicalidade, 

oportunidade interassistencial planejada na intermissão; o paradoxo de a consciência sair de si 

para se encontrar; o paradoxo do ato de reclamar sentado em “pote de ouro”; o paradoxo de  

a conscin poder ter medo da assunção do trafor; o paradoxo de o trafor desconhecido pela pró-

pria conscin poder ser evidente para as demais consciências. 

Politicologia: a autopesquisocracia; a cognocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à assunção da singularidade consciencial;  

a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da evolução consciencial; a lei da responsabilidade 

perante o grupo evolutivo; a lei da proéxis única e intransferível. 

Filiologia: a paraprocedenciofilia; a traforofilia; a autopesquisofilia; a autocogniciofilia; 

a conscienciofilia; a teaticofilia; a evoluciofilia; a descrenciofilia. 

Fobiologia: a superação da decidofobia; a sobrelevação da neofobia; o sobrepujamento 

da proexofobia; a suplantação da fobia da autexposição. 
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Sindromologia: a eliminação da síndrome da autossubestimação consciencial; a supera-

ção da síndrome da mediocrização; a remissão da síndrome do estrangeiro (SEST); a evitação da 

síndrome do consumismo na aplicação dos recursos intrafísicos prioritários na realização da proé-

xis; a síndrome da dispersão consciencial dificultando a produção de gescons; o descarte da sín-

drome do ansiosismo nos empreendimentos evolutivos. 

Maniologia: o fim da egomania; a eliminação das megalomanias; a superação da mania 

de não pedir ajuda; o descarte da mania de fazer tudo sozinho. 

Mitologia: os mitos culturais; os mitos religiosos; os mitos artísticos; os mitos na cons-

trução da identidade nacional; a mitificação da própria personalidade. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a prioroteca; a trafo-

roteca; a intermissioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; 

a Autopriorologia; a Recinologia; a Holomaturologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Inte-

rassistenciologia; a Autocosmoeticologia; a Seriexologia; a Historiologia Pessoal; a Biografologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a conscin consciente quanto à autoproéxis; a conscin completista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o conscienciólogo; o proexista; o proexólogo; o duplista;  

o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o empreendedor conscienci-

al; o tenepessista; o ofiexista; o traforologista; o atacadista consciencial; o pesquisador; o projetor 

consciente; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a intermissivista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a consciencióloga; a proexista; a proexóloga; a duplista;  

a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a empreendedora conscien-

cial; a tenepessista; a ofiexista; a traforologista; a atacadista consciencial; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens proexista; o Homo sa-

piens responsabilis; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens recyclans; o Homo 

sapiens exemplaris; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assunção precoce da identidade consciencial = a realizada pela conscin 

lúcida praticante da técnica da invéxis; assunção tardia da identidade consciencial = a realizada 

pela conscin lúcida praticante da técnica da recéxis. 

 

Culturologia: a cultura do rápido e fácil dificultando o emprego do discernimento na 

autevolução; a identidade multicultural da consciência; a cultura conscienciológica da Proexolo-

gia; a cultura da Autolucidologia Proexológica; a cultura da autorresponsabilidade evolutiva. 

 

Obnubilação. Concernente à Intrafisicologia, a pressão holopensênica exercida pela So-

cin Patológica, somada ao restringimento intrafísico, contribuem para obnubilar o discernimento 

da conscin intermissivista se comparada à lucidez intermissiva. 

Vulnerabilidade. No universo da Materiologia, o jovem intermissivista em condição 

vulnerável de baixa lucidez pode ser influenciado negativamente e, esquecendo a paraprocedên-

cia, assumir unicamente a identidade humana, materialista com decorrente desvio de proéxis. 
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Questionamento. No âmbito da Conscienciometrologia, é indispensável, à conscin inte-

ressada na autevolução, criar o hábito permanente de questionar as decisões, motivações, prefe-

rências, inclinações, tendências, costumes e comportamentos pessoais. 

Ampliação. No contexto da Experimentologia, as vivências, a exemplo de viagens inter-

nacionais, aprendizagem de idiomas, estudos, leituras e visitas técnicas de campo contribuem na 

ampliação da visão de mundo da conscin, facilitando a diferenciação entre o essencial e o efêmero. 

Identidade. Do ponto de vista da Holomaturologia, a conscin inteligente assume a iden-

tidade consciencial, resgatando as ideias do Curso Intermissivo, aplicando critérios evolutivos nas 

escolhas pessoais, com base no autoposicionamento cosmoético firme, sem dúvidas mortificantes 

e, muito menos, indecisões estagnantes. 

 

Autopesquisa. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 18 

ações recomendadas para a conscin, homem ou mulher, interessada na pesquisa e assunção da 

identidade consciencial: 

01.  Aplicar: as técnicas retrocognitivas com foco no período intermissivo. 

02.  Catalogar: as sincronicidades e parapercepções. 

03.  Descobrir: a retrossenha pessoal. 

04.  Elaborar: a linha do tempo da vida atual. 

05.  Empregar: as técnicas projetivas com foco na autorretrocognição. 

06.  Enumerar: a lista de trafores, trafares e trafais pessoais. 

07.  Escrever: o diário da tenepes. 

08.  Identificar: o automegatrafor. 

09.  Iniciar: o voluntariado tarístico, com sustentação e manutenção energética, em Ins-

tituição Conscienciocêntrica. 

10.  Listar: as ideias inatas. 

11.  Mapear: o holopensene local. 

12.  Pesquisar: a raiz do temperamento pessoal. 

13.  Realizar: o inventário de recursos conscienciais. 

14.  Reconhecer: o materpensene pessoal. 

15.  Redigir: a autobiografia técnica. 

16.  Registrar: as experiências projetivas visando a qualificação da lucidez multidimen-

sional. 

17.  Relacionar: os aportes recebidos para realização da proéxis. 

18.  Responder: as 2.000 perguntas do Conscienciograma. 

 

Atitudes. Mediante a Priorologia, eis, dispostas em ordem alfabética, 10 atitudes e abor-

dagens pró-assunção da identidade consciencial: 

01.  Autenticidade. A manifestação energética limpa, sem dissimulações. 

02.  Autocognição. A autopesquisa permanente propiciando recins. 

03.  Autodesassedialidade. O monitoramento constante das companhias extrafísicas. 

04.  Autolucidez. A escolha inteligente de contextos e situações estimuladoras da hipera-

cuidade. 

05.  Autorganização. A disciplina na manutenção das rotinas úteis e da ortopensenidade. 

06.  Cientificidade. O foco nas abordagens técnicas com lógica e objetividade. 

07.  Cosmoética. A priorização do melhor para todos assentada no discernimento. 

08.  Teática. A vivência do 1% de teoria e 99% de prática no labcon pessoal. 

09.  Traforismo. A valorização e investimento na qualificação dos trafores pessoais. 

10.  Verbação. A coerência entre o próprio discurso tarístico e o comportamento pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a assunção da identidade consciencial, 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.  Assunção  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

04.  Autassunção  da  Invexologia:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Despertamento  consciencial:  Autolucidologia;  Homeostático. 

08.  Família  consciencial:  Paraconviviologia;  Homeostático. 

09.  Identidade  extra:  Egocarmologia;  Homeostático. 

10.  Identificação  do  trafor:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

12.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Periferia  conscienciológica:  Proexologia;  Nosográfico. 

14.  Protagonismo  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Viagens  internacionais:  Autorrecexologia;  Neutro. 

 

A  IDENTIDADE  CONSCIENCIAL  SE  MANIFESTA  NA  TEÁTI-
CA  DA  INTERASSISTÊNCIA  COSMOÉTICA,  SOMADA  AOS  

TALENTOS  EVOLUTIVOS  QUALIFICADOS  AO  LONGO   
DA  SERIÉXIS  E  ATUALIZADOS  NO  CURSO  INTERMISSIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como define a própria singularidade? Ainda vive 

de acordo com a identidade humana ou assume, de fato, a identidade consciencial? 

 
Bibliografia  Específica: 
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A S S U N T O    M A T E O L Ó G I C O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O assunto mateológico é aquele relativo à Mateologia ou a estudo funda-

mentado em temas fora do escopo da compreensão do Homem e, por isso, se revelando inútil. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra assunto deriva do idioma Latim, assumptus, “assumido; tomado”, 

e esta do verbo assumere, “tomar; receber para si; assumir; apropriar-se de”. Apareceu no Século 

XVII. O termo Mateologia procede do idioma Grego, mataiología, “linguagem inútil”, de má-

taios, “fútil; frívolo”. Surgiu também no Século XVII. O sufixo ico, ica, formador de adjetivos, 

vem do mesmo idioma Grego, ikós. 

Sinonimologia: 01.  Assunto inútil. 02.  Tema descabido. 03.  Assunto vão. 04.  Tema 

indevido. 05.  Tema inoportuno. 06.  Assunto supérfluo.  07.  Assunto improdutivo. 08.  Tema 

desconvinhável. 09.  Assunto estéril; assunto incognoscível. 10.  Tema incurial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo Mateologia: 

mateóloga; mateológica; mateológico; mateologista; Mateologística; mateologístico; mateólogo; 

Neomateologia. 

Neologia. As duas expressões compostas assunto mateológico mínimo e assunto mateo-

lógico máximo são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 01.  Assunto útil. 02.  Tema cabível. 03.  Assunto frutuoso. 04.  Tema 

consentâneo. 05.  Assunto fecundo. 06.  Tema válido. 07.  Assunto proveitoso. 08.  Tema convi-

nhável. 09.  Assunto produtivo. 10.  Tema curial. 

Estrangeirismologia: o quizzical; a oddity; o unknowable; o useless study. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocognoscibilidade evoluída. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da lucidez consciencial; os maxipensenes; a ma-

xipensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o primopen-

sene. 

 

Fatologia: o assunto mateológico; o texto mateologístico; a inexequibilidade mateológi-

ca; o ignoto; o enigmático; o assunto superior ao alcance do entendimento humano; os temas ain-

da inabordáveis satisfatoriamente; o propósito do Universo; a extensão do Cosmos; as macrodi-

mensões; as microdimensões; a incompreensibilidade anticientífica, irracional e ilógica dentro da 

área dos enigmas, obscuridades e mistérios da Mateologia; a perda de tempo; a perda de oportuni-

dades evolutivas; a inteligência pragmática e utilitária; a identificação das prioridades pessoais 

evolutivas; as priorizações cognitivas; a Autodiscernimentologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a infinitude das múltiplas dimensões; a totalidade das possibilida-

des paracerebrais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo maior autocompreensão–menor atribulação. 
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da consciência, na escalada 

evolutiva, ser capaz de desvendar certos temas anteriormente mateológicos e, ao mesmo tempo, 

vislumbrar neomateologias. 

Teoriologia: a teoria da Evoluciologia. 

Tecnologia: a técnica de tentativa e acerto; as técnicas de priorização da autocognição. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoconscienciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos das mensagens ou conteúdos dos parafenômenos; os efeitos dos 

extrapolacionismos cognitivos na extinção de mateologias. 

Neossinapsologia: as neossinapses heurísticas adquiridas pelas autovivências extrafí-

sicas; as neossinapses ainda inalcançáveis. 

Ciclologia: os ciclos evolutivos crescentes vegetal-subumano-humano-mentalsomático, 

onde os ciclos superiores são incompreensíveis para os componentes dos ciclos inferiores; o ci-

clo evolutivo da CL; o ciclo evolutivo pós-mateológico. 

Enumerologia: o inexequível; o incompreensível; o intraduzível; o inquantificável;  

o imperscrutável; o inconcebível; o incognoscível. 

Binomiologia: o binômio autoproéxis-FEP; o binômio realidade concebível–realidade 

inconcebível. 

Interaciologia: a interação identificação do assunto mateológico–evitação do assunto 

mateológico; a interação limites autocognitivos–nível autevolutivo. 

Crescendologia: o crescendo de ampliação dos limites cognitivos inerentes à autevolu-

ção; o crescendo babelismo-conscienciês. 

Trinomiologia: o trinômio curiosidade-inteligência-cultura; o trinômio crendices-delí-

rios-tradições. 

Polinomiologia: o polinômio (quinteto) semiconsciex–teleguiado autocrítico–evolució-

logo–Serenão–CL. 

Antagonismologia: o antagonismo assunto útil / assunto inútil; o antagonismo tema fe-

cundo / tema estéril; o antagonismo Vivenciologia / Mateologia; o antagonismo Pesquisologia 

/ Mateologia. 

Paradoxologia: o paradoxo evolutivo da qualidade dos assuntos mateológicos predomi-

narem sobre a quantidade dos assuntos mateológicos. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da generalização da experiência. 

Filiologia: a priorofilia; a raciocinofilia. 

Mitologia: o mito da possibilidade de compreensão total do Universo. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a analicoteca; a experimentoteca; a argumentoteca; 

a pensenoteca; a evolucioteca; a filosofoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Descrenciologia; a Mateologia; a Perdolo-

gia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Criteriologia; a Evoluciolo-

gia; a Erudiciologia; a Holofilosofia; o Universalismo. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a consciência 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o mateologista; o mateólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mateologista; a mateóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mateologus; o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens 

perductus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens deficiens;  

o Homo sapiens infructiferus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens 

incompletista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: assunto mateológico mínimo = o Serenão; assunto mateológico máximo 

= o primopensene. 

 

Culturologia: a Culturologia da Verponologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autocogniciologia, eis, por exemplo, na ordem progressiva, 

lógica, 3 assuntos avançados, em tese, mateológicos, básicos, para as conscins lúcidas pesquisa-

doras ante o discernimento magno da atualidade: 

1.  Primopensene: a primeira manifestação pensênica; a causa primária de todas as reali-

dades, coisas ou do Cosmos; a inteligência suprema do Universo; a genergia, a força criadora da 

força; a energia geradora da energia imanente (EI); o chamado Deus; a ideia mais remota para  

o entendimento humano ainda no Terceiro Milênio. 

2.  CL: a Consciex Livre; o ponto máximo de identificação e definição evolutiva de 

consciência. 

3.  Serenão: o Homo sapiens serenissimus, ou a Serenona; o modelo evolutivo mais 

avançado, contudo mais distante para o epicon. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o assunto mateológico, indicados para a expansão das 

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

01.  Achismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Causa  perdida:  Perdologia;  Nosográfico. 

04.  Ciclo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Credulidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Definitividade:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

09.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Espera  inútil:  Experimentologia;  Nosográfico. 

11.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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12.  Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Impossibilidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

14.  Mateologística:  Experimentologia;  Nosográfico. 

15.  Ultimidade:  Holofilosofia;  Homeostático. 

 

A  QUESTÃO  MAIS  RELEVANTE  QUANTO  AOS  ASSUNTOS  

MATEOLÓGICOS  DIZ  RESPEITO  ÀS  PRIORIDADES  IDEN-
TIFICADAS  DO  MOMENTO  EVOLUTIVO  DA  CONSCIÊNCIA 

A  SEREM  APROVEITADAS  ACIMA  DAS  SUPERFLUIDADES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda desperdiça energia e tempo com assuntos 

mateológicos? Por qual razão? 
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A T A L H O    A N T I E V O L U T I V O  
( A T A L H O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O atalho antievolutivo é o expediente, procedimento, recurso ou subterfú-

gio anticosmoético utilizado pela conscin, homem ou mulher, para encurtar distâncias, evitar de-

moras e reduzir esforços pessoais intransferíveis. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo a provém do idioma Grego, a, “negação; privação”. A palavra ta-

lho, derivada do idioma Latim taleare, “cortar”. Surgiu no Século XIV. O prefixo anti provém do 

idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Surgiu no Século XVI. O termo evolu-

tivo procede do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de 

percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Atalho involutivo. 2.  Atalho regressivo. 3.  Desvio antievolutivo.  

4.  Supersimplificação antievolutiva. 5.  Facilitação pelo menor esforço. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo atalho: ata-

lhador; atalhar; atalhadora; atalhoado; atalhoada; maxiatalho; megaatalho; miniatalho; paraa-

talho; pseudoatalho; retroatalho; talhar; talho. 

Neologia. As 3 expressões compostas atalho antievolutivo, miniatalho antievolutivo  

e maxiatalho antievolutivo são neologismos técnicos da Atalhologia. 

Antonimologia: 1.  Atalho evolutivo. 2.  Ortocaminho. 3.  Caminho do meio. 4.  Estrada 

principal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à antecipação evolutiva teática. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Atalho cur-

tíssimo: perigo. Atalho dá trabalho. Atalho é artifício. Atalhos podem desencaminhar. 

Coloquiologia: o golpe do baú; o alpinismo social; o ato de furar filas. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Os velhacos são maus calculistas, deixam 

a estrada geral e se perdem nos atalhos (Marquês de Maricá, 1773–1848). 

Proverbiologia. Eis provérbio relativo ao tema: – Não se deve queimar a vela pelas 

duas pontas. 

Ortopensatologia: – “Atalho. O atalho, em tese, não é funcional, porque constitui um 

extra, senão seria a solução ou o caminho normal”. “As surpresas no atalho devem ser previsí-

veis”. “Na vida humana, é muito importante não confundir o abrimento do atalho com o fecha-

mento da rua sem saída”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do antidiscernimento; o holopensene do ansiosis-

mo; a retilinearidade pensênica; os reciclopenses; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: o atalho antievolutivo; as redescobertas de trilhas e atalhos; os improvisos 

sem tecnicidade; as gambiarras permanentes; os aparentes facilitadores; os privilégios; as mordo-

mias; o fato de querer ter o mérito sem ser merecedor; o descaminho assistencial trilhado; o ato de 

passar na frente dos outros; a pseudovitória criada pelo atalho; o ato de atropelar as coisas; os hor-

mônios em frangos encurtando o período para alcançar o abate; os sucessos instantâneos baratros-

féricos; o uso da abreviação etc. demonstrando preguiça pesquisística; a interprisão grupocármica 

tirando pessoas da rota principal da evolução; a queima de etapas nas autorreciclagens; a impulsi-

vidade abortando a assistência; a rapidez dos transportes encurtando as distâncias; a superação da 

preguiça; a trilha da autoinvestigação; a economia de tempo e autesforços; o atalho mentalsomáti-
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co; o atalho providencial; a eliminação dos bagulhos energéticos; a Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); o abertismo consciencial; a preferência pelos atalhos evolutivos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os retroatalhos;  

o desbloqueio energético reduzindo o tempo para a autocura; o paraatalho baratrosférico; o extra-

polacionismo parapsíquico encurtando tempo para o autodesassédio; a projeção vexaminosa pa-

trocinada pelo amparador extrafísico antecipando crises de crescimento; o descarte de intermediá-

rios com o autoconhecimento parapsíquico; a autoconscientização multidimensional (AM). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo home-

ostático queima sadia de etapas–aceleração da História Pessoal. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de o atalho nem sempre sig-

nificar mutilação; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio “se o atalho fosse 

sempre bom, seria o caminho principal”. 

Codigologia: código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado. 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais direcionada à qualificação da interassistência;  

a técnica do detalhismo; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica da exaustividade; a téc-

nica da evitação da cultura inútil; a técnica da enxertia encurtando a fase de crescimento das 

plantas; a técnica da eliminação das automimeses dispensáveis. 

Voluntariologia: o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inter-

nacional (CCCI); o voluntariado virtual reduzindo distâncias para a realização da proéxis grupal. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos grupais de desassédio mentalso-

mático (Tertuliarium-Holociclo-Holoteca); o laboratório conscienciológico da imobilidade física 

vígil (IFV). 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CIC) abreviando distância pa-

ra os compassageiros evolutivos. 

Efeitologia: o aumento dos riscos sendo efeito do uso de atalhos; o efeito profilático do 

senso crítico instantâneo; o efeito homeostático da eliminação de etapas dispensáveis para a evo-

lução; o efeito benéfico antecipatório da rememoração das aulas do Curso Intermissivo (CI) pré-

-ressomático. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do acerto do rumo proexológico. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal (CEP); o ciclo instantâneo assim-desassim na redu-

ção do bloqueio energético; o ciclo imediato devaneio–autocorreção ortopensênica. 

Enumerologia: a encosta; o contorno; a seta de encruzilhada; a passagem secreta; a tri-

lha escondida; o entrecruzamento; a mudança do roteiro. 

Binomiologia: o binômio queima prematura de etapas–melex anunciada; o binômio 

admiração-discordância; o binômio curto prazo–longo prazo; o binômio quantidade-qualidade; 

o binômio encurtar caminho–acelerar a evolução. 

Interaciologia: a interação encurtamento das imaturidades–alargamento do caminho 

evolutivo. 

Crescendologia: o crescendo fechar atalho–abrir neocaminhos evolutivos. 

Trinomiologia: o trinômio descaminho-caminho-ortocaminho; o trinômio acolhimento-

-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio fuga da responsabilidade–fuga da liderança–fuga dos ta-

lentos evolutivos–fuga das companhias evolutivas. 

Antagonismologia: o antagonismo proéxis / melex; o antagonismo precipitação / ante-

cipação. 

Paradoxologia: o paradoxo de a evolução consciencial não ser caminho reto. 

Politicologia: a conscienciocracia; o nepotismo queimando etapas da meritocracia;  

a proexocracia (Cognópolis). 
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Legislogia: a autocorrupção tentando abreviar os trâmites legais; a lei do maior esforço 

evolutivo. 

Fobiologia: o medo de se perder, evitando todo tipo de atalho, inclusive os evolutivos. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome do oráculo na tentativa de en-

curtar caminho para o autoparapsiquismo lúcido; a síndrome da pressa; a síndrome da dispersão 

consciencial. 

Maniologia: a mania de andar por atalhos; a mania de ficar dando voltas. 

Mitologia: o mito dos atalhos místicos; o mito de, ao cortar caminhos, sempre chegar 

mais rápido. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a dissidencioteca; a experimentoteca; a proexoteca;  

a psicossomatoteca; a recexoteca; a regressoteca. 

Interdisciplinologia: a Atalhologia; a Autenganologia; a Desviaciologia; a Dispersolo-

gia; a Caminhologia; a Experimentologia; a Instantaneologia; a Intencionologia; a Precipitaciolo-

gia; a Priorologia; a Procrastinologia; a Proexologia; a Psicossomatologia; a Rastrologia; a Rece-

xologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin buscadora-borboleta; a isca humana lúcida;  

o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o atalhador; o puxador de trilha; o acoplamentista; o agente retrocogni-

tor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cogno-

polita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o te-

nepessista; 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 atalhadora; a puxadora de trilha; a acoplamentista; a agente retrocog-

nitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cog-

nopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consci-

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 exemplaris-

ta; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a te-

nepessista; 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 acriticus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens apae-

deutas; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens decido-

phobicus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens invulgaris; o Ho-

mo sapiens negligens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniatalho antievolutivo = o recurso de colar na prova, encurtando cami-

nho para ser aprovado sem esforço; maxiatalho antievolutivo = o recurso de aceitar trabalho anti-

cosmoético, encurtando caminho para formar o pé de meia. 

 

Culturologia: a cultura do deixa a vida me levar. 
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Caracterologia. Os atalhos, a rigor, podem ser anticosmoéticos ou cosmoéticos. Eis, por 

exemplo, na ordem alfabética, 20 abordagens conscienciais, categorizadas em 2 grupos, eluci-

dando sobre a abordagem do tema “atalho” em diversos contextos: 

 

A.  Antievolutivo: o procedimento inadequado para atingir objetivos sadios. 

01.  Anabolizante: o atalho do exercício físico. 

02.  Cirurgia bariátrica: o atalho da dieta alimentar. 

03.  Compra de diploma: o atalho do estudo regular. 

04.  Convívio online all time: o atalho da convivência sadia “olho no olho”. 

05.  Gorjeta-suborno: o atalho para esperar a vez. 

06.  Terceirização da assistência: o atalho da oportunidade pessoal de ajudar. 

07.  Vampirização energética: o atalho para melhorar as próprias energias. 

 

B.  Evolutivo: o procedimento mais adequado para atingir objetivos sadios. 

08.  Atacadismo: o recurso otimizador para evitação do varejismo consciencial. 

09.  Autodesperticidade: o recurso otimizador para a eliminação da robotização exis-

tencial (robéxis). 

10.  Chapa verbetográfica: o recurso otimizador para a escrita de verbetes. 

11.  Conscienciografia: o recurso otimizador para ampliação dos registros consciencio-

lógicos tarísticos. 

12.  Consciencioterapia: o recurso otimizador para remissão das patologias e parapato-

logias da consciência. 

13.  Detalhismo: o recurso otimizador para redução do perfeccionismo patológico. 

14.  Gescon (gestação consciencial): o recurso otimizador para a evitação apenas da ges-

som (gestação somática). 

15.  Invéxis (inversão existencial): o recurso otimizador para o exercício precoce da as-

sistência e a evolução. 

16.  Pontualidade: o recurso otimizador para evitação de acidentes de percurso nos 

compromissos. 

17.  Objeto ajustado: o recurso otimizador para a autorganização. 

18.  Profissionalismo: o recurso otimizador para diminuição do amadorismo. 

19.  Tares (tarefa do esclarecimento): o recurso otimizador para a saída da tacon (tarefa 

da consolação). 

20.  Tenepes: o recurso otimizador para a eliminação da religiosidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o atalho antievolutivo, indicados para a expansão das 

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

01.  Antidispersividade  cotidiana:  Rotinologia;  Neutro. 

02.  Autobenevolência  estagnante:  Autenganologia;  Nosográfico. 

03.  Autodispersividade:  Autexperimentologia;  Nosográfico. 

04.  Comodismo  piegas:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Concessão  antievolutiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Desdramatização  do  autesforço:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

08.  Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Mordomia  antievolutiva:  Antidiscernimentologia;  Nosográfico. 

11.  Ortocaminho  singular:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Posicionamento  de  esquiva:  Autevoluciologia;  Nosográfico. 
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13.  Sedução  da  simplificação:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Senso  de  timing:  Autolucidologia;  Homeostático. 

15.  Síndrome  da  dispersão  consciencial:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

 

O  MEGAATALHO  ANTIEVOLUTIVO  DA  VIDA  INTRAFÍSICA   
É  O  SUICÍDIO,  CONDUZINDO  LEGIÕES  DE  CONSCIÊNCIAS   
À  MELEX  NA  BARATROSFERA.  URGE  EVITARMOS  DES-

CAMINHOS  E  DESVIOS,  CORRIGINDO  A  ROTA  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o emprego de atalhos antievolu-

tivos na cotidianidade? Quais técnicas pretende empregar para evitar ou superar essa condição? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-

ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 web-

sites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 230. 
2.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 141. 

3.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2009; página 115. 

4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana 

Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.; 
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos; 

5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Igua-

çu, PR; 2013; páginas 112 e 252. 
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A T A Q U E    P A R A T E R A P Ê U T I C O  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O ataque paraterapêutico é a ação assediadora, abrupta e fugaz, permitida 

com autoconsciência pelos amparadores extrafísicos de função, com intenção curativa, e desem-

penhado por parte de consciex parapsicótica, molestadora, sobre a conscin interassistencial, tam-

bém lúcida, em geral tenepessista, ofiexista ou ser desperto, homem ou mulher isca interconscien-

cial, com a finalidade de se alcançar o desassédio cirúrgico e impactante da consciência extrafísi-

ca enferma. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo atacar é de origem controversa, provavelmente do idioma Italiano, 

attaccare, “acometer; assaltar com violência; agredir; transmitir alguma doença”, talvez através 

do idioma Francês, attaquer, “atacar”. Surgiu no Século XVII. O elemento de composição para 

deriva do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo terapêutico proce-

de do mesmo idioma Grego, therapeutikós, “que se refere ao cuidado e tratamento de doenças”,  

e este de therapeúo, “curar; tratar; cuidar”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Assédio paraterapêutico. 2.  Choque paraterapêutico. 3.  Impacto pa-

raterapêutico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo atacar: ata-

cabilidade; atacada; atacadista; atacado; atacador; atacadura; atacante; atacável; ataque; 

centroatacante; contra-atacante; contra-atacar; contra-ataque; inatacabilidade; inatacável; 

meia-atacante. 

Neologia. As 3 expressões compostas ataque paraterapêutico, ataque paraterapêutico 

de segundos e ataque paraterapêutico de minutos são neologismos técnicos da Interassistencio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Ataque assediador patológico. 2.  Assédio interconsciencial comum. 

Estrangeirismologia: a performance interassistencial evoluída; o helper; o wrap up da 

assistência na tenepes; o full time interassistencial; o rapport interconsciencial assistente-assis-

tido; o feedback interassistencial; a mutual assistance; a bi-directional assistance; a key da inte-

rassistencialidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da paraperceptibilidade da conscin interassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os energopen-

senes; a energopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a parapense-

nidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o ene subordinado ao pen do pensene;  

a interação pensenosférica fugaz e supereficiente. 

 

Fatologia: a busca da conscin lúcida pelo domínio dos próprios atributos multifacetados; 

os fluxos e contrafluxos do labor tarístico. 

 

Parafatologia: o ataque paraterapêutico; a autovivência do estado vibracional (EV) pro-

filático; o alarme de presença na psicosfera pessoal; o carrilhão desafinado do acionamento con-

junto de sinaléticas energoparapsíquicas; a abordagem bioenergética imediata à intrusão; a leitura 

parapsicosférica instantânea; a exteriorização de ECs balsâmicas; a intercomunicação telepática 
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assistencial; a iscagem lúcida; a rotina parapsíquica interassistencial avançada; o encaminhamen-

to do megassediador; a quebra do elo da corrente baratrosférica; a reeducação parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo 

paracérebro-cérebro. 

Principiologia: o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da afinidade inter-

consciencial; o princípio da convivialidade interconsciencial; o princípio da descrença; o princí-

pio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da evolução interassistencial; o princípio do 

“ninguém evolui sozinho”; o princípio básico da megafraternidade; o princípio do Cosmos estar 

sob controle inteligente. 

Codigologia: o empenho ininterrupto pela prontidão holossomática para as demandas 

multidimensionais inserido no código grupal de Cosmoética (CGC) indicando a interassistencia-

lidade. 

Teoriologia: a teoria da evolução em grupo; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as 

técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evita-

ção do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas paradiplomáticas; a técni-

ca de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica da assistência interconsciencial; o em-

prego da técnica do arco voltaico craniochacral; a mestria nas técnicas energéticas; a destreza 

na utilização dos recursos da Paratecnologia Assistencial (Centrais Extrafísicas). 

Voluntariologia: a vinculação inabalável no paravoluntariado cosmoético; o paravo-

luntariado da ofiex pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Tenepes-

sistas; o Colégio Invisível da Parafenomenologia. 

Efeitologia: os efeitos interassistenciais do abertismo consciencial; os efeitos atratores 

do holopensene fraterno; os efeitos da incorruptibilidade cosmoética no aumento da tara para-

psíquica; os efeitos terapêuticos das bioenergias homeostáticas; os efeitos impactantes do aco-

plamento com psicosfera hígida. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelo choque parapsicosférico. 

Ciclologia: o dinamismo no ciclo recebimento-retribuição; o imediatismo no ciclo apor-

tes assistenciais recebidos–benesses assistenciais distribuídas; o ciclo instantâneo assim-desas-

sim; o ciclo instantâneo bem-estar–malestar. 

Binomiologia: o binômio tacon-tares; o binômio interassistencialidade-inventividade;  

o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio taquipsiquismo-assertividade; o binômio 

autoconcentração mental–autoatenção dividida; o binômio inspiração-transpiração; o binômio 

originais fetais–prefácios; o binômio originais fetais–posfácios; a teática do binômio heteroper-

doamento-autoimperdoamento; o binômio mafioso megassediador–consciexes-satélites assedia-

doras; o binômio filantrópico evoluciólogo–consciexes-amparadoras; o binômio prefácios assis-

tenciais–posfácios heurísticos dos originais da megagescon. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação médico-paciente; a intera-

ção terapeuta-cliente; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação professor-alu-

no; a interação autor-leitor; a interação humano-subumano; a interação rotina útil–pararrotina 

útil; a interação hiperacuidade energética–atilamento paraperceptivo. 

Crescendologia: o crescendo dos patamares evolutivos das consciências; o crescendo 

tacon-tares; o crescendo assistido-assistente; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo 

evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúci-

da; o crescendo interassistencial energético palmochacras-coronochacra; o crescendo autoin-

corruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo holocármico 

egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o crescendo minipeça humana–Maximeca-

nismo Multidimensional Interassistencial; o crescendo cronológico necessário ao domínio somá-
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tico e energossomático a cada ressoma; o crescendo de desenvolvimento tenepessológico até  

a tenepes 24 horas; o crescendo homeostasia holossomática estável–interassistencialidade para-

psíquica avançada. 

Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio Cogniciologia-Auto-

cogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio concen-

tração-atenção-lucidez; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio hi-

peracuidade-priorização-manutenção; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio autodiscerni-

mento evolutivo–autodisponibilidade interconsciencial–autoprontidão assistencial; o trinômio 

autocosmoeticidade-autamparabilidade-autodefensibilidade; o gabarito assistencial no trinômio 

tenepes-ofiex-desperticidade; a agilidade eficaz no trinômio acolhimento-orientação-encaminha-

mento. 

Polinomiologia: o megapolinômio interassistencial; o polinômio atenção dividida–pan-

grafia–cosmovisão–cosmoconsciência; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicosso-

ma-mentalsoma entrosado homeostaticamente; o polinômio percepção-Percepciologia-paraper-

cepção-Parapercepciologia; o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tene-

pessista–tenepessista–assistido; o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–oficina 

extrafísica; o polinômio bom-ânimo–bom humor–bom-tom–juízo cosmoético. 

Antagonismologia: o antagonismo perfil assistencial / perfil assistível; o antagonismo 

heterataque / autodefesa; o antagonismo ataque paraterapêutico (fugaz) / ataque extrafísico du-

radouro (possessão); o antagonismo megaeuforização / ressaca energética. 

Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade; a consciência versa-

da nas leis da Paradireitologia. 

Filiologia: a assistenciofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscien-

ciofilia; a neofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a tene-

pessoteca; a ofiexoteca; a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Paraterapeuticologia; a Autocogniciolo-

gia; a Parapercepciologia; a Multidimensiologia; a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Tenepes-

sologia; a Ofiexologia; a Parapatologia; a Desassediologia; a Energossomatologia; a Cosmoetico-

logia; a Autodespertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin minipeça lúcida em pleno funcionamento no Maximeca-

nismo Multidimensional Interassistencial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o atrator de 

assediadores. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; 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 pa-

rapercepciologista; 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 atratora de assediadores. 

 

Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolu-

tiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; 

o Homo sapiens expeditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ataque paraterapêutico de segundos = a ação interassistencial resolvida, 

com êxito, em menos de 60 segundos, em função do rapport intenso entre a conscin atacada  

e a consciex atacante; ataque paraterapêutico de minutos = a ação interassistencial exigindo mais 

tempo, ou mais seções interassistenciais, ainda fora da ofiex, para ser bem-sucedida, em função 

das reais condições parapatológicas da consciex assistida. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Interassistenciologia; a Multiculturologia da Ener-

gossomatologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, 12 aspectos básicos do ataque paraterapêutico, parafenômeno de alta transcendência e rele-

vância no desenvolvimento de toda conscin interassistencial: 

01.  Ataque. O ataque extrafísico de consciex doente, permitido pelos amparadores de 

modo intempestivo e indiscutível, identificado por meio dos registros imediatos da sinalética in-

dividual da conscin sensitiva – minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial  

–, perdurando por segundos ou minutos breves, com resultados interassistenciais, imediatos, vi-

venciados, óbvios. 

02.  Sinalética. A exacerbação instantânea da sinalética da conscin assistencial, atacada, 

na condição de isca autoconsciente, detonada pela perturbação pensênica da consciex atacante, 

com o consequente efeito benéfico da intensificação do desenvolvimento autoconsciente da mes-

ma sinalética energética e parapsíquica. 

03.  Desbloqueios. A doação das energias conscienciais (ECs) e, não raramente, de ecto-

plasma, exclusiva da consciência humana, nas terapias dos bloqueios paracerebrais das cons-

ciexes parapsicóticas, assediadoras, satélites de assediadores e megassediadoras. 

04.  Ofiex. O encaminhamento extrafísico da consciex assistida, na fase posterior ime-

diata, de convalescença, para a oficina extrafísica da conscin sensitiva, quando ofiexista, em fun-

ção do rapport interassistencial estabelecido. 

05.  Paradoxo. O paradoxo complexo do ataque patológico capaz de trazer homeostase  

e desenvolvimento recíproco à conscin atacada e à consciex atacante. 

06.  Eficácia. A eficácia do choque interconsciencial instantâneo na eliminação ou redu-

ção do bloqueio energético, paracerebral, da consciex assistida. 

07.  Fator. A condição predisponente da conscin interassistencial lúcida como sendo  

o fator essencial para o êxito do desassédio impactante da consciex. 

08.  Transe. O aspecto mais evoluído do transe parapsíquico interassistencial. 

09.  Ressaca. O ataque energético assediador culminando com o autodesassédio sem ge-

rar qualquer ressaca energética ou causar prejuízo à conscin assistencial. 

10.  Doente. Importa esclarecer o fato de o processo intencional da consciex doente se-

guir o ditado popular de “foi roubar lã e saiu tosquiada”. Contudo, ao final, todo o evento é sem-

pre positivo para todas as consciências. 
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11.  Anonimato. O silêncio, o sigilo ou o anonimato característicos da ocorrência do ata-

que paraterapêutico sobre a imperturbabilidade da conscin interassistencial mantida ilesa. 

12.  Interação. O resultado positivo de a conscin alcançar profunda autoconfiança na in-

teração homeostática, interassistencial, com as consciexes amparadoras. 

 

Autopredisposições. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 autopredisposições, em 

geral, da conscin lúcida para servir de isca aos ataques paraterapêuticos permitidos e assistidos 

pelos amparadores de função: 

01.  Apresentar dragona parapsíquica. 

02.  Conhecer a autoidentidade extra. 

03.  Conhecer personalidades consecutivas. 

04.  Dominar a autodesperticidade. 

05.  Experienciar o irrompimento do psicossoma. 

06.  Experienciar o monólogo psicofônico. 

07.  Manter a intentio recta. 

08.  Promover a megaeuforização. 

09.  Promover encapsulamentos energéticos cosmoéticos. 

10.  Ser conscin ectoplasta. 

11.  Ser intermissivista ativo. 

12.  Ser minipeça interassistencial. 

13.  Ser pessoa pangráfica. 

14.  Ter acesso às Centrais Extrafísicas. 

15.  Ter a condição interassistencial da conscin pré-mãe (Pré-Maternologia). 

16.  Ter macrossoma. 

17.  Ter oficina extrafísica pessoal. 

18.  Ter o selfparamicrochip. 

19.  Ter participado de parexcursão interplanetária intermissiva. 

20.  Vivenciar o cipriene. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ataque paraterapêutico, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

07.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

08.  Contraponto  heterassediador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

13.  Megadoação:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  da  desassedialidade  direta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

1976 

O  ATAQUE  PARATERAPÊUTICO  É  RECURSO  ESSENCIAL  

EMPREGADO  PELAS  CONSCIEXES  AMPARADORAS  EMPE-
NHADAS  NAS  REURBANIZAÇÕES  EXTRAFÍSICAS  E  RECI-

CLAGENS  NO  PLANETA  TERRA,  NO  TERCEIRO  MILÊNIO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum experiência com as caracte-

rísticas avançadas, aqui descritas, do ataque paraterapêutico? Como se saiu da ocorrência? 
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A T A R A X I A  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A ataraxia é a condição de homeostasia caracterizada pela imperturbabili-

dade da consciência perante circunstâncias, contingências, realidades ou pararrealidades, de ori-

gens intra ou extraconscienciais, resultante do autodomínio das emoções (Psicossomatologia) 

e do predomínio da razão (Mentalsomatologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ataraxia deriva do idioma Francês, ataraxie, e este do idioma 

Grego, atarakxía, “ausência de perturbação; calma; tranquilidade da alma”, constituído de a, “ne-

gação; privação”, e tarássó, “mover-se; agitar; perturbar; por em agitação interior”. Surgiu, no 

idioma Português, no Século XIX. O vocábulo foi cunhado por Demócrito de Abdera (460–370 

a.e.c.). 

Sinonimologia: 01.  Serenidade. 02.  Inabalabilidade. 03.  Calma. 04.  Tranquilidade.   

05.  Impassibilidade. 06.  Equilíbrio íntimo. 07.  Pacificação. 08.  Quietude. 09.  Indiferença ra-

cional. 10.  Desprendimento cosmoético. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo ataraxia: ata-

ráctica; ataráctico; atarática; atrarático; atraráxica; ataráxico. 

Neologia. As 3 expressões compostas ataraxia somática, ataraxia retrobiográfica e ata-

raxia social são neologismos técnicos da Homeostaticologia. 

Antonimologia: 01.  Perturbabilidade. 02.  Ansiosismo. 03.  Excitabilidade. 04.  Desas-

sossego. 05.  Euforia. 06.  Entropia. 07.  Tensão. 08.  Preocupação. 09.  Alheação. 10.  Desprezo. 

Estrangeirismologia: a peace of mind; a condição stress free. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autodomínio pensênico. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ataraxia: 

placidez pensênica. 

Citaciologia. Eis a citação pertinente de Demócrito, propositor do termo: – A felicidade  

é prazer, bem-estar, harmonia, simetria e ataraxia. 

Filosofia. Na Grécia Antiga, a ataraxia era o ideal de sabedoria dos filósofos céticos, 

epicuristas e estoicos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio; os ortopensenes; a ortopensenidade 

vivenciada; a retilinearidade autopensênica; a autorganização pensênica. 

 

Fatologia: a ataraxia; o equilíbrio emocional; a homeostase holossomática; a libertação 

do ansiosismo; a libertação das paixões; a libertação das preocupações; a libertação dos medos 

dos  males; o humor fleumático; a reação pacífica; a ausência de problemas; a pacificação íntima;  

a ascese filosófica; a moderação das necessidades, das opiniões e dos desejos; a investigação das 

causas naturais dos fenômenos e fontes dos temores humanos; a autopesquisa; a autorreeducação; 

o megadesassombro; a renúncia; a afasia; a autabnegação; a equanimidade; a terapia cognitiva;  

o descarte dos medicamentos ataráxicos; a força intraconsciencial impondo-se sobre as adversida-

des; a vivência da autoliberdade frente às heterocoerções; a refratariedade emocional; a sabedoria 

volitiva; a intencionalidade cosmoética; o fluxo da megafraternidade; a megatranquilidade quali-

ficando a interassistencialidade; o autocentramento no megafoco; a sabedoria vivenciada; a soli-

dariedade pertinente; a Conviviologia assentada na homeostase; a condição da ataraxia como 

meio para a evolução consciencial. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projeção lúcida 

de mentalsoma; a megaeuforização; o tenepessismo; o ofiexismo; a autovivência da pararrea-

lidade mentalsomática; a cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a autovivência da sincronicidade dos fluxos cósmicos. 

Principiologia: o princípio avançado da sabedoria evolutiva; o princípio da incorrupti-

bilidade; o princípio da constância; o princípio da supremacia de manifestação do veículo mais 

evoluído da consciência, o mentalsoma; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica da autopensenização a partir do pen; a técnica da retilinearidade 

autopensênica; as técnicas avançadas da consciência lúcida; as técnicas avançadas de autossu-

peração; as técnicas conscienciológicas eudemônicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Serenologia 

(Serenarium); o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Efeitologia: os efeitos da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) no condicionamento emocio-

nal; o efeito halo da ataraxia no ambiente circundante. 

Ciclologia: o ciclo de primaveras energéticas (cipriene). 

Enumerologia: a autorganização pensênica; o autodesassédio emocional; o autocon-

trole psicossomático; o autodomínio energético; o autoconhecimento holossomático; a autodisci-

plina continuada; a autoblindagem cosmoética. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação processo-télos; a interação sabedoria-libertação; a intera-

ção libertação-pacificação; a interação discernimento-holomaturidade; a interação tenepessis-

mo-imperturbabilidade; a interação ataraxia-interassistencialidade; a interação desperticidade- 

-ataraxia. 

Trinomiologia: o trinômio aponia-atambia-eudemonia; o trinômio higidez-homeostase- 

-harmonia; o trinômio estado vibracional–sentimentos elevados–pensamentos benévolos. 

Antagonismologia: o antagonismo alienação / imperturbabilidade; o antagonismo ego-

centrismo / felicidade; o antagonismo apatia / acalmia; o antagonismo fechadismo / destemor;  

o antagonismo escapismo / mentalsomaticidade; o antagonismo eustresse / estresse; o antagonis-

mo fleuma do desperto / insensibilidade do serial killer. 

Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Filiologia: a helenofilia; a cogniciofilia. 

Fobiologia: a erradicação de todos os medos. 

Maniologia: o fim da mania dos ansiolíticos. 

Mitologia: a queda do mito do temor divino; a queda do mito da morte; a queda do mito 

da salvação através da dor. 

Holotecologia: a serenoteca; a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a energoteca; a fi-

losofoteca; a maturoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Harmoniologia; a Filosofia; a Psicosso-

matologia; a Mentalsomatologia; a Energossomatologia; a Autodesassediologia; a Raciocino-

logia; a Discernimentologia; a Holomaturologia; a Autevoluciologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin ataráxica; o ser desperto; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o ansioso; o transtornado; o desequilibrado; o temeroso; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o autoconsciencioterapeuta; o autoconscienciômetra; o proexis-
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ta; o reaprendente; o cognopolita; o voluntário; o amparador intrafísico; o tenepessista; o ampara-

dor extrafísico; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a ansiosa; a transtornada; a desequilibrada; a temerosa; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a autoconsciencioterapeuta; a autoconscienciômetra; a proexista;  

a reaprendente; a cognopolita; a voluntária; a amparadora intrafísica; a tenepessista; a amparadora 

extrafísica; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ataraxor; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sa-

piens rationabilis; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens harmo-

nicus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ataraxia somática = a impassibilidade diante da doença grave pessoal; 

ataraxia holobiográfica = a imperturbabilidade perante a identificação retrobiográfica patológica; 

ataraxia social = a serenidade frente à tragédia planetária. 

 

Culturologia: a cultura dos sentimentos elevados; a cultura da retratabilidade con-

tinuada; a cultura da autolibertação; a cultura da cognição cosmoética. 

Neoparadigma. O ideal da sabedoria e os meios para se alcançar a ataraxia propostos 

pelos estóicos (domínio das paixões), epicuristas (hedonismo) e céticos (suspensão dos julgamen-

tos) evidenciam a transcendência da Conscienciologia sobre o Helenismo. A superação dos res-

pectivos conceitos intelectivos ocorre a partir da apreensão técnica e lúcida do paradigma cons-

ciencial multidimensional fundamentado no princípio da descrença e na inteligência evoluti- 

va (IE). 

 

Tabelologia. Segundo a Experimentologia, a condição da ataraxia manifesta-se na 

conscin reeducada através de reações, posturas e hábitos cosmoéticos, já desenvoltos na diuturni-

dade e assentados em contrapontos evolutivos, a exemplo destes 25 relacionados na tabela abaixo, 

na ordem alfabética: 

 

Tabela  –  Ataraxia:  Contrapontos  Evolutivos 

 

N
os

 Manifestações  emocionais Manifestações  ataráxicas 

01. Acidentabilidade Previsibilidade 

02. Angústia Satisfação  íntima  

03. Ansiedade Cosmovisão 

04. Arrebatamento Calculismo  cosmoético 

05. Autovitimização Autoconscienciometria 

06. Carência  Autossuficiência 

07. Cobiça Economia  evolutiva 

08. Cólera Autopacificação 

09. Culpa Autoincorrupção 

10. Desafeição Intercompreensão 

11. Desejo fugaz Vontade  inquebrantável 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

1980 

N
os

 Manifestações  emocionais Manifestações  ataráxicas 

12. Desequilíbrio  somático Autodomínio  energético 

13. Entusiasmo Parapsiquismo lúcido 

14. Excesso Comedimento 

15. Impulsividade  Autorreflexão 

16. Indiferentismo  Fraternismo  vivenciado 

17. Inquietude Autovigilância 

18. Paixão Universalismo 

19. Precipitação  Maturidade 

20. Preocupação Ação  prioritária 

21. Sucumbência Homeostase  holossomática 

22. Tanatofobia  Projetabilidade  lúcida 

23. Temor Autoconfiança 

24. Tensão Libertação 

25. Vulnerabilidade  pontual Refratariedade  contínua  

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ataraxia, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Eustresse:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Propósito  ansiolítico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

A  HEGEMONIA  DIUTURNA  MULTIDIMENSIONAL  DA  AU-
TORGANIZAÇÃO  PENSÊNICA  FRENTE  AOS  EMOCIONA-

LISMOS  AUTASSEDIADORES  LASTREIA  A  IMPERTURBA-
BILIDADE  TEÁTICA  DA  CONDIÇÃO  ATARÁXICA  MÁXIMA. 
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Questionologia. Qual o grau de imperturbabilidade já alcançado por você, leitor ou 

leitora, perante os percalços da cotidianidade da vida humana? Você já domina as emoções mais 

comuns e avassaladoras da lucidez ou ainda subjuga-se a tais condições? 

 

D. D. 
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A T E L I A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atelia é a ausência de finalidade do estado, processo, manifestação, ação 

ou ato pensênico executado sem a competente previsão do fim a ser atingido, podendo perdurar 

inacabado no tempo (Cronêmica) e / ou no espaço (Proxêmica). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo atelia vem do idioma Grego, atelés, “sem fim; sem acabamento; 

sem resultado; vão; incompleto; inacabado; imperfeito”, composto pela preposição a, “negação; 

privação”, e télos, “fim”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Ausência de finalidade. 2.  Ação imperfeitamente desenvolvida.  

3.  Ação sem prospectiva; movimento inacabado. 4.  Ato incompleto. 5.  Ação infrutífera. 

Neologia. As 3 expressões compostas miniatelia, maxiatelia e megatelia são neologis-

mos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Ação calculadamente desenvolvida; ação com prospectiva. 2.  Ato 

com objetivo explícito. 3.  Manifestação calculada. 4.  Ato completo. 5.  Ação frutífera. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao tempo e ao espaço. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Consciên-

cia: construção inacabada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; a autopensenização 

sem o resultado esperado. 

 

Fatologia: a atelia; o valor atélico; a condição do desenvolvimento incompleto; a deso-

rientação congênita; a deficiência; a anomalia; a atelia como ausência de finalidade; a autodesor-

ganização mental; a indefinição; a incompletude; a aleatoriedade; a insensatez; a automutilação;  

a omissão deficitária; o arrependimento; a renúncia; a abdicação; a deserção; a acrasia; a disfun-

cionalidade; a obsolescência do inacabado; a iniciativa sem acabativa; a ação gorada ou abortada; 

o anticlímax interruptor; o desfecho infeliz; o ensaio; o esboço; o manuscrito incompleto; o ras-

cunho; a criação não concluída; a manifestação infrutífera; a inacabativa interassistencial; a edifi-

cação imperfeita; a construção atélica da igreja inacabada; a cidade inacabada em permanente 

construção; o inacabamento permanente da vida consciencial; a atração pela atelia; a conclusão 

do inacabado; a Imperfecciolândia; a Deficienciolândia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta da indis-

pensável desassimilação simpática (desassim) de finalização. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Enumerologia: o ato de largar de mão; o ato de ceder o lugar; o ato de deixar o barco 

correr; o ato de brilhar pela ausência; o ato de fazer forfait; o ato de pendurar as chuteiras; o ato 

de dar baixa. 

Holotecologia: a pensenoteca; a pesquisoteca; a trafaroteca; a cronoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Autovivenciologia;  

a Deficienciologia; a Dessomatologia; a Mateologia; a Definologia; a Criteriologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin atélica; a pessoa errática; a vítima da oligofrenia; a pessoa sem 

megafoco; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o natimorto; o omissivo; o pré-serenão vulgar; o incompletista. 

 

Femininologia: a natimorta; a omissiva; a pré-serenona vulgar; a incompletista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens de-

ficiens; o Homo sapiens infructiferus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens debilis; o Homo 

sapiens incompletista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniatelia = o ato de a conscin errante andar à esmo, ao léu, desendere-

çada (hipoatelia); maxiatelia = a pessoa vítima da debilidade mental apresentando desenvolvi-

mento cortical imperfeito ou incompleto (semiatelia); megatelia = a pessoa vítima da condição 

oligofrênica mais grave da idiotia (hiperatelia). 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

20 realidades ou fatos diversificados, e as áreas de interesses correspondentes, assentados na 

atelia: 

01.  Ciência: o texto do artigo técnico inconcluso, ou engavetado, do cientista. 

02.  Cinematografia: o filme documentário deixado inacabado pelo cineasta. 

03.  Conviviologia: a condição do casal incompleto na Sociedade Intrafísica (Socin). 

04.  Engenharia: o prédio sem acabamento (elefante branco), em certos casos, até inau-

gurado pelos responsáveis (ou irresponsáveis). 

05.  Evoluciologia: a condição evolutiva, ainda muito incompleta, da protoconsciência 

ou consciênçula. 

06.  Inventariologia: o documento deixado inacabado, sem assinatura, do milionário 

agora morto. 

07.  Literatura: a história sem fim. 

08.  Ludologia: o jogo de futebol inacabado pelo imprevisto da violência. 

09.  Mapologia: o achado do mapa antigo, inacabado. 

10.  Mentalsomatologia: o produto, o projeto, a obra ou o trabalho deixado inacabado 

pela dessoma abrupta do autor ou autora. 

11.  Monumentologia: o obelisco inacabado do construtor. 

12.  Musicologia: a sinfonia inacabada do compositor. 

13.  Pinacotecologia: o mural espetacular, inacabado, do pintor consagrado. 

14.  Poética: o poema inacabado da poeta; o soneto sem coda do poeta. 

15.  Proexologia: o incompletismo existencial (incompléxis) da conscin recém-desso-

mada. 

16.  Puzzle: o ato da pessoa desistir, desfazendo a montagem do quebra-cabeças de duas 

mil peças, antes de conclui-lo. 

17.  Roupa: o uso do jeans intencionalmente inacabado ou estragado. 

18.  Suicidiologia: o corte do fio da vida humana (eutanásia) pela própria pessoa frus-

trada. 

19.  Túnel: a descoberta do túnel inacabado para a fuga, em massa, dos detentos do pre-

sídio. 

20.  Zoologia: o lagarto correndo sem o apêndice caudal. 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

1984 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a atelia, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Anomalia:  Parafenomenologia;  Neutro. 

03.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

04.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

08.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

10.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Sedução  da  simplificação:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

A  ATELIA  PODE  SER  SINTETIZADA  NA  AUTOVIVÊNCIA   
DO  EMPREENDIMENTO  TENDO  INÍCIO  COM  ÁLACRE   

INICIATIVA,  PORÉM  CULMINANDO  COM  O  DESFECHO  

DEPLORÁVEL,  SEM  A  ACABATIVA  CORRESPONDENTE. 
 

Questionologia. Você desencadeia a partir de si mesmo, ou gera pela vontade, algum 

fato classificável como sendo a atelia? Tal ocorrência afeta qual setor da vida pessoal? 
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772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 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); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 66 e 123. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 755. 
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A T E N Ç Ã O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atenção é atributo mental caracterizado pelo emprego da concentração da 

mente em algo específico no qual a conscin esteja vendo, escutando ou fazendo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo atenção deriva do idioma Latim, attentio, “atenção, aplicação do 

espírito”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Atenção pontual. 02.  Estado de alerta. 03.  Reparo. 04.  Vigilância. 

05.  Escrutínio. 06.  Circunspecção. 07.  Ponderação. 08.  Estudo. 09.  Atenção dividida. 10.  Pa-

raatenção. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniatenção e maxiatenção são neologismos técnicos da Men-

talsomatologia. 

Antonimologia: 01.  Antiatenção. 02.  Atenção desfocada; atenção saltuária. 03.  Apro-

sexia. 04.  Abstração. 05.  Devaneio. 06.  Distração. 07.  Circumpensene. 08.  Dispersão psicoló-

gica. 09.  Invigilância. 10.  Sonolência. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos megafocos evolutivos, prioritários. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Estejamos 

sempre atentos. 

Citaciologia. Eis antiga sentença pertinente: – Age quod agis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da concentração mental; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a atenção; a atenção secundária; a atenção dirigida; a atenção lateral; a aten-

ção intermitente; o desvio da atenção; a atenção concentrada; a atenção desvelada; a atenção 

míope; a lucidez; a acuidade; a circunspecção; a fixação da atenção; o exame; a focagem cons-

ciencial; a megafocagem; a avaliação; a vigilância; o estado de alerta; o autodiscernimento des-

perto; o reparo da atenção; a nuança; a atenção à singularidade; o detalhe identificado; a clivagem 

da atenção; as desordens da atenção; o detalhismo; os testes de atenção; a relação atenção-cos-

movisão; a relação atenção-movimento; a relação atenção-autodiscernimento; a relação aten-

ção-acidentes. 

 

Parafatologia: a atenção extrafísica (paraatenção). 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Enumerologia: a antiatenção; a desatenção; a inatenção; a pseudoatenção; a subaten-

ção; a miniatenção; a megaatenção. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo ansiosismo / 

atenção. 

Holotecologia: a atencioteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autoconscienciometrologia; a Cerebrolo-

gia; a Intencionologia; a Pensenologia; a Paracerebrologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa atenta; a pessoa desatenta; a isca humana inconsciente; a conscin 

projetada. 

 

Masculinologia: o aluno; o professor; o pré-serenão vulgar; o avoado; o avoadão; o mo-

torista; o enfermeiro da UTI; o controlador de voo. 

 

Femininologia: a aluna; a professora; a pré-serenona vulgar; a avoada; a avoadona;  

a motorista; a enfermeira da UTI. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens attentus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniatenção = a do paciente folheando a revista de novidades na sala de 

espera do dentista; maxiatenção = a do piloto no momento da aterrissagem da aeronave com 300 

passageiros a bordo. 

 

Culturologia: a cultura tecnológica. 

Erro. Até o erro da pessoa serve para apurar a atenção concentrada da conscin. 

Concentração. Na Experimentologia, enquanto a conscin ainda emprega recursos de 

distração ou abstração, por exemplo, música de fundo ou cortina sonora para se concentrar em al-

gum tema complexo do mentalsoma, ou a fixação dos olhos sobre algum objeto, ou ainda  

a percepção de alguma sensação tátil, vígil externa ou de odor, é porque não conseguiu alcançar  

o nível adequado da atenção concentrada. 

 

Retenção. A partir da Intrafisicologia, a desatenção evidencia o valor da atenção até 

mesmo quanto ao pormenor gerador de equívocos repetitivos ou perpetuadores, ad nauseam, pela 

vida intrafísica da pessoa, por exemplo, quanto a 3 unidades de expressão: 

1.  Vocábulo. Quanto à retenção do vocábulo ou da palavra cujo arquivamento (input) 

foi feito de modo errado em relação à forma ou, o pior, quanto ao conteúdo (creb). 

2.  Cifra. Quanto à fixação da cifra ou número, por exemplo, de telefone, causando abor-

recimentos repetidos, rotineiramente, por muito tempo. 

3.  Expressão. Quanto à expressão composta (várias palavras) tida por significado ma-

lentendido, com entrada ou encriptação errônea na automemória. 

 

Focalização. Dentro da Holomaturologia, pouco adianta à conscin empregar até várias 

modalidades de inteligência, se não consegue concentrar totalmente a atenção no foco específico 

do momento. 

Hiperatividade. Segundo a Parapatologia, a hiperatividade gera a desordem do deficit 

da atenção (ADD). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a atenção, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

2.  Alucinação:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

3.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 
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5.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

6.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

7.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  AUTOCONCENTRAÇÃO  MENTAL  É  O  EMBASAMENTO, 
SEM  SUBSTITUTO,  DE  TODOS  OS  MÚLTIPLOS  ATRIBUTOS 

MENTAIS,  PORÉM,  SOMENTE  FUNCIONA  EFICAZMENTE 

COM  A  APLICAÇÃO  DA  MEGATENÇÃO  BEM-FOCALIZADA. 
 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, se inclui em qual nível quanto à atenção: o da 

pessoa distraída, atenta ou aguda? Habitualmente, ou conforme o interesse do momento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Dimenstein, Gilberto; América: Distração é Doença (Deficit de Atenção); Folha de S. Paulo; Jornal; Diá-

rio; Caderno: Folha Mundo; São Paulo, SP; 10.09.97; página 1 – 16. 

2.  Escudeiro, Mônica Lavoyer; Como Tratar o Deficit de Atenção; O Globo; Jornal; Diário; Caderno: Jornal 
da Família; Seção: Qual é o seu Problema?; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 07.02.99; página 5. 

3.  O Globo; Redação; Atenção Seletiva; Jornal; Diário; Seção: Opinião; Rio de Janeiro, RJ; 03.10.93; pági- 

na 6. 
4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; 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 184, 224, 275, 311, 363, 393, 
560 e 561. 

5.  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. re-
visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 573, 

609, 639 e 844. 

6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 81, 126, 131, 332, 472, 493, 579, 580 e 747. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

1988 

A T E N Ç Ã O    C O G N I T I V A  
( N E U R O C O N S C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atenção cognitiva é o processamento cerebral seletivo de informações, 

de pensamentos ou de ações mentais consideradas relevantes pela conscin, homem ou mulher, en-

quanto inibe o acesso à outras mensagens concorrentes, irrelevantes ou dispersivas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo atenção deriva do idioma Latim, attentio, “atenção, aplicação do 

espírito”. Surgiu no Século XV. O vocábulo cognitivo procede também do idioma Latim, cogni-

tum, supino de cognoscere, “conhecer, adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar sa-

ber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Vigilância seletiva cognitiva. 2.  Concentração cognitiva. 3.  Foco 

cognitivo. 

Neologia. As duas expressões compostas atenção cognitiva somática e atenção cogniti-

va parapsíquica são neologismos técnicos da Neuroconscienciologia. 

Antonimologia: 1.  Antiatenção cognitiva; desatenção cognitiva. 2.  Abstração cogniti-

va. 3.  Desconcentração cognitiva; 4.  Devaneio. 5.  Aprosexia.  

Estrangeirismologia: a indicação pay attention. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autopriorizações relevantes. 

Coloquiologia. Eis expressão popular referente à condição do uso da atenção cognitiva: 

– O que os olhos não veem o coração não sente. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da seletividade inteligente; os mnemopensenes;  

a mnemopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensensenes; a prioropense-

nidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; a linea-

ridade pensênica; a autopensenização cosmoética; a manutenção do megafoco autopensênico. 

 

Fatologia: a atenção cognitiva; a atenção espacial; a atenção temporal; a atenção dividi-

da; a atenção exógena; a atenção endógena; a atenção com base em objetos; a atenção auditiva 

seletiva; a atenção oculta; a escuta dicótica; o mecanismo pré-atencional; o movimento sacádico; 

a orientação aberta; a orientação encoberta; o piscar atencional; a neuroimagem funcional da aten-

ção cognitiva; o processo de capacidade limitada; a emoção facilitadora do efeito da atenção; a in-

fluência da atenção na eficiência do processamento da informação, da percepção e da memoriza-

ção; a inibição de retorno; a instabilidade da atenção; o transtorno do déficit de atenção e hiperati-

vidade (TDAH); a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA); a memória prejudicada; 

o TDAH associado a outros transtornos psiquiátricos; a insônia; a narcolepsia; a autestima com-

prometida; a impulsividade; a hiperatividade física e mental; o estresse; a dispersão consciencial;  

a dificuldade de aprendizado; a doença de Alzheimer; a doença de Parkinson; a esquizofrenia;  

a afasia; o autismo; o sono saudável; a hipnose; a seleção de informações cosmoéticas; o uso in-

teligente da atenção cognitiva; a análise autocrítica dos resultados pesquisísticos; a comunicação 

afetiva; o equilíbrio emocional; a convivialidade sadia utilizando os atributos cognitivos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paracérebro;  

a atenção multidimensional; a autoconscientização multidimensional (AM); a atenção cognitiva 

aplicada no Curso Intermissivo (CI) capaz de otimizar acertos proexológicos; a sinalética energé-

tica e parapsíquica pessoal; a atenção cognitiva aos eventos parafenomenológicos; os acidentes de 

percurso parapsíquicos decorrentes de desatenção multidimensional; a atenção cognitiva às sin-
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cronicidades multidimensionais; a retrocognição percebida pelo uso inteligente da atenção cogni-

tiva; o aqui-agora multidimensional; o parapsiquismo intelectual; a projeção consciente (PC);  

a rememoração projetiva; a escala de lucidez da conscin projetada; o uso inteligente da atenção 

cognitiva aos contatos extrafísicos; a conexão mentalsomática facilitando o rapport com o ampa-

rador extrafísico.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo pesquisa convencio-

nal–neoverpons; o sinergismo atenção-concentração; o sinergismo ausculta–atenção cognitiva; 

o sinergismo de parâmetros coincidentes entre a Eletronótica e a Conscienciologia; o sinergismo 

atenção-memória; o sinergismo racionalidade-estratégia; o sinergismo inteligência evolutiva 

(IE)–atenção cognitiva.  

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio fundamental da 

atenção cognitiva na aplicação da proéxis. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) utilizando conhecimentos cogniti-

vos para ampliar a autoparapercepção; o código de prioridades pessoais (CPP) associado ao auto-

discernimento visando a evolução; o código pessoal de Higiene Mental. 

Teoriologia: as teorias de seleção precoce versus tardia da atenção; as teorias cogniti-

vas; a teoria do paracérebro da consciência; a teoria das priorizações evolutivas promovendo  

a interassistência; a teoria do paradigma da pista espacial de Posner; a teoria pré-motora da 

atenção.  

Tecnologia: a técnica da concentração mental; as técnicas da Parapercepciologia;  

a técnica da circulação energética envolvendo o circuito coronochacra-frontochacra; as técnicas 

projetivas; a técnica da atenção aos pequenos detalhes; a técnica do arco voltaico craniochacral. 

Voluntariologia: o voluntário conscienciólogo atento à multidimensionalidade; o uso 

da atenção cognitiva nas parapercepções durante a vivência grupal do voluntariado nas Institui-

ções Conscienciocêntricas (ICs); o voluntário docente conscienciológico interagindo atentamente 

com a equipe intra e extrafísica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;  

o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da 

Evoluciologia.  

Colegiologia: o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da 

Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Cientistas Tradicionais; o Colégio Invisível da Para-

neurologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; 

o Colégio Invisível da Parafenomenologia.  

Efeitologia: os efeitos da atenção cognitiva; o efeito Stroop; o “efeito da festa”; os efei-

tos dos medicamentos estabilizando a vida dos portadores de transtorno de déficit de atenção; os 

efeitos colaterais de medicamentos; o efeito do TDAH na vida cotidiana; os efeitos dos lapsos de 

atenção; os efeitos da perda de tempo decorrentes da atenção desprioritária; os efeitos da falta 

de atenção da autopesquisa; os efeitos da atenção cognitiva durante a convivialidade sadia; os 

efeitos da atenção cognitiva na aplicação da Cosmoética.  

Neossinapsologia: as neossinapses advindas dos resultados da atenção cognitiva en-

quanto ferramenta lúcida; as neossinapses geradas pelo uso da atenção cognitiva potencializan-

do o desenvolvimento autoparapsíquico. 

Ciclologia: o ciclo intrafísico-extrafísico; o ciclo vontade-atenção. 

Enumerologia: a atenção cognitiva ao holossoma; a atenção cognitiva à multidimensio-

nalidade; a atenção cognitiva à proéxis; a atenção cognitiva à interassistencialidade; a atenção 

cognitiva à Paradireitologia; a atenção cognitiva ao Paradever; a atenção cognitiva à evolução 

consciencial.  
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Binomiologia: o binômio benefício-custo; o binômio atenção-aprendizado; o binômio 

atenção multidimensional–acesso multidimensional; o binômio atenção-afeto; o binômio desa-

tenção–isca inconsciente; o binômio atenção cognitiva–inteligência evolutiva.  

Interaciologia: a interação atenção espacial–córtex visual; a interação atenção-reme-

moração; a interação atenção-concentração; a atenção cognitiva na interação fenômeno físico– 

–fenômeno parapsíquico; a interação Parafenomenologia–análise pesquisística. 

Crescendologia: o crescendo atenção cognitiva–lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; 

o crescendo devaneio-reflexão-neoideia.  

Trinomiologia: o trinômio córtex frontal–córtex parietal–núcleo pulvinar; o trinômio 

estudo-sinapse-recons; o trinômio concentração-foco-organização; o trinômio emoção-memória- 

-decisões; o trinômio seleção-priorização-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio atenção cognitiva–processamento cerebral–memória–ho-

lomemória; o polinômio discernimento–priorização–escolhas lúcidas–maturidade consciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo atenção mono-

dimensional / atenção multidimensional; o antagonismo atenção / dispersão; o antagonismo 

atenção saltuária / concentração; o antangonismo objetividade / emocionalidade.  

Paradoxologia: o paradoxo hiperconcentração-TDAH; o paradoxo hiperatividade-cria-

tividade. 

Politicologia: a democracia do saber; a cienciocracia; a paracienciocracia; a cerebro-

cracia; a paracerebrocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a atenciofilia; a cienciofilia; a cogniciofilia; a mentalsomatofilia; a autorra-

ciocinofilia; a paracogniciofilia; a pesquisofilia; evoluciofilia. 

Fobiologia: a priorofobia; a autopesquisofobia; a lucidofobia; a cognofobia; a fenomo-

nofobia; a neofobia; a voliciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hiperatividade; a síndrome da negligência; a síndrome 

de Balint; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome disexecutiva. 

Maniologia: a mania de não prestar atenção às próprias ações; a mania de não prestar 

atenção aos próprios pensenes; a mania de se autointitular portador do transtorno do déficit da 

atenção para justificar os próprios atos desorganizados, indisciplinados e esquecidos; a mania de 

focar atenção nos trafares e esquecer os trafores. 

Mitologia: o mito da falta de concentração nos portadores de transtornos de atenção;  

o mito da criança com déficit intelectual no TDA. 

Holotecologia: a atencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a experimentoteca;  

a somatoteca; a terapeuticoteca; a medicinoteca. 

Interdisciplinologia: a Neuroconscienciologia; a Autoconscienciometrologia; a Mental-

somatologia; a Cerebrologia; a Paracebrologia; a Autocogniciologia; a Discernimentologia; a Cri-

teriologia; a Mnemossomatologia, a Interassistenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa atenta; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lú-

cida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o pesquisador; o neurocientista; o eletronótico;  

o neuroconscienciólogo; o mentalsomatólogo; o parapsiquista; o paraperceptor. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a pesquisadora; a neurocientista; a eletronótica;  

a neuroconsciencióloga; a mentalsomatóloga; a parapsiquista; a paraperceptora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens 

orthopensenicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens holomaturologus. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

1991 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atenção cognitiva somática = a seleção realizada pelo cérebro de fatos, 

ideias, situações intrafísicas relevantes ao aprendizado da conscin; atenção cognitiva parapsíqui-

ca = a seleção realizada pela interação cérebro-paracérebro de parafatos, paraideias, parassitua-

ções relevantes à evolução da conscin. 

 

Culturologia: a cultura da atenção em todos os contextos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a atenção cognitiva, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

06.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autodispersividade:  Autexperimentologia;  Nosográfico. 

08.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Neuroconscienciologia:  Paraneurologia;  Neutro. 

11.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Polinômio  multifocal:  Analiticologia;  Homeostático. 

13.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

14.  Reparo  técnico:  Autopesquisologia;  Neutro. 

15.  Sinal  de  alerta:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

 

O  USO  INTELIGENTE  DA  ATENÇÃO  COGNITIVA  INCRE-
MENTA  E  FAVORECE  A  CONSECUÇÃO  DA  AUTOPROÉXIS,  
DA  INTERASSISTÊNCIA,  DA  HOLOMATURIDADE  E  DA  ME-

GAFRATERNIDADE,  EM  PROL  DA  EVOLUÇÃO  GRUPAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a atenção cognitiva de maneira inteligen-

te, lúcida, prioritária visando o desenvolvimento evolutivo? Quais resultados vem obtendo? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Gazzaniga, Michael S.; Ivry, Richard B.; & Mangun, George R.; Neurociência Cognitiva (The Biology of 

the Mind); revisora Renata Menezes Rosat; trad. Angelica Rosat Consiglio; 768 p.; 16 caps.; 1 E-mail; 160 enus.; 58 fo-

tos; 517 ilus.; 7 microbiografias; 3 tabs.; 887 refs.; 80 apênds.; 28 x 21 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2006; páginas 

262 a 318. 
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 
118, 135 e 521. 
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A T E N Ç Ã O    D I V I D I D A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atenção dividida é a centralização ou focalização da atenção, com apre-

ensão cognitiva sadia, em 2 ou mais objetivos, sentidos ou objetos, ao mesmo tempo, nos quais  

a conscin esteja vendo, escutando ou mantendo acompanhamento atento, nas manifestações pen-

sênicas compostas mais sofisticadas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo atenção deriva do idioma Latim, attentio, “atenção, aplicação do 

espírito”. Surgiu no Século XV. O vocábulo dividir vem igualmente do idioma Latim, dividere, 

“dividir, partir; repartir, distribuir; apartar, estremar, separar de; matizar, variar; quebrar, romper”. 

Apareceu também no Século XV. 

Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão sinonímica da atenção dividida, dispostas na ordem al-

fabética: 

01.  Abrangência: atenção periférica; cosmovisão; visão de conjunto. 

02.  Acuidade: acuidade multidirecional; estado de alerta lateral; vigilância composta. 

03.  Divisão: atenção multipartida; plurissegmentação da atenção. 

04.  Evoluciologia: atributo evolutivo; atributo mentalsomático. 

05.  Fixação: multifixação da mente. 

06.  Foco: atenção multifocal; concentração omnifocal; foco diferencial. 

07.  Modalidades: atenção multifacetada; atenção multímoda. 

08.  Pensenologia: lateropensenidade; simulpensenidade pessoal. 

09.  Realística: antialienação; multicasuística; multifatuística. 

10.  Sentido: multiorientação seletiva das autopercepções. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniatenção dividida e maxiatenção dividida são neologismos 

técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão antonímica da atenção dividida, dispostas na ordem al-

fabética: 

01.  Abrangência: estado de alerta restrito; restringimento perceptual; monoideísmo. 

02.  Acuidade: antiatenção; desatenção; dispersão consciencial; displicência; distração; 

falta de atenção; inatenção; incapacidade de concentração; invigilância; obnubilação. 

03.  Divisão: atenção pontual. 

04.  Evoluciologia: atributo antievolutivo; atributo subcerebral. 

05.  Fixação: aprosexia; atenção saltuária; DATH (deficit de atenção com hiperativida-

de); desinteresse; desorganização perceptiva; devaneio. 

06.  Foco: atenção monofocal; desfocalização do interesse; divergência de foco. 

07.  Modalidades: atenção monofacetada. 

08.  Pensenologia: circumpensidade; monopensenidade. 

09.  Realística: alienação; quimera. 

10.  Sentido: apraxia ideativa; desorientação perceptiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à técnica do detalhismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmovisão; o abertismo autopensênico; a ex-

trapolação pensênica; a lateropensenidade. 
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Fatologia: a atenção dividida; a atenção dividida automática; a atenção ordinária;  

a atenção pontual; a primeira atenção; a segunda atenção; a atenção lateral; a atenção dicotômi-

ca; a atenção múltipla; a atenção concentrada; o abertismo consciencial; o abertismo consciencial 

omnilateral; o poliglotismo; o generalismo; o Universalismo; a abertura mnemônica; a focagem 

consciencial; a focagem multicentralizada; o reparo multifacetado; as abordagens polimórficas; os 

alvos compartilhados; o multiescrutínio simultâneo; a condição complexa de sobreaviso; a inspe-

ção por vários flancos; as nuanças da hiperlucidez; a consciência como lupa multifocal; a intelec-

ção calidoscópica; o objetivo poliédrico; o multiespectro de ideogramas; o raciocínio polifásico;  

a autanálise consciencial; a autorganização; o contraponto; o cosmograma; a globalização; a inte-

ligência multifocal; a Macroeconomia; a multidisciplinaridade. 

 

Parafatologia: o paracérebro prismático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a expansão do sinergismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Binomiologia: o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio concentra-

ção cognitiva–dispersão visual. 

Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimen-

sional; o antagonismo atenção / desatenção. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a atenciofilia; a neofilia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da dispersão. 

Holotecologia: a atencioteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Cerebrologia; a Experimentologia; a So-

matologia; a Mnemossomatologia; a Parafenomenologia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa ambiatenta. 

 

Masculinologia: o superatento; o atilado; o taquipsíquico; o cerebrão; o antenado; o hi-

perlúcido. 

 

Femininologia: a superatenta; a atilada; a taquipsíquica; a cerebrona; a antenada; a hi-

perlúcida. 

 

Hominologia: 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: miniatenção dividida = o controle de voo das aeronaves do controlador 

no aeroporto; maxiatenção dividida = a condição da semiconsciexialidade da conscin lúcida. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia. 

Dificuldades. Nas análises e avaliações da Conscienciometrologia, toda personalidade 

egoísta, segregacionista, ultrortodoxa, discriminadora, racista, classista, corporativista, naciona-

lista extremada, chovinista, machista, monarquista radical ou geocêntrica tem imensa dificuldade 

para vivenciar o atributo evolutivo da divisão da atenção. 
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Vivências. Dentro do universo da Parafenomenologia, a conscin, sem algum grau de 

atenção dividida, não consegue experimentar nem os fenômenos da autobilocação extrafísica e do 

autoabraço e muito menos o fenômeno projetivo da bilocação física. 

Comparação. Segundo a Mentalsomatologia, a operação racional da comparação, bisso-

ciação ou associação de ideias dinamiza, qualifica e melhora o nível da atenção dividida. 

Analogia. A atenção dividida apresenta alguma analogia com o moinho de vento (veleta) 

em função do caráter de versatilidade dinâmica, evidenciando a complexidade do microuniverso 

da consciência. 

 

Hipóteses. Há duas hipóteses para a pesquisa da atenção dividida ou o ato de responder 

às seguintes questões: 

1.  Somas. Quem tem melhor atenção dividida, o homem ou a mulher? Onde? Como? 

Quando? Por qual razão? 

2.  Zoossomas. Os animais subumanos de grande porte já apresentam rudimentos da 

atenção dividida? Onde? Como? Quando? 

 

Projeto. Bom projeto de pesquisas para os conscienciólogos(as) é montar o curso teático 

de aperfeiçoamento da atenção dividida sadia. 

Conformática. Pela Comunicologia, o escritor, quando escrevendo bem, emprega  

a atenção dividida rudimentar em relação ao confor, aos sentidos dos vocábulos, à subjetividade  

e à objetividade. 

Polivalência. A partir da Cerebrologia, a atenção dividida simples define a conscin mo-

novalente e monoglota. A atenção dividida é própria da conscin polivalente, multifacetada, poli-

glota, versátil. 

Paliativo. Conforme os princípios da Consciencioterapia, a atenção dividida pode ser  

o recurso terapêutico ou, pelo menos, o paliativo eficaz, quando, por exemplo, a pessoa está com 

resfriado, coriza, malestar e não encontra nenhuma posição física mais confortável (estigma so-

mático efêmero). 

Técnica. Neste caso, basta dividir a atenção entre o lenço de papel, o ato de assoar o na-

riz, lacrimejar e espirrar, com a concentração da atenção na redação do artigo técnico. A condição 

do resfriado tornar-se-á menos desagradável e o resultado do procedimento será produtivo. 

Consciência. Obviamente, o poder da vontade da consciência humana é mais poderoso 

se comparado à resistência do vírus do estado gripal. 

Atacadismo. De acordo com a Cosmanálise, a inteligência evolutiva (IE), o Universalis-

mo e a conduta atacadista da conscin exigem a vivência da atenção dividida. 

Conscienciês. Do ponto de vista da Cosmoconscienciologia, a atenção dividida eviden-

cia vislumbres do conscienciês com o emprego indispensável do paracorpo do autodiscernimento. 

Exercícios. Devido à Evoluciologia, a atenção dividida sadia da pessoa adulta, quando 

personalidade bem formada, pode ser aperfeiçoada e expandida através de exercícios, autorga-

nização mentalsomática e motivação. 

Focos. No âmbito da Holomaturologia, a atenção dividida pode ser classificada em vá-

rias categorias de acordo com o número de focos da atenção mantidos simultaneamente, sejam  

2, 3 ou mais. 

Autorretrocognições. No contexto da Intermissiologia, a atenção dividida é recurso usa-

do para o acesso mais amplo às retrocognições relativas ao Curso Intermissivo da conscin lúcida. 

Inconsciência. Tendo em vista a Intrafisicologia, na Socin, ainda patológica, a atenção 

dividida ocorre mais frequentemente com as conscins de modo espontâneo, instintivo ou incons-

ciente, ainda não atingindo nível técnico sofisticado, com o emprego deliberado da vontade e in-

tenção mais lúcidas. 

 

Níveis. No estudo da Holossomatologia, a qualidade da atenção dividida depende de  

2 níveis de realidade: 

1.  Focos. A heterogeneidade dos focos de atenção. 
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2.  Diferenças. As diferenças existentes entre os objetos observados. 

 

Memoriologia. Diante da Mnemossomatologia, dentro do universo dos atributos cons-

cienciais, a atenção dividida é instrumento indicado para a expansão da associação de ideias, da 

qualidade de brainstorming e do acesso mais amplo à holomemória, à Paragenética e à hiperacui-

dade. 

PL. Apoiado na Parafisiologia, qualquer nível de lucidez se assenta, antes de tudo, na 

atenção, por isso, a atenção dividida pode ser útil nas vivências extrafísicas da conscin projetada, 

veterana com a projetabilidade lúcida. 

Pangrafia. Mediante a Parapercepciologia, a atenção dividida aparece como sendo,  

a essência das manifestações evoluídas da pangrafia, onde várias modalidades de fenômenos 

energéticos, anímicos e parapsíquicos são desenvolvidos com lucidez, conexões e simultaneidade. 

Música. Observando a Parassociologia, há exemplos enfáticos da atenção dividida nas 

performances dos músicos de orquestra sinfônica e naquele profissional executando melodias po-

pulares e empregando diversos instrumentos musicais ao mesmo tempo. 

Subjetivismo. Quanto à Pensenologia, os lateropensenes, ou os pensenes periféricos ao 

fluxo cogitativo, evidenciam o emprego subjetivo e, não raro, inconsciente, da atenção dividida. 

Circumpensenes. Já os circumpensenes, os circunlóquios ou os pensamentos dispersi-

vos sem foco da atenção sadia, demonstram a atenção saltuária própria da criança, ou seja: do 

adulto ainda em formação. 

Ponteiro. Na área da Proexologia, a divisão da atenção da conscin aprimora a aplicação 

do ponteiro da consciência sendo alternativa para se levar as automanifestações pensênicas em 

conjunto, de eito, por atacado, sem deixar rastros de omissões deficitárias na consecução da 

proéxis. 

Emocionalismo. Perante a Projeciocriticologia, a atenção dividida ocorre de modo me-

nos difícil nas projeções lúcidas com o mentalsoma isolado. As emoções advindas do psicossoma 

perturbam a vivência com atenção dividida até no estado projetivo. 

Paratroposfera. Em função da Projeciologia, as ações extrafísicas compostas exigem  

o emprego da atenção dividida por parte da conscin, quando projetada, notadamente em ambiente 

paratroposférico. 

Frustração. A falta da divisão da atenção é causa frequente do término prematuro ou da 

interiorização frustrante da maioria das projeções conscientes dos calouros humanos quanto  

à projetabilidade lúcida. 

Interesses. Em relação à Psicossomatologia, a atenção simples depende do nível do in-

teresse ou da motivação. A atenção dividida exige múltiplos interesses e multimotivações. 

Digestão. Na Somatologia, a vivência da atenção dividida, em alto nível, exige a divisão 

da fixação ou concentração mental, e pode ser perturbada por ruídos, problemas respiratórios, 

fome, a digestão depois da lauta refeição e até a imaginação fértil capaz de constantes abstrações. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a atenção dividida, indicados para a expansão das abor-

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

1.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

2.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

3.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

4.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

5.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

6.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

7.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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AO  MODO  DA  HOLOMEMÓRIA,  DA  HIPERACUIDADE, 
DA  COSMOVISÃO  E  DA  PARAUDIÊNCIA,  A  CONSCIÊNCIA  

POLIMÁTICA  PODE  DISPOR  E  APLICAR  A  OMNIATENÇÃO  

MULTIFOCAL  E  PLURIFACETADA  COM  ULTRADEFINIÇÃO. 
 

Questionologia. Qual nível de atenção você focaliza nas autopesquisas? Você já introdu-

ziu a atenção dividida na diuturnidade? Já consegue seguir 2 noticiários diferentes, em 2 canais de 

TV, ao mesmo tempo, sem perder os detalhes, nomes e cifras das notícias veiculadas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Araújo Jr., Newton; Há Tempo pra Tudo! (Fazer Tudo ao Mesmo Tempo); Correio Braziliense; Jornal; 

Diário; Caderno: Cidades: 1 enu.; 2 ilus.; Brasília, DF; 27.06.99; capa do caderno e página 2. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; 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 354. 
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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 637. 
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A T E N Ç Ã O    E X T R A F Í S I C A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atenção extrafísica é o emprego da concentração mental ou a apreensão 

cuidadosa da consciência projetada na dimensão extrafísica, aplicada a ideias, objetos, paraobje-

tos, cenários, paracenários, fatos, parafatos e manifestações extracorpóreas visando obter maior 

lucidez e rememoração das parapercepções. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo atenção deriva do idioma Latim, attentio, “atenção, aplicação do 

espírito”. Surgiu no Século XV. O prefixo extra, do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além 

de”. O vocábulo físico vem do idioma Latim, physicus, derivado do idioma Grego, physikós, “re-

lativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Atenção multidimensional. 2.  Atenção extrassensorial. 3.  Atenção 

parapsíquica. 4.  Vigilância extrafísica. 5.  Paraatenção. 

Neologia. As 4 expressões compostas atenção extrafísica, miniatenção extrafísica, maxi-

atenção extrafísica e megaatenção extrafísica são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Atenção intrafísica. 2.  Atenção psíquica. 3.  Desatenção extrafísica. 

4.  Aprosexia. 5.  Paradispersão. 6.  Inatenção multidimensional. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à hiperacuidade das vivências extrafísicas. 

Ortopensatologia: – “Atenção. Sem atenção permanente, não é possível adentrar à mul-

tidimensionalidade e desenvolver o parapsiquismo lúcido”. “Atenção: buril mnemônico”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraatenção; o holopensene da atenção; o holo-

pensene pessoal da projetabilidade lúcida; o holopensene da atenção focada; o holopensene da 

atenção contaminada; o holopensene da desatenção; os lateropensenes; a lateropensenidade; o ho-

lopensene pessoal da paraperceptibilidade. 

 

Fatologia: a fixação da observação; a prioridade da manutenção da atenção sadia e cui-

dados somáticos; o desenvolvimento da acuidade da percepção dos fatos; a captação de ideias;  

a interpretação das ideias captadas; o desvio da atenção; a obnubilação da atenção quanto aos fa-

tos do dia a dia; o combate às autocorrupções quanto ao autoparapsiquismo; a divisão da atenção; 

a autotaquirritmia; a atenção intrafísica enquanto atributo propulsor da atenção extrafísica. 

 

Parafatologia: a atenção extrafísica; a autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; a paraatenção espontânea; a paraatenção desenvolvida; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal indicativa de percepção extrafísica; o desenvolvimento da acuidade da percepção dos pa-

rafatos; o desenvolvimento da atenção e da acuidade paraperceptiva no refinamento das percep-

ções; a importância da paraatenção para a rememoração das vivências extrafísicas; o deficit de 

atenção parapsíquico; o interesse pelo parapsiquismo como base da sustentação da atenção extra-

física; a postura lúcida de estar atento às manifestações dos parafatos; o ato de evitar a obnubila-

ção da paraatenção quanto aos parafatos do dia a dia; a autorganização parapsíquica; a responsa-

bilidade de manter a paraatenção sadia, cosmoética; a sustentação da paraatenção interdimensio-

nal focada nas autoparapercepções. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paraatenção–retenção mnemônica; o sinergismo focali-

zação atencional–energização intencional; o sinergismo atributo mental–percepção extrassenso-

rial; o sinergismo hiperacuidade-autodiscernimento; a parapercepção do sinergismo fatos-para-

fatos; o sinergismo cérebro-paracérebro permitindo a autopercepção multidimensional. 

Principiologia: o princípio da acuidade na priorização da própria atenção; o princípio 

do discernimento lúcido quanto aos fatos da multidimensionalidade consciencial; o princípio da 

prioridade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à qualificação das percep-

ções e parapercepções. 

Teoriologia: a teoria da boa atenção levando à boa percepção. 

Tecnologia: as técnicas de qualificação da atenção; a técnica da autorreflexão de 5 ho-

ras; a técnica da tábula rasa consciencial; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); as técnicas 

cosmoéticas; as técnicas projetivas. 

Voluntariologia: o voluntariado levado com atenção aos detalhes, às tarefas, aos horá-

rios e aos parafatos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laborató-

rio conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Automentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico 

Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parafeno-

menologia; o Colégio Invisível da Projeciologia. 

Efeitologia: o efeito da atenção intrafísica na qualificação da paraatenção; os efeitos 

das interações conscienciais na qualidade da atenção; os efeitos motivacionais sobre o foco da 

paraatenção; os efeitos do fenômeno da cegueira inatencional nas autoparapercepções. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas das percepções multidimensionais; as ne-

ossinapses da paraatenção; as neossinapses da fixação da rotina da vigilância extrassensorial; 

as neossinapses adquiridas com o reforço contínuo das paraatenções; os parafatos gerando ne-

ossinapses. 

Ciclologia: o ciclo intrafísico-extrafísico; o ciclo de projeções assistenciais. 

Binomiologia: o binômio atenção-parapsiquismo; o binômio atenção extrafísica–per-

cepção de parafatos; o binômio atenção-memória. 

Interaciologia: a interação alerta consciencial–atenção extrafísica; a interação cére-

bro-paracérebro; a interação ideias-paraideias relevantes à evolução da conscin. 

Crescendologia: o crescendo atenção cognitiva–lucidez intrafísica–paraatenção quali-

ficada; o crescendo atenção alerta–alerta máximo. 

Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–percepções extrassen-

soriais; o trinômio atenção–concentração–percepção refinada; o trinômio atenção seletiva–con-

centração direcionada–percepção lúcida. 

Polinomiologia: o polinômio atenção dispersa–esforço–persistência–atenção focada– 

–atenção extrafísica. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção intrafísica / atenção extrafísica; o antago-

nismo foco / devaneio; o antagonismo paraatenção / paradesatenção; o antagonismo atenção 

unidimensional / atenção multidimensional. 

Paradoxologia: o paradoxo de a atenção aos mínimos detalhes revelar mecanismos 

evolutivos macrocósmicos. 

Politicologia: a lucidocracia; a parapercepciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação da atenção e da paraatenção. 

Filiologia: a atenciofilia; a neofilia; a disciplinofilia; a autopesquisofilia; a cienciofilia;  

a evoluciofilia; a abertismofilia. 

Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia; a extrafisicofobia; a evitação da parapsicofo-

bia bloqueadora das autoparapercepções. 
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Sindromologia: a evitação da síndrome da desatenção crônica; o combate à síndrome 

do deficit de atenção; a superação da síndrome da dispersão consciencial; o domínio da síndrome 

do ansiosismo; a profilaxia da síndrome da insegurança; a supressão da síndrome da robéxis;  

a eliminação da síndrome da postergação. 

Maniologia: a mania de valorizar somente o intrafísico; a mania de desvalorizar as pró-

prias parapercepções; a mania de não dar atenção à origem dos próprios pensenes. 

Mitologia: o mito “eu sempre fui assim”; o mito do autoparapsiquismo recebido sem au-

tesforço (dom). 

Holotecologia: a atencioteca; a somatoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a sinaleti-

coteca; a fenomenoteca; a holomnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Projeciologia; a Au-

tocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Extrafisicologia; a Experimentologia; a Energosso-

matologia; a Tenepessologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a isca humana inconsciente; a pes-

soa atenta; a pessoa desatenta; a pessoa superatenta; a conscin projetada; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o pesquisador; o completista;  

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o epicon; o reciclante existencial; o inversor existencial;  

o tenepessista; o projetor consciente. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a pesquisadora; a completista;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a epicon; a reciclante existencial; a inversora existencial;  

a tenepessista; a projetora consciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens pa-

rapsychicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens auto-

lucidus; o Homo sapiens tachypsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniatenção extrafísica = a do projetor iniciante, sem trazer à memória 

os parafatos vivenciados no extrafísico; maxiatenção extrafísica = a do projetor experiente, reme-

morando fragmentos das vivências do extrafísico; megaatenção extrafísica = a do projetor vetera-

no, rememorando integralmente as vivências extrafísicas. 

 

Culturologia: a cultura da atenção em todos os contextos; a cultura da megafocagem da 

atenção nas autoparapercepções; a cultura da Projeciologia Lúcida. 

 

Apriorismologia. Segundo a Experimentologia, há conscins inexperientes, mesmo já de-

tentoras de algum nível de autolucidez parapsíquica, sem rememoração de parafatos vivenciados, 

em razão do próprio temperamento e da falta de atenção. 

 

Temperamentologia. Conforme a Autopesquisologia, determinados aspectos da própria 

personalidade influenciam o desempenho da atenção e merecem ser pesquisados com afinco pela 

conscin predisposta ao desenvolvimento da atenção extrafísica, do parapsiquismo e à evolução 

pessoal. Eis, na ordem alfabética, 5 exemplos de posturas alavancadoras da paraatenção: 

1.  Emoções: o conhecimento das próprias emoções. 

2.  Habilidades: o treinamento de habilidades na administração das emoções. 

3.  Interassistência: o foco no caminho evolutivo a partir da assistencialidade. 
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4.  Técnicas: a aplicação de técnicas psicológicas e conscienciológicas para trabalhar o tem-

peramento. 

5.  Traços: o mapeamento das tendências pessoais, trafores e trafares, o próprio tempe-

ramento. 
 

VI.  Acabativa 
 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a atenção extrafísica, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Atenção  cognitiva:  Neuroconscienciologia;  Neutro. 

04.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

07.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Despertez:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

09.  Megafoco  autopensênico:  Autopensenologia;  Neutro. 

10.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Sinal  de  alerta:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Vigilância  extrassensorial:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

 

A  RECUPERAÇÃO  DE  CONS,  FIXADOS  NA  HOLOMEMÓ-
RIA,  DEPENDE  DO  DESENVOLVIMENTO  DA  ATENÇÃO  

EXTRAFÍSICA.  ESTA  PRESSUPÕE  A  MEGAPARAAPREEN-
SÃO  PESSOAL  FOCALIZADA  NOS  FATOS  E  PARAFATOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente da necessidade de ter a atenção 

focada, inteligente, lúcida e prioritária como facilitadora da paraatenção? Quais posturas vem 

adotando para a qualificação de tal atributo? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 336, 354, 
431, 561 e 609. 

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 142 e 143. 

3.  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.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 567. 
4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147abrevs.;  

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail;600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; 

ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 179 a 182 e 197. 

A. M. R. 
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A T E N D I M E N T O    C O N S C I E N C I O G R Á F I C O  
( C O N S C I E N C I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O atendimento conscienciográfico é o ato de a conscin assessorar, acompa-

nhar, orientar, editar, revisar, heterocriticar, copidescar, diagramar, digitar e esclarecer autores ou 

autorandos, homens e mulheres, quanto às gestações conscienciográficas no âmbito da CCCI. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo atender deriva do idioma Latim, attendo, “puxar com força; es-

ticar; apontar; dirigir”. Apareceu no Século XIII. O termo consciência vem do mesmo idioma La-

tim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; cons-

ciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu também no Sé-

culo XIII. O elemento de composição grafia procede do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; 

convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Assessoria conscienciográfica. 2.  Grafoassistencialidade. 3.  Acolhi-

mento conscienciográfico. 4.  Dedicação grafopensênica. 5.  Tares autoral. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo atendimen-

to: atendedor; atendedora; atendente; atender; atendibilidade; atendida; atendido; atendível; de-

satender; desatendida; desatendido; desatendimento; desatendível; megatendimento; pós-atendi-

mento; pré-atendimento. 

Neologia. As 3 expressões compostas atendimento conscienciográfico, atendimento 

conscienciográfico básico e atendimento conscienciográfico avançado são neologismos técnicos 

da Conscienciografologia. 

Antonimologia: 1.  Dependência conscienciográfica. 2.  Tacon conscienciográfica.  

3.  Coautoria. 4.  Produção ghost writer. 5.  Manipulação conscienciográfica. 

Estrangeirismologia: o coaching autoral; o desenvolvimento do attachment coach- 

-coachee; o curriculum vitae do atendente conscienciográfico; o shoulder to shoulder junto ao 

autorando; a assistential task; o preenchimento do deficit autoral alheio; o rapport com a equipex 

do autorando. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à tares conscienciográfica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Grafoassis-

tência gera gescons. 

Coloquiologia: quem ensina aprende duas vezes. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da assistência conscienciográfica; os autografopensenes;  

a autografopensenidade; a grafopensenidade conjunta; os neopensenes; a neopensenidade; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; o predomínio do pen 

no holopensene acolhedor. 

 

Fatologia: o atendimento conscienciográfico; a experiência gerando responsabilidade;  

a vida dedicada a ajudar autorandos; a coautoria invisível; o sigilo; a teática autoral favorecendo  

a tares conscienciográfica; o insight para a obra pessoal no momento de atendimento a outrem;  

a lembrança de fatos pessoais ilustrativos ao autorando; a abordagem de acordo com o escopo do 

assistido; o respeito ao estilo autoral; o empenho para colaborar nos autorrevezamentos alheios;  

a priorização pelo atendimento à terceira idade; a euforin pela grafoassistência realizada; a eu-

forin do autorando ao superar o gargalo na escrita; as afinidades temáticas; a troca de papéis entre 

autorando e revisor; o abandono de tarefa conscienciográfica por incompatibilidade pessoal; a as-

sistência prestada no momento e a cobrança feita a posteriori; o passado de algoz e vítima man-
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tendo as guilhotinas, agora mentaissomáticas; a função de revisor usada na condição de magister 

dixit; a falta de tato ao dar o feedback ao autorando; a hiperrevisão tendo consequências negati-

vas; as heterocríticas traumáticas; a ironia do autor pseudassistencial; os abortos de gescons;  

o foco desfocado no egão; a interferência excessiva; a evitação das competições; a desassistência 

grafopensênica; a limitada bagagem cultural; a alienação ou alheamento à escrita; a automega-

lomania em publicar megagescon atrasando a publicação do primeiro livro; o boavidismo re-

tardando a grafoassistência; a falta de autesforço e priorização na escrita resultando em auto-

cobrança excessiva e futura corrida contra o tempo; o escudo protetor às heterocríticas mini-

mizando a qualificação da obra; a dificuldade em receber ajuda; a repulsa ao receber sugestões ou 

heterocríticas; a necessidade do trabalho em equipe; a crise de crescimento de todos envolvidos;  

a autossuficiência autoral; a autossustentabilidade energossomática frente aos contrafluxos au-

torais; a autorganização indispensável; as autorrecins constantes; a necessária autoqualificação 

autoral permanente favorecendo o exemplarismo na grafoassistência; o Curso Formação de Au-

tores; a Assessoria Grafopensênica da União Internacional de Escritores da Conscienciologia 

(UNIESCON); a Preceptoria Autoral da UNIESCON; a Dinâmica da Escrita promovida pela 

UNIESCON; o Serviço de Apoio ao Autorando oferecido pela Associação Internacional EDITA-

RES; a tutoria da EDITARES; os programas de incentivos à escrita; a Revista Scriptor; o foco no 

leitor e no parapúblico a ser assistido; a tecnologia a serviço do autor. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo 

conscienciográfico; a presença constante de equipex conscienciográfica; a assim antes, durante  

e após o atendimento conscienciográfico; o heterodesassédio nas evocações dos autorandos; as 

projeções assistentes e assistidas; os resgates extrafísicos pela grafopensenidade; o desempenho 

do papel de amparador gesconológico; a conexão com o amparador do autorando; o constrangi-

mento perante o amparador de função quanto ao desperdício da oportunidade de assistir; os aces-

sos a retrocons e a neocons proporcionados pelos amparadores extrafísicos de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autor-autorando; o sinergismo autorando–amparador 

gesconológico–assessor conscienciográfico. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal; o princípio da afinidade inter-

consciencial; o princípio do megafoco conscienciográfico; o princípio da responsabilidade inter-

consciencial; o princípio da interassistencialidade consciencial; o princípio organizador dos sa-

beres; o princípio do “nada substitui o esforço pessoal”; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código de conduta autoral; o código pessoal de Cosmoética (CPC) per-

meando o atendimento conscienciográfico. 

Teoriologia: a teoria da grafoassistência; a teoria do efeito imediato e do efeito me-

diato; a teoria do amparo interconsciencial; a teoria e a prática da interassistência consciencial; 

a teoria da força presencial exemplificativa; a teoria do megafoco profissional; a teoria e a crí-

tica dos textos científicos; a teoria da linguagem; a teoria da comunicação escrita; a teoria da 

verpon recicladora; as teorias conscienciológicas. 

Tecnologia: a técnica da passividade ativa; a técnica da holopaciência didática; a téc-

nica da tentativa e acerto; a técnica da tentativa e erro; a técnica das revisões textuais; a técnica 

de identificar o sentido geral do texto; a técnica da segunda redação; as técnicas argumentati-

vas; a técnica da impactoterapia cosmoética; a busca da técnica do entrelinhamento lógico;  

a técnica da tares aplicada à revisão textual; a evitação das técnicas espúrias de manipulação 

consciencial; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do morde e assopra; a técnica etoló-

gica do salto baixo; as técnicas diplomáticas usadas pelo revisor. 

Voluntariologia: o voluntariado na UNIESCON; o voluntariado na EDITARES; o vo-

luntário da Reconscientia; o voluntário da pré-IC Verbetografia; o voluntário dos periódicos 

científicos da CCCI; o voluntário parecerista e revisor dos anais de eventos científicos da CCCI; 

os voluntários da Enciclopédia da Conscienciologia. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grafopensenidade; o laboratório 

conscienciológico da Comunicologia; o laboratório da Paradiplomacia; o laboratório conscien-

ciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Experimentologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível de Escritores Conscienciológicos; o Colégio Invisível 

da Comunicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Pesquisa-

dores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito halo da grafopensenidade; o efeito esclarecedor das discussões 

cosmoéticas; os efeitos das heterocríticas; os efeitos nocivos das omissões deficitárias. 

Neossinapsologia: as neoideias geradoras de neossinapses aos envolvidos no processo 

da escrita; o fomento às neossinapses autevolutivas na assistencialidade; o abertismo conscien-

cial no atendimento conscienciográfico propiciando a aquisição de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo argumentações-discussões-consensos; o ciclo alternante autorando 

assistido–autor assistente; o ciclo ideia-escrita-digitação-revisão-diagramação-impressão-distri-

buição; o ciclo ação-reação da tares escrita; o ciclo esclarecer–ser esclarecido; o acompanha-

mento do ciclo editora-gráfica-distribuidora-livraria-biblioteca. 

Enumerologia: as carências informacionais; os apelos extemporâneos; as necessidades 

pontuais; as faltas de habilidades; as solicitações extrainstitucionais; as demandas autorais fre-

quentes; os pedidos derivados da amizade raríssima. 

Binomiologia: o binômio teática-verbação; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binô-

mio abertismo-assistencialidade; o binômio admiração-discordância; o binômio coerência cons-

ciencial–autoridade cosmoética; o binômio liberdade-limite; o binômio pensar antes–falar de-

pois; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio vontade-intenção;  

o binômio intercompreensão-intercolaboração. 

Interaciologia: a interação heteromotivação-automotivação; a interação ocupação pes-

soal–alegria de viver; a interação heteropensenidade-grafopensenidade. 

Crescendologia: o crescendo autorando-autor; o crescendo erro-correção; o crescendo 

esforço braçal–esforço intelectual; o crescendo inabilidade tutorial–habilidade preceptográfica; 

o crescendo gratidão-retribuição; o crescendo docência–autorado; o crescendo satisfação do es-

forço–satisfação da realização. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio inter-

compreensão-intercooperação-interassistência; a admissão do trinômio conhecimento-responsa-

bilidade-exemplarismo; o trinômio palavra certa–contexto adequado–esclarecimento eficaz;  

o trinômio saber ouvir–saber discernir–saber intervir; o trinômio riqueza vocabular–clareza co-

municativa–eficiência tarística. 

Polinomiologia: o polinômio boa vontade–paciência–Cosmoética–assistência grafopen-

sênica; o polinômio saberes-habilidades-competências-especializações; a ausência do polinômio 

libertário autestima-autoconfiança-autossuficiência-autodesenvoltura; o polinômio curso–arti-

go–verbete–livro conscienciológico. 

Antagonismologia: o antagonismo mãos atadas / mão na mão; o antagonismo omissão 

superavitária (omissuper) / omissão deficitária; o antagonismo crítica construtiva / crítica asse-

diadora; o antagonismo incompletismo / completismo autoral. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a independência intraconsciencial, maior 

a conscientização quanto à interdependência evolutiva; o paradoxo do assistente ser o maior as-

sistido. 

Politicologia: a cognocracia; a proexocracia; a autodiscernimentocracia; a paradirei-

tocracia; a retribuiciocracia; a assistenciocracia. As políticas e parapolíticas de incentivo à pro-

dução gesconológica. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade evolutiva; a lei do maior esforço consciencio-

gráfico. 

Filiologia: a conscienciografofilia; a bibliofilia; a gesconofilia. 

Fobiologia: a heterocriticofobia; a leiturofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da baixa autestima intelec-

tual; a síndrome da insegurança; a síndrome da despriorização existencial; a síndrome do pri-

meiro livro; a síndrome do segundo livro. 

Maniologia: a apriorismomania; a fracassomania; a megalomania; a mania de perfeição. 

Mitologia: o mito da escrita de livro ser algo inalcançável; a mitificação dos talentos 

pessoais; a busca ilusória pelo mito do consenso absoluto. 

Holotecologia: a conscienciografoteca; a grafopensenoteca; a assistencioteca; a comuni-

coteca; a ideoteca; a verponoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Grafopensenologia; a Didaticologia;  

a Compreensiologia; a Heterassediologia; a Argumentologia; a Interassistenciologia; a Taristico-

logia; a Estilisticologia; a Experimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin amparadora de função; a conscin polivalente; a conscin educado-

ra; a personalidade técnica; a conscin escritora; a consciência gráfica; a conscin exemplarista;  

a conscin minipeça assistencial; a conscin profissional editorial; a conscin visionária; o ser inte-

rassistencial; a conscin cobaia; a conscin realizadora; a conscin autossuperadora; o público leitor; 

a consciex assistida. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o agente esclarecedor; o agente catalisador; o agente 

desencadeador; o agente retrocognitor; o agitador de ideias; o formador de opinião; o reeducador; 

o reconciliador; o catalisador; o atrator; o orientador; o digitador; o diagramador; o editor; o pre-

ceptor; o assessor; o auxiliar; o tutor; o revisor; o vendedor; o empresário; o técnico; o conscien-

ciógrafo; o protagonista; o escritor; o autorando; o pesquisador; o amigo; o acompanhante; o ob-

servador; o coadjutor; o prefaciador; o capista; o ilustrador; o coautor; o leitor; o duplista; o com-

passageiro evolutivo; o analfabeto tecnológico; o geronte; o jovem; o semperaprendente; o vete-

rano; o iniciante; o pré-serenão vulgar; o cognopolita; o conscienciólogo; o amparador extrafísi-

co; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a intermissivista; a agente esclarecedora; a agente catalisadora; a agente 

desencadeadora; a agente retrocognitora; a agitadora de ideias; a formadora de opinião; a reeduca-

dora; a reconciliadora; a catalisadora; a atratora; a orientadora; a digitadora; a diagramadora;  

a editora; a preceptora; a assessora; a auxiliar; a tutora; a revisora; a vendedora; a empresária;  

a técnica; a conscienciógrafa; a protagonista; a escritora; a autoranda; a pesquisadora; a amiga;  

a acompanhante; a observadora; a coadjutora; a prefaciadora; a capista; a ilustradora; a coautora; 

a leitora; a duplista; a compassageira evolutiva; a analfabeta tecnológica; a geronte; a jovem;  

a semperaprendente; a veterana; a iniciante; a pré-serenona vulgar; a cognopolita; a conscienció-

loga; a amparadora extrafísica; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens in-

termissivus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens 

communicologus; o Homo sapiens comparticipans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atendimento conscienciográfico básico = a sugestão de palavra apropri-

ada ao texto; atendimento conscienciográfico avançado = a sugestão capaz de transformar a obra 

em algo impensado pelo próprio autor ou autorando. 

 

Culturologia: a cultura do autorado; a cultura da Grafopensenologia; a cultura do “su-

ar sangue”; a cultura da amizade. 
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Taxologia. Segundo a Conscienciografologia, eis, em ordem alfabética, a síntese de 6 ti-

pos de dificuldades observadas nos atendimentos conscienciográficos: 

1.  Definidoras: quanto à temática; quanto ao tipo de gescon; quanto à linguagem. 

2.  Intelectivas: dislexia; ortografia; desenvolvimento das ideias. 

3.  Organizacionais: ambiente de trabalho; priorização; rotina produtiva. 

4.  Psicossomáticas: baixa autestima; orgulho; ansiedade. 

5.  Somáticas: deficiências físicas; impedimentos somáticos. 

6.  Tecnológicas: digitação; diagramação; navegação na Internet. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o atendimento conscienciográfico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02. Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

03. Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

04. Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05. Esclarecimento  interpares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06. Estímulo  extrapauta:  Conviviologia;  Neutro. 

07. Impasse  na  pesquisa:  Autopesquisologia;  Neutro. 

08. Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

09. Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10. Policonsultoria:  Evoluciologia;  Neutro. 

11. Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

12. Revisão  conscienciológica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

13. Segunda  vocação:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

14. Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

15. Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

TODA  TAREFA  PROEXOLÓGICA  DE  RELEVÂNCIA,  ESPE-
CIALMENTE  A  TARES  CONSCIENCIOGRÁFICA,  OPORTU-
NIZA  A  PARTICIPAÇÃO  DE  COLEGAS  INTERMISSIVISTAS 

NAS  GRAFOASSISTÊNCIAS  ANÔNIMAS  OU  EXPLÍCITAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emprega a grafoassistência no dia a dia do vo-

luntariado? Assiste ou é assistido conscienciograficamente? 

 

R. S. R. 
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A T E N D I M E N T O    C O N S C I E N C I O T E R Á P I C O  
( C O N S C I E N C I O T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O atendimento consciencioterápico é a ação assistencial realizada pela 

conscin consciencioterapeuta, homem ou mulher, por meio do emprego de conjunto de procedi-

mentos sistematizados de prevenção de pertúrbios, recuperação da homeostase e manutenção da 

saúde integral, traduzido por técnicas conscienciológicas, bioenergéticas, holossomáticas, multi-

dimensionais, paradiagnósticas, paraterapêuticas e cosmovisiológicas de auxílio à autocura do 

evoluciente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo atendimento procede do idioma Latim, attendere, “prestar aten-

ção a; observar; esticar-se; apontar; dirigir”. Apareceu no Século XIII. O termo consciência deri-

va também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pesso-

as; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e do verbo, conscire, “ter conhecimento de”. Sur-

giu no Século XIII. O vocábulo terapia vem do idioma Francês, thérapie, derivado do idioma La-

tim Científico, therapia, e este do idioma Grego, therapeía, “cuidado; atendimento; tratamento de 

doentes”. Surgiu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Atendimento paraterapêutico. 2.  Sessão consciencioterápica. 

Neologia. As 3 expressões compostas atendimento consciencioterápico, atendimento 

consciencioterápico falho e atendimento consciencioterápico pleno são neologismos técnicos da 

Consciencioterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Atendimento médico. 2.  Atendimento psicoterápico. 3.  Atividade 

docente. 

Estrangeirismologia: o set consciencioterápico; o Consultorium consciencioterápico;  

a glasnost pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade favorecedora de autocura. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene do atendimento consciencioterápico; as neoassinaturas 

pensênicas decorrentes do autesforço pessoal; a ruptura íntima com a patopensenidade; a neofilia 

produtora da abertura omnilateral da autopensenidade; a descoberta da ortopensenidade autorrevi-

gorante; os parapensenses; a parapensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; a autoortopensenização pró-saúde holossomática; a autoconquista do 

holopensene higienizado e higienizador. 

 

Fatologia: o atendimento consciencioterápico; a exaustividade aplicada à autanamnese 

consciencial; a permissão dada pelo assistido à intercessão terapêutica; a realização das prescri-

ções enquanto indício de autossustentação; o acionamento dos trafores de mobilização da autocu-

ra; o exemplo inspirador do evoluciente autolúcido; o frio na espinha do evoluciente diante da au-

tavaliação; a atitude passiva do autoinvestigador jejuno; as autodefesas inúteis à recin; a condição 

do reciclante inconflitivo do evoluciente; a autoinvestigação judiciosa, ampliando a autocognição 

por meio do mapeamento da autoignorância; a expansão da mundividência a partir da autopesqui-

sa da Paranosografia; a autexperimentação teática explicitando as incoerências pessoais e delimi-

tando o foco de trabalho autoterapêutico; o movimento do evoluciente de autocrítica e de mea 

maxima culpa, referente ao reconhecimento dos erros, sem autassédios; o sobrepairamento quanto 

às inevitáveis inabilidades pessoais; o mapeamento do caminho para a autocura; os fatores singu-

lares e idiossincráticos na determinação do prognóstico evolutivo do evoluciente; o desafio cos-

moético do constrangimento sem inferiorização; a aquisição do prumo ou ponto de equilíbrio per-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2007 

sonalíssimo; a abnegação cosmoética necessária à homeostase consciencial; o contraponto técnico 

interpretado enquanto ofensa pessoal; a ortopriorização da interassistencialidade parapsíquica 

consciencioterapêutica; o follow up do atendimento, similar aos cuidados pós-operatórios; o vín-

culo terapêutico iniciado antes da sessão paraclínica, a partir do temperamento do assistente;  

a identificação tácita da amizade raríssima, multisserial, entre evoluciente e terapeuta; a recompo-

sição grupocármica entre os participantes do atendimento; o conjunto de normas, princípios e re-

gras paraterapêuticas moduladores do autocomportamento policármico. 

 

Parafatologia: o campo bioenergético promotor do assentamento das emoções; a para-

nestesia anterior à paracirurgia; a assistência parapsíquica construtora do ofiexismo, por intermé-

dio da remissão dos autotrafares; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o clima 

interdimensional de júbilo da alta consciencioterápica; a paramediação de conflitos interconscien-

ciais e interdimensionais; a autorreorganização parafisiológica a elevar o autoparapsiquismo; as 

paraocorrências da reurbanização extrafísica a superintenderem os atendimentos consciencioterá-

picos; as diferenças observáveis da psicosfera pessoal, pré e pós-atendimento; o paracionamento 

das tropas extrafísicas em vigência da defesa da patologia multiexistencial; o prontuário extrafísi-

co pessoal; a troca de impressões entre amparadores de função do consciencioterapeuta e do evo-

luciente; a tenepes enquanto exercício mental paraterapêutico de assistencialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cognição do evoluciente autopesquisador–paracognição 

da consciex amparadora; o sinergismo entre coterapeutas; o sinergismo da troca de ferramentas 

assistenciais paratecnológicas entre os voluntários intermissivistas, ora em set conscienciotera-

pêutico, ora em sala de aula; o sinergismo não se abater–não se conformar frente às dificuldades 

de autossuperação; o sinergismo cosmovisão dos trafares pessoais–megafoco do autorreajuste 

prioritário; o sinergismo autorreeducação-autoterapia; o sinergismo juízo crítico autavaliativo–

–Parassemiologia Heteravaliativa. 

Principiologia: o princípio de ninguém curar ninguém; o princípio de o menos doente 

ajudar o mais doente; o princípio de duvidar das próprias certezas; o princípio da interdepen-

dência evolutiva; o princípio da descrença (PD) a embasar a suficiência autocrítica do evolucien-

te maduro, sem alimentar o fechadismo às heteravaliações; o princípio do ceticismo otimista cos-

moético (COC) aplicado à relatividade da autocura; o princípio de a interassistência ser a defini-

tiva farmacopeia holossomática. 

Codigologia: a renovação periódica do código pessoal de Cosmoética (CPC) através do 

hábito da autoconsciencioterapia. 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE) aplicada à verificação e à desconstru-

ção dos autotrafares; a teoria da consciência poliédrica enquanto interpretação metafórica da 

complexidade de cada evoluciente; a teoria da autorremissão avançada aplicada pelas consciên-

cias mais lúcidas, hábeis no emprego de todos os recursos curativos disponíveis. 

Tecnologia: a técnica expansiva da Cosmovisiologia para a amplificação do entendi-

mento sobre a autorrealidade consciencial; a técnica do equivocograma na reverificação das cin-

cadas; a técnica da impactoterapia cosmoética na desconstrução ortoabsolutista do pior de si; as 

técnicas da centrifugação do egão no domínio da manifestação da húbris; a técnica da autovigi-

lância ininterrupta na sustentação das conquistas autoconsciencioterápicas; a técnica da circula-

ridade na abordagem multifacetada dos caminhos de autossuperação; a autovivência libertadora 

do emprego da técnica do auxílio isento. 

Voluntariologia: a contribuição da especialidade consciencioterápica no desenvolvi-

mento dos voluntários intermissivistas, com ênfase na assistência às consréus. 

Laboratoriologia: o laboratório consciencioterápico da Organização Internacional de 

Consciencioterapia (OIC); o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Ho-

meostaticologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: o efeito do abertismo consciencial na força presencial multidimensional;  

o efeito da autexposição no desbloqueio energossomático; o efeito doentio da maquiagem da au-

torrealidade no processo de autocura; o efeito de abrir mão do controle patológico no deslan-

char da autorremissão; o efeito do atendimento periódico do consciencioterapeuta na eficácia te-

rapêutica do evoluciente; o efeito do vínculo consciencial na autoridade moral do assistente;  

o efeito das prescrições na potencialização do egocídio. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses na exploração genuína e sincera dos pon-

tos cegos pessoais. 

Ciclologia: a Higiene Consciencial por meio do domínio do ciclo assim-desassim; o ge-

renciamento atilado do ciclo autextrapolação evolutiva–refluxo patológico; o ciclo pico de auto-

percuciência–parêntese patológico; a administração mentalsomática dos ciclos de sucessos e in-

sucessos evolutivos; o ciclo autocura–expansão da autoconsciencialidade; o ciclo remissão dire-

ta do evoluciente assistido–remissão indireta do terapeuta assistente evidenciando o cenário inte-

rassistencial omniterapêutico. 

Enumerologia: o atendimento consciencioterápico morninho; o atendimento conscien-

cioterápico eficaz; o atendimento consciencioterápico profissional; o atendimento conscienciote-

rápico atacadista; o atendimento consciencioterápico crítico; o atendimento consciencioterápico 

exitoso; o atendimento consciencioterápico cosmovisiológico. 

Binomiologia: o binômio autodomínio-heteroconfiança; o binômio heterajuda-autocu-

ra; o binômio laringochacra-coronochacra; o binômio inteligência autoconsciencioterápica–in-

teligência heteroconsciencioterápica; o binômio atendimento de fachada–preenchimento do cur-

riculum vitae; o binômio autocura-autorretrocognição; o binômio introspecção-ortopensenidade. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação autocrítica-heterocrítica; 

a interação autoconsciencioterapia-heteroconsciencioterapia; a interação heteranálise-autopon-

deração; a interação da reciprocidade assistencial evoluciente-consciencioterapeuta; a interação 

inconflitividade-autoimunidade; a interação neuroectoplasmia–ataque paraterapêutico. 

Crescendologia: o crescendo ignorância do egoísmo–sabedoria da interassistencialida-

de; o crescendo autoprescritivo amadorismo-autoparacientificidade; o crescendo Fisiologia Hu-

mana–Parafisiologia Evolutiva; o crescendo cognição-paracognição; o crescendo constructo-pa-

raconstructo; o crescendo solilóquio ruminativo–autexposição desassediadora; o crescendo sub-

cerebralidade-paracerebralidade. 

Trinomiologia: a mediação da remissão dos trafares por meio do trinômio autodespoja-

mento-heterajuda-autocura; o trinômio EV–arco voltaico craniochacral–megaeuforização; o tri-

nômio consciencioterapeutas-evoluciente-equipex; o trinômio tares cirúrgica–mérito pessoal–ci-

rurgia de destino; o trinômio Organização Internacional de Consciencioterapia–Associação In-

ternacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS)–Associação Internacional de 

Programação Existencial (APEX) quanto às Instituições Conscienciocêntricas (ICs) destinadas  

a trabalhar prioritariamente a Errologia Pessoal; o trinômio ato terapêutico–follow up–reinter-

venção. 

Polinomiologia: a singularidade terapêutica do polinômio Holossomática-multidimen-

sionalidade-Bioenergética-Cosmoética-multiexistencialidade; a influência regressiva da autopa-

ragenética na manifestação do polinômio parabloqueio energético–somatização–paratranstorno 

holobiográfico–depressão; a vivência da autoconsciencioterapia no polinômio autopesquisa–in-

tencionalidade sincera–disponibilidade à reciclagem–automotivação; a autocura do polinômio 

autoculpa-arrependimento-autocorrupção-autassédio-automelin através da assistência às outras 

consciências; o polinômio energias gravitantes–desbloqueio energossomático–alívio–autocura;  

o polinômio autoconsciencioterápico investigação-diagnóstico-enfrentamento-superação; o poli-

nômio metacognitivo percepção clara e precisa–comportamento exploratório sistemático–distin-

ção de dados relevantes–verificação de hipóteses diagnósticas. 

Antagonismologia: o antagonismo diálogo franco / tergiversações racionalizadas;  

o antagonismo assiduidade / desmarcações de última hora; o antagonismo pontualidade / minuti-
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nhos de atraso; o antagonismo compartilhamento proativo das experimentações / passividade 

apreensiva quanto ao manejo da sessão; o antagonismo reflexões sinceras / adequações de fa-

chada; o antagonismo intercooperatividade / competitividade; o antagonismo perfil distributivo  

/ perfil egocêntrico. 

Paradoxologia: o paradoxo do uso da agressividade cosmoética no acolhimento tera-

pêutico; o paradoxo do uso da afeição na Impactoterapia Cosmoética. 

Politicologia: a meritocracia; a cognocracia; a assistenciocracia; a proexocracia; a ho-

meostaticocracia; a terapeuticocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: as leis da fisiologia cerebral; as leis da parafisiologia do paracérebro; as 

leis da omnifisiologia na promoção do alinhamento micro-macrocosmos; a lei da reciprocidade 

assistencial entre o evoluciente e o consciencioterapeuta. 

Filiologia: a fatofilia; a parafatofilia; a lucidofilia; a neofilia; a autocogniciofilia; a evo-

luciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: o evoluciente fechado portador da aversão ao questionamento; o déficit cog-

nitivo manifesto na decidofobia. 

Sindromologia: os resquícios da síndrome da dominação manifestos no desconforto em 

desempenhar o papel de assistido; o desconhecimento de distúrbios de origem extrafísica pelas 

conscins vítimas de síndrome do cascagrossismo antiparapsíquico. 

Mitologia: o mito de a aceitação de heterajuda ser demonstração de fraqueza; o mito de 

a consciencioterapia ser indicada apenas à conscin enferma. 

Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a mentalsomatoteca; a raciocinoteca; a ex-

perimentoteca; a trafaroteca; a recexoteca; a logicoteca; a conscienciometroteca; a invexoteca;  

a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Consciencioterapeuticologia; a Interposiciologia; a Falaciologia; 

a Autodiscernimentologia; a Homeostaticologia; a Paranosologia; a Paraetiologia; a Autocogni-

ciologia; a Holomaturologia; a Autoproexologia. 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida quanto à pensenidade homeostática; a massa humana im-

pensante. 

 

Masculinologia: o cognoscente; o evoluciente; o autopesquisador; o autoconscienciote-

rapeuta; o heteroconsciencioterapeuta. 

 

Femininologia: a cognoscente; a evoluciente; a autopesquisadora; a autoconscienciote-

rapeuta; a heteroconsciencioterapeuta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens rationalis;  

o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens holomaturologus;  

o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atendimento consciencioterápico falho = o realizado para cumprir tabe-

la, com o evoluciente predominantemente fechado e evitativo; atendimento consciencioterápico 

pleno = o realizado de fato, com o evoluciente aberto e participativo. 

 

Culturologia: a cultura da autoconsciencioterapia. 

 

Incompletude. Segundo a Taristicologia, a evolução consciencial é condição omnipre-

sente, dado o aforismo a evolução é para todos. Desse modo, conclui-se o fato de ninguém se en-

contrar acabado ou completo no autodesenvolvimento consciencial.  
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Autopercuciência. A Consciencioterapia auxilia evolucientes, agentes da autevolução,  

a elevar o nível de autopercuciência quanto ao próprio percentual de saúde consciencial e às lacu-

nas de excelência evolutiva pessoal.  

Estratégias. De acordo com a Prospectivologia, a autolucidez quanto aos meandros  

e sutilezas do microuniverso consciencial permite a organização eficaz de estratégias de reversão, 

sem emocionalismos ou vitimizações, dos autotrafares e da potencialização, sem triunfalismos ou 

afetações, dos autotrafores.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o atendimento consciencioterápico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abertismo  à  Consciencioterapia:  Recexologia;  Homeostático. 

02.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico.  

04.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático.  

05.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Autoimperdoador:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático.  

08.  Autorremissibilidade  consciencioterápica:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático.  

10.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

11.  Consciencioterapeuta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

12.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Impactoterapia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

14.  Inteligência  autoconsciencioterápica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

15.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

O  ATENDIMENTO  CONSCIENCIOTERÁPICO  É  ENCONTRO  

DE  DESTINO  DESCONSTRUTOR  DA  PATOPENSENIZAÇÃO  

E  EDIFICADOR  DA  ORTOPENSENIDADE  DO  EVOLUCIENTE,  
HOMEM  OU  MULHER,  PARATERAPEUTA  DE  SI  MESMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aferiu a excelência dos autodesempenhos evo-

lutivos, na condição de paraterapeuta de si mesmo? Já cogitou o auxílio técnico da conscienciote-

rapia?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 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 69, 630, 900 e 1.180.  

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 141, 179, 
343, 413, 608 e 641.  

 

M. A. A. 
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A T E N D I M E N T O    H O L O T E C Á R I O  
( H O L O T E C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O atendimento holotecário é o ato ou efeito de a conscin apresentar, expor, 

mostrar, conduzir, encaminhar, acolher e esclarecer os visitantes e pesquisadores interessados, ho-

mens e mulheres, quanto aos artefatos do saber componentes das coleções especializadas (tecas) 

do megamostruário do conhecimento universal, a Holoteca, na Cognópolis Foz do Iguaçu, PR. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo atender deriva do idioma Latim, attendere, “puxar com força; 

esticar; apontar; dirigir”. Apareceu no Século XIII. O prefixo holo provém do idioma Grego, hó-

los, “total; completo; inteiro”. O elemento de composição teca vem do idioma Latim, theca, “es-

tojo; coleção, local de guarda de coleções”, e este do idioma Grego, theke, “caixa; estojo; escrí-

nio; depósito; prédio de guarda”. O sufixo ário provém do idioma Latim Clássico, arium, forma-

dor de adjetivos latinos e cultismos no idioma Português. 

Sinonimologia: 1.  Apresentação dos artefatos do saber da Holoteca. 2.  Acolhimento 

holotecário. 3.  Assistência holotecária. 4.  Recepção holotecária. 5.  Assessoria holotecária.  

6.  Explanação da Holoteca. 7.  Tares holotecológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas atendimento holotecário, atendimento holotecário 

básico e atendimento holotecário avançado são neologismos técnicos da Holotecologia. 

Antonimologia: 1.  Desatendimento holotecário. 2.  Desassistência holotecária. 3.  Ad-

ministração holotecária. 4.  Organização da Holoteca. 5.  Atendimento consciencioterápico. 

Estrangeirismologia: o acolhimento meeting the needs do pesquisador; o concierge 

conscienciológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à amparabilidade tarística holotecária. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Sejamos univer-

salmente receptivos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da receptividade assistencial; o holopensene pes-

soal empático; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os didati-

copensenes; a didaticopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a atenção às altera-

ções da pensenidade na interação holotecário-visitante. 

 

Fatologia: o atendimento holotecário; a empatia receptiva; o bom senso; o bom-tom;  

a comunicação flexível; o sorriso agradável expressando receptividade e acolhimento; o bom hu-

mor cativante criando empatia; a apresentação pessoal; a predisposição a escutar o outro; a troca 

de experiências; o respeito às diferenças; a otimização do conhecimento no momento de estudo;  

a felicidade da conscin em descobrir o universo da Holoteca; as coleções atratoras; as exposições 

permanentes; as 300 tecas (Ano-base: 2013); as visitas técnicas; as visitas escolares; o ato de 

aprender a lidar com a imperturbabilidade; o ato de contornar perguntas agressivas; o ato de com-

partilhar as vantagens e benefícios da Holoteca; o atendimento em dupla; o estímulo dos sentidos; 

o ato de ser professor e aluno ao mesmo tempo; a autorganização; o cronograma; a pontualidade; 

o atendimento usando o nós (grupo) evitando o eu (ego); o ato de manter o foco no objetivo do 

atendimento na Holoteca; a intenção cosmoética; os acúmulos de atendimentos aumentando a ma-

turidade consciencial do atendente; a experiência no atendimento holotecário proporcionando me-

lhor acolhimento. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paratendimento 

profilático; a parassistência a partir da visita à Holoteca; a assim antes, durante e após o atendi-

mento holotecário; a desassim; as companhias extrafísicas da conscin visitante; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; a atuação pontual do amparo extrafísico de função; a Paradi-

plomacia aplicada aos paravisitantes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoqualificação cosmoética–amparo de função; o si-

nergismo pesquisa-conhecimento otimizado pelos usuários da Holoteca; o sinergismo das ener-

gias cordiais dos holotecários; o sinergismo simpatia–acolhimento assistencial; o sinergismo 

empatia-assistencialidade. 

Principiologia: o princípio “na dúvida, abstenha-se” na condição de profilaxia no aten-

dimento; o princípio da descrença (PD); o princípio da empatia evolutiva; o princípio do exem-

plarismo pessoal (PEP); o princípio do universalismo; os princípios da boa educação; o princí-

pio da interassistencialidade consciencial; o princípio da responsabilidade interconsciencial;  

o princípio de trabalhar a partir da demanda do visitante-pesquisador; o princípio das perguntas 

orientarem a apresentação da Holoteca. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à solicitação de esclareci-

mento no atendimento holotecário; o código de valores pessoais; o código de identificação dos 

artefatos do saber na Holoteca. 

Teoriologia: a teoria do bom atendimento; a teoria dos limites interassistenciais; a teo-

ria do amparo de função. 

Tecnologia: a técnica do EV; a técnica do aprimoramento da autexpressão; a técnica da 

desassimilação simpática (desassim) das energias conscienciais; a técnica da autorganização. 

Voluntariologia: o voluntariado na Holoteca. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labo-

ratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da sinalética ener-

gética; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Holociclo; 

o laboratório conscienciológico Holoteca. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holotecologia; o Colégio Invisível da Experimento-

logia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia. 

Efeitologia: o efeito do sorriso acolhedor; o efeito harmônico gerado pelo ambiente afe-

tuoso; o efeito retorno da primeira visita à Holoteca; o efeito esclarecedor das respostas aos 

questionamentos ocorridos na Holoteca; o efeito da apresentação pessoal. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir dos artefatos do saber; as neossi-

napes adquiridas por meio da frequência à Holoteca; a consolidação de neossinapses advindas 

de novas formas de pesquisas; o abertismo consciencial no atendimento holotecário propiciando  

a aquisição de neossinapes. 

Ciclologia: o ciclo pré-atendimento–atendimento–pós-atendimento; o ciclo atendimen-

to-entendimento-solução; o ciclo interesse-pesquisa-aprofundamento; o ciclo esclarecer–ser es-

clarecido; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo teoria-prática. 

Enumerologia: o atendimento esclarecedor; o atendimento acolhedor; o atendimento re-

ceptivo; o atendimento expositor; o atendimento condutor; o atendimento tarístico; o atendimento 

assistencial. 

Binomiologia: o binômio abertismo-assistencialidade; o binômio liberdade-limite; o bi-

nômio pensar antes–falar depois; o binômio vontade-intenção; o binômio informação-esclareci-

mento; o binômio assim-desassim; o binômio curiosidade-pesquisa; o binômio audição-resposta. 

Interaciologia: a interação abordador-abordado; a interação consciencial permeada de 

acolhimento; a interação holotecário–artefato do saber; a interação visitante-tecas; a interação 

atendimento esclarecedor–inteligência evolutiva (IE); a interação autorreflexão pré-atendimen-

to–autorreflexão durante o atendimento–autorreflexão pós-atendimento. 
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Crescendologia: o crescendo livro-tratado; o crescendo biblioteca pessoal–biblioteca 

pública; o crescendo biblioteca-Holoteca. 

Trinomiologia: o trinômio energia-simpatia-alegria; o trinômio acolhimento-orienta-

ção-encaminhamento; o trinômio empatia receptiva–empatia parapsíquica–empatia traforista;  

o trinômio palavra certa–contexto adequado–esclarecimento eficaz; o trinômio autassistência- 

-comunicação-heterassistência; o trinômio interesse-pesquisa-compreensão. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio audição-olfato-pala-

dar-tato-visão; o polinômio objeto-acervo-coleção-Holoteca; o polinômio sorriso acolhedor– 

–apresentação pessoal–profissionalismo–boa impressão inicial. 

Antagonismologia: o antagonismo atendimento / desatendimento; o antagonismo inten-

ção de informar / intenção de convencer; o antagonismo bom humor / mau humor; o antagonis-

mo querer assistir / ser indelicado; o antagonismo artefato do saber / bagulho energético; o an-

tagonismo crítica construtiva / crítica assediadora. 

Paradoxologia: o paradoxo de a Holoteca demandar atendimento amplo e precisar se 

adequar à disponibilidade limitada de tempo do visitante. 

Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocra-

cia; a autodiscernimentocracia; a bibliocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei da sincronicidade; a lei do maior esforço na resolução de solicitações 

da conscin atendida; a lei da interassistencialidade evolutiva; a lei da empatia. 

Filiologia: a bibliofilia; a intelectofilia. 

Fobiologia: a eliminação da fobia da autexposição. 

Sindromologia: a superação da síndrome da insegurança; a síndrome do perfeccionis-

mo dificultando o acolhimento à demanda do pesquisador. 

Mitologia: o mito do improviso no atendimento holotecário. 

Holotecologia: a comunicoteca; a argumentoteca; a coerencioteca; a cognoteca; a Fozte-

ca; a Holoteca; a interassistencioteca; a mensuroteca; a sincronoteca. 

Interdisciplinologia: a Holotecologia; a Abertismologia; a Argumentologia; a Assisten-

ciologia; a Atenciologia; a Autexemplologia; a Comunicologia; a Cronologia; a Curiosologia;  

a Estilologia; a Ideologia; a Imagística; a Organizaciologia; a Teaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin atendente; a conscin-solução; a conscin educadora; a conscin lú-

cida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o holotecário; o visitante paraquedas; o comunicólogo; o acoplamentis-

ta; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o cons-

cienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o du-

plista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evolu-

ciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente 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 holotecária; a visitante paraquedas; a comunicóloga; a acoplamentista; 

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consci-

encióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplis-

ta; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluci-

ente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 
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consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens communicativus; o Homo sa-

piens explicator; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens flexi-

bilis; o Homo sapiens teaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atendimento holotecário básico = a apresentação da Holoteca a consciên-

cias sem foco de pesquisa; atendimento holotecário avançado = a apresentação da Holoteca  

a consciências com foco de pesquisa. 

 

Culturologia: a bagagem cultural; a cultura da Aparenciologia; a cultura da autorgani-

zação pensênica; a cultura da comunicabilidade interconsciencial tarística; a cultura da conser-

vação de acervos; a cultura da empatia pessoal; a cultura da intercompreensão; a cultura da 

prudência; a cultura do acolhimento; a cultura do esclarecimento; a paracultura; a cultura holo-

tecológica. 

 

Procedimentologia. Segundo a Taristicologia, eis, em ordem alfabética, 6 ações ou 

princípios para o bom atendimento ao visitante e / ou pesquisador: 

1.  Acolhimento: a autossatisfação em acolher; a boa orientação ao pesquisador. 

2.  Acompanhamento: o auxílio ao pesquisador. 

3.  Comunicação: a clareza; a objetividade; a transparência; a segurança. 

4.  Empatia: o uso do bom humor; o entrosamento sincero. 

5.  Entendimento: a demanda; a necessidade do visitante. 

6.  Linguagem: a adequação à conscin atendida. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o atendimento holotecário, indicados para a expansão das 

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

01.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Biblioteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Capacitação  tarística:  Taristicologia;  Homeostático. 

05.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Definição  do  básico:  Definologia;  Homeostático. 

07.  Empatia  receptiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Escuta  atenta:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

10.  Gentileza:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Holotecologia:  Comunicologia;  Homeostático. 

12.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

14.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  holotecária:  Holotecologia;  Neutro. 
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O  ATENDIMENTO  HOLOTECÁRIO  PREDISPÕE  AS  CONS-
CINS  USUÁRIAS  DA  HOLOTECA  À  ASSOCIAÇÃO  COSMO-
VISIOLÓGICA  DE  NEOIDEIAS  E  EXPANSÃO  CONSCIENCIAL  

POR  MEIO  DO  ACOLHIMENTO  COSMOÉTICO  TARÍSTICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve oportunidade de praticar o acolhimento 

cosmoético no dia a dia do atendimento holotecário? Em caso afirmativo, percebeu o campo favo-

rável à aplicação da tares? Em qual nível? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Polito, Reinaldo; Como Falar Corretamente e sem Inibição; pref. Blota Júnior; 238 p.; 8 caps.; 10 enus.;  

8 ilus.; 21 x 14 cm; br.; 94ª Ed.; Saraiva; São Paulo, SP; 2001; páginas 67 a 71, 85 e 117 a 119. 

2.  Ribeiro, Lair; Comunicação Global: A Mágica da Influência; pref. Ozires Silva; 128 p.; 21 caps.; 2 enus; 

17 ilus.; 1 tab.; 21 x 14 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 1993; páginas 54, 55, 91, 105 e 118. 

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 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 158, 179 e 180. 

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 105 a 110, 
235, 318 a 321, 335 e 336. 

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 297. 

6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 411 e 423. 
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A T E N D I M E N T O    P Ú B L I C O    M U L T I D I M E N S I O N A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O atendimento público multidimensional é a atividade exercida pela cons-

cin, homem ou mulher, de recepção, acolhimento, orientação, solução de problemas e / ou direci-

onamento adequado às pessoas interessadas nos serviços das instituições públicas e particulares, 

com eficiência, eficácia, competência e atenção à paraperceptibilidade e à evolutividade conscien-

cial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra atender deriva do idioma Latim, attendo, “puxar com força; esti-

car; apontar; dirigir”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo público procede também do idioma 

Latim, publicus, “concernente ao público; do público; que é de interesse; bem; utilidade do públi-

co; que é propriedade pública”. Surgiu no Século XIII. A palavra multi procede igualmente do 

idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; 

considerável”. O vocábulo dimensão provém do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; me-

dida”. Apareceu no Século XVI. A palavra dimensional surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Atendimento público evolutivo. 2.  Prestação de serviço público mul-

tidimensional. 3.  Acolhimento interassistencial esclarecedor. 

Neologia. As 3 expressões compostas atendimento público multidimensional, atendi-

mento público multidimensional taconístico e atendimento público mulidimensional tarístico são 

neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Atendimento público insuficiente. 2.  Atendimento ao público precá-

rio; prestação de serviço público deficitário. 3.  Atendimento público lacunado. 

Estrangeirismologia: o check-list do atendimento; a assistential task. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à assistencialidade interconsciencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Encontro: 

oportunidade evolutiva. Desafeto: oportunidade interassistencial. 

Coloquiologia: − Urgente é aquilo que não foi feito no seu devido tempo; o hábito de fe-

char com chave de ouro toda e qualquer empreendimento assistencial; os óculos negativos de ver 

a vida gerando comportamentos vitimizadores; estamos aqui para servir aos outros. 

 

II.  Fatuística 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ectopenses; a ectopen-

senidade; os patopensenes; a patopensenidade predominante na sala de espera; a profilaxia da pa-

topensenidade pela nutrição informacional; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopenseniza-

ção assistencial reforçando o link energético com o assistido; o direcionamento pensênico trafo-

rista sintonizando com amparo de função. 

 

Fatologia: o atendimento público multidimensional; a expansão da assistência além da 

família nuclear; o atendimento a clientes, externos e internos; o convívio compulsório; a aprioris-

mose gerada pela estigmatização mútua; a busca de cargo público pela estabilidade funcional;  

a participação interminável em concursos seletivos visando status e salário melhor; a sinecura;  

o mau hábito de generalizar o servidor público enquanto marajá; a generalização do devedor fis-

cal enquanto sonegador de impostos inveterado; a tolerância zero à ignorância alheia; a postura 

intransigente; a instabilidade emocional gerando reatividade automática no interlocutor; a incapa-

cidade e a falta de disponibilidade para ouvir o outro; o orgulho teimoso no atendimento mal re-

solvido; a propositada autorrestrição interassistencial; a evitação do contato visual durante o aten-

dimento; a observação sem preconceito; a valorização da escuta em detrimento da fala; o ato de 
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saber ouvir para saber responder assertivamente; o ato de superar o perfeccionismo egoístico;  

a evitação da banalização frente ao sofrimento alheio; o ato de se colocar no lugar do outro; a su-

peração da irritação e compreensão da falibilidade humana; a responsabilidade do mais lúcido en-

tender e perdoar a imaturidade alheia; o fato de abrir mão da razão em prol do pacifismo; o foco 

na solucionática; o aproveitamento máximo do mínimo; a acurácia assistencial; a interfusão cons-

ciencial assistencial; o ato de deixar o ambiente e as consciências melhores em relação ao encon-

trado; a reperspectivação de vida a partir do enfrentamento da desorganização fiscal e financeira; 

o ciclo vicioso gerado pelo hábito de não cumprimento das leis; a estabilidade funcional levando 

à acomodação estagnante; a displicência no exercício da profissão; o falso ganho pessoal da ne-

gligência no trabalho gerando perda evolutiva; o abstencionismo consciencial reforçando a manu-

tenção da mimese nociva; o absurdo cosmoético dos grevistas e manifestantes prejudicando  

o atendimento da população; a Antivitimologia Jurídica; o sistema eletrônico administrando e de-

mocratizando a ordem do atendimento; a nutrição informacional na sala de espera; o cuidado com 

a Ergonomia Física Ambiental; o agendamento online trazendo conforto e organização ao cliente; 

o teatro de acertos grupocármicos; a assistência do assistido; a gratificação pós-trabalho; a melho-

ria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as influências 

energéticas tanto sadias como patológicas no processo do atendimento; a miopia multidimen-

sional do atendente diminuindo a capacidade da assistência; o descontrole emocional gerando er-

ro de procedimento no atendimento; as companhias extrafísicas patológicas enquanto indicador 

da presença de erro de procedimento; a atenção à sinalética energética e parapsíquica pessoal;  

a desassim do assistente entre os atendimentos consecutivos; o aproveitamento do tempo mobili-

zando energias conscienciais (ECs) na sala de espera; os parabanhos energéticos enquanto indica-

dores de atuações exitosas; a intensificação da conexão com amparadores de função; a ampliação 

da sensibilidade da escuta para “ouvir e ler nas entrelinhas”; os insights dos amparadores extrafí-

sicos; a assistência compartilhada com a equipe extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparo de função–atendente nos empreendimentos in-

terassistenciais; o sinergismo respeito ao assistido–limite da assistência. 

Principiologia: o princípio da compreensão interassistencial; o princípio cosmoético de 

pensar no mal existente na consciência ao invés de pensar mal da mesma; o princípio da desas-

sedialidade interconsciencial; o princípio da irreversibilidade temporal; o princípio de não bri-

gar com os fatos; a inevitabilidade do princípio da convivialidade embasando a evolução; o prin-

cípio da restauração evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal do bom-tom; o código pessoal de Cosmoética (CPC) 

qualificando a manifestação consciencial favorecedora das recomposições grupocármicas; o códi-

go de Ética Profissional. 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica sendo oportunidade de acertos 

multisseculares. 

Tecnologia: a técnica de respirar contando até 10 na evitação de respostas grosseiras; 

a técnica de ir ao banheiro quando o “clima esquenta”; as técnicas energéticas da assim e desas-

sim; a técnica do autencapsulamento energético parassanitário; as técnicas da projetabilidade 

lúcida (PL); a técnica de sobrepairamento analítico; a paratécnica da tenepes; a técnica da mu-

dança de bloco pensênico; a técnica das analogias paradidáticas; a técnica do registro fatuístico 

para desdramatização e autorreflexão dos conflitos; a técnica da exteriorização das energias 

conscienciais (ECs) fazendo profilaxia da vampirização; a técnica da tela mental; a técnica da 

cobaiagem circunstancial a partir do erro cometido. 

Voluntariologia: o voluntariado na área da saúde mental; a importância do voluntaria-

do enquanto exercício para a aprendizagem da interassistencialidade, ferramenta de autossupe-
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ração do egocentrismo e profilaxia da depressão; o voluntariado além das instituições humanas 

tradicionais sendo ferramenta para ampliação da realidade intra e extraconsciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pen-

senologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório consciencioló-

gico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia;  

o Colégio Invísível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito da exteriorização voluntária de energias em contraponto ao encap-

sulamento energético antissocial; os efeitos traumáticos do acúmulo de atendimentos malfeitos;  

o efeito socialmente corrosivo de pequenas transgressões; os efeitos sempre nocivos dos aborre-

cimentos; os efeitos da pseudautenticidade; o efeito halo da acabativa interassistencial; o efeito 

da organização ergonômica no holopensene do ambiente de trabalho. 

Neossinapsologia: as neossinapses fixadas pelos parabanhos energéticos sadios viven-

ciados após os atendimentos exitosos. 

Ciclologia: o ciclo atenção focada na assistência–rapport com amparador extrafísico– 

–parainspiração; o ciclo assim-desassim; o ciclo virtuoso da sequência de atendimentos bem fei-

tos; o diagnóstico quanto ao ciclo evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-po-

licarmalidade; o ciclo patológico do foco apenas nos finais de semana–feriados–férias–aposen-

tadoria. 

Enumerologia: o atendimento público multidimensional técnico; o atendimento público 

multidimensional tarístico; o atendimento público multidimensional retrocognitivo; o atendimento 

público multidimensional reconciliador; o atendimento público multidimensional desassediador;  

o atendimento público multidimensional interassistencial; o atendimento público multidimensio-

nal reciclogênico. 

Binomiologia: o binômio custo-benefício; o binômio esforço-satisfação; o binômio ad-

miração-discordância; o binômio saber ouvir multidimensionalmente–saber falar multidimensio-

nalmente; o binômio assim-desassim; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica;  

o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o binômio reconhecer erros–promover 

recomposições; a conscientização quanto ao binômio autassédio-heterassédio.  

Interaciologia: a interação família nuclear–grupocarma ampliado; a interação micro-

minoria lúcida–macromaioria patológica; a interação autodesassedialidade-autoincorruptibili-

dade. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo autoincorruptibilida-

de básica–autoincorruptibilidade avançada; o crescendo perfilológico conscin assistida–assis-

tente amador–assistente profissional. 

Trinomiologia: o descarte do trinômio emocionalismo–exaurimento energossomático– 

–obnubilação consciencial; o trinômio ouvir-compreender-assistir; o trinômio clareza-objetivi-

dade-realismo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o fino trato pelo polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo recomposição grupocármica / interprisão grupocár-

mica; o antagonismo evocação do amparador / evocação do assediador; o antagonismo aborda-

gem responsável / abordagem superficial; o antagonismo aprofundamento das interrelações / su-

perficialidde das interrelações; o antagonismo aposentadoria ociosa / aposentadoria produtiva; 

o antagonismo vontade de atender bem / submissão ao assédio. 

Paradoxologia: o paradoxo da postura petulante antiassistencial do atendente no local 

de poder assistencial; o paradoxo de o atendimento poder ser mais assistencial ao atendente em 

relação ao atendido; o paradoxo da simplicidade poder revelar a complexidade; o paradoxo do 

excesso de pensamentos inúteis sobrecarregando o cérebro vazio; o paradoxo de a exterioriza-

ção anímica de ECs não gerar descompensação energética. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a democracia direta; a exemplocracia. 
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Legislogia: as leis do holocarma; a lei do contágio; a lei da responsabilidade do mais 

lúcido; a lei do maior esforço comunicativo; a lei do menor esforço. 

Filiologia: a conscienciofilia; a recinofilia. 

Sindromologia: a síndrome de burnout; a síndrome da autovitimização; a síndrome da 

mediocrização; a síndrome da robotização existencial (robéxis). 

Maniologia: a mania de não se colocar no lugar do outro; a mania de terceirizar a pró-

pria responsabilidade; a mania de queixa; a mania de procrastinação deixando para resolver na 

última hora; a mania de querer fazer negocinho; a mania de reclamar por reclamar do governo. 

Mitologia: o mito da vida humana única. 

Holotecologia: a tecnoteca; a psicossomatoteca; a trafaroteca; a reeducacioteca; a as-

sistencioteca; a comunicoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Cosmovisiologia; a In-

trafisicologia; a Conscienciometrologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Tenepessologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia; a Coerenciologia; a Paraper-

cepciologia; a Amparologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa desorganizada; a pessoa apriorota; a conscin lúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o atendente; o servidor público; o funcionário público poliqueixoso;  

o recepcionista; o secretário; o porteiro; o vigia; o bancário; o servente; o estagiário; o acopla-

mentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o atacadista 

consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compasasgeiro evolutivo; o comunicólogo;  

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o du-

plólogo; 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 completista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;  

o homem de ação. 

 

Femininologia: a atendente; a servidora pública; a funcionária pública poliqueixosa;  

a recepcionista; a secretária; a porteira; a vigia; a bancária; a servente; a estagiária; a acoplamen-

tista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a atacadista 

consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a du-

plóloga; 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 completista; 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 universalis; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens 

impertinens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens per-

quisitor; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens multie-

xistentialis; o Homo sapiens approximator; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atendimento público multidimensional taconístico = aquele restrito, aten-

dendo à necessidade imediata, material e pontual, proporcionando o alívio psicológico do usuário; 

atendimento público multidimensional tarístico = aquele ampliado, atendendo à necessidade evo-
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lutiva, proporcionando a expansão pensênica do usuário, através dos esclarecimentos cosmoéticos 

interassistenciais. 

 

Culturologia: a cultura do jeitinho brasileiro; a cultura da intercompreensão; a cultura 

da autoortopensenidade cosmoética; a cultura conscienciológica firmando-se intrafisicamente 

enquanto abordagem relevante às realidades do Cosmos; o condicionamento da cultura do negati-

vismo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

8 recursos sadios e cosmoéticos a serem aplicados tanto pelo atendente quanto pelo atendido, vi-

sando a qualificação da relação interconsciencial: 

1.  Acabativa interassistencial: o bom termo das ações pessoais sem deixar rastro nega-

tivo por onde passa. 

2.  Autodomínio emocional: o desenvolvimento do sobrepairamento ante às improprie-

dades emocionais e infantis alheias. 

3.  Egocídio: a manutenção do foco no assistido, empenhando-se com responsabilidade 

ao trabalho profissional assumido. 

4.  Energeticidade: a práxis energética profilática, promovendo assim e desassim a cada 

interação. 

5.  Registros: as anotações levando à autorreflexão e à autocorreção das gafes e imaturi-

dades pessoais. 

6.  Sinalética: a assertividade na relação interconsciencial com atenção dividida à multi-

dimensionalidade. 

7.  Tenepes: a interação com amparador extrafísico intensificada pela tarefa diária de as-

sistência anônima e profissional. 

8.  Voluntariado: a ampliação da autestima, pelo senso de utilidade pessoal e preenchi-

mento cosmoético do vazio existencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o atendimento público multidimensional, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Acolhimento  hospitalar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acolhimento  psiquiátrico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Antirritabilidade:  Equilibriologia;  Homeostático. 

04.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  falha:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

06.  Empatia  receptiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Hipercriticidade  acrítica:  Criticologia;  Nosográfico. 

08.  Limite  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Profissional  dificultoso:  Conviviologia;  Nosográfico. 

10.  Psicologia  hospitalar:  Assistenciologia;  Neutro. 

11.  Segurança  pública:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12.  Servidor  público:  Administrativologia;  Neutro. 

13.  Síndrome  de  burnout:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Socorrista  multidimensional:  Assistenciologia;  Homeostático. 

15.  Teoria  do  megafoco  profissional:  Experimentologia;  Homeostático. 
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AS  INTERRELAÇÕES  CONSCIENCIAIS  MULTIDIMENSIONAIS  

NO  ATENDIMENTO  AO  PÚBLICO  SÃO  OPORTUNIDADES  

DE  AUTORRECOMPOSIÇÃO  GRUPOCÁRMICA,  ASSISTINDO  

COSMOETICAMENTE  AOS  DESAFETOS  DO  PASSADO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a repercussão multidimencional  

e multiexistencial das interrelações conscienciais vivenciadas no atendimento ao público? Qual  

o resultado evolutivo decorrente dessas avaliações? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alves, Hegrisson Carreira; Aspectos Linguísticos e Socioculturais da Linguagem do Jeitinho Brasileiro; 

apres. Adriana de Lacerda Rocha; revisora Cristina Visintin; 224 p.; 4 caps.; 21 citações; 2 E-mails; 21 enus.; 9 fotos;  

1 mapa; 1 minicurrículo; 1 tab.; 8 websites; 169 refs.; 1 anexo; 6 apênds.; 21 x 14 cm; br.; Editora CRV; Curitiba, PR; 

2013; páginas 31, 151 e 215. 
2.  Tributus; Atendimento: A Fachada da Receita Federal; Reportagem; Revista; Ano 10; N. 22; 3 citações; 

16 fotos; 1 website; Brasília, DF; páginas 32 a 46. 
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A T E R R I S S A G E M    F O R Ç A D A  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A aterrissagem forçada é a ação intraconsciencial, terapêutica, da conscin 

lavada subcerebralmente, no mundo da Lua, voando, voando, sem pousar, necessitada de recicla-

gem urgente ou de tomar contato com o solo, pelo pouso pessoal em terra firme. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo aterrissagem vem do idioma Francês, aterrisage, “ação de aterrar; 

ação de tomar contato com o solo”. Surgiu no Século XX. O vocábulo forçar deriva provavel-

mente do idioma Latim Medieval, fortiare, “agir pelo emprego de força”, conexo a fortia, “for-

ça”. As palavras forçar e forçado apareceram no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Aterragem forçada. 2.  Aterrizagem forçada. 3.  Pouso forçado.  

4.  Deslavagem subcerebral. 5.  Antilavagem subcerebral. 6.  Reconversão ideológica. 7.  Catarse 

evolutiva. 8.  Descondicionamento mentalsomático. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo aterragem: 

aterrar; aterrissagem; aterrissar; aterrizagem; aterrizar. 

Neologia. As duas expressões compostas aterrissagem forçada pessoal e aterrissagem 

forçada grupal são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Decolagem. 2.  Alçar voo. 3.  Conversão ideológica. 

Estrangeirismologia: os hooligans; a brainwashing; as tattoos tribe; o antimagister 

dixit. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao equilíbrio cortical da autolucidez. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem consciencial; os retropensenes; a re-

tropensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; 

os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; as mudan-

ças sadias pelos reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lu-

cidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o abalo autopensênico 

do momento crítico; a quebra brusca na pensenidade autocentrada; a troca abrupta dos oniropen-

senes pelos raciocinopensenes; a reeducação compulsória da autopensenização. 

 

Fatologia: a aterrissagem forçada; a reciclagem intraconsciencial (recin); os processos 

dolorosos das deslavagens cerebrais; o repúdio ao almoxarifado da muletaria dos costumes e há-

bitos jurássicos; a eliminação das muletas emocionais; a demolição dos andaimes subcerebrais  

e dos embustes ideológicos; a extinção dos bagulhos energéticos; a Fisiologia Cerebral; a opera-

cionalidade mental; os processos estruturais da mente humana; os direcionamentos das ideias; as 

ideias dominantes; o subcérebro abdominal; o grilhão da inconsciência; a admiração incontida  

e exagerada por alguém; as artimanhas e estratagemas das lavagens subcerebrais; as armas do 

convencimento; os procedimentos desumanos dos fanáticos dogmatas, doutrinadores; os coman-

dos despóticos dos assediadores humanos; as obscuridades das ideias baratrosféricas; as retenções 

mnemônicas; as gravações na mente; a fuga às argumentações racionais; a catexia como investi-

mento mental infeliz sobre ideias errôneas ou patológicas; a ausência da Refutaciologia; as ano-

malias, os desvios e os descaminhos cognitivos; o enrijecimento, engessamento, congelamento  

e fixação de pensamentos retrógrados; o choque de realidade; as dessomas; os adoecimentos; os 

acidentes; o autenfrentamento indispensável da realidade incômoda; as catarses; as verdades ines-

cusáveis; a desarticulação dos mecanismos de defesa do ego; a correção das distorções na auto-

percepção; a desmitificação da autoimagem idealizada; a autoconscientização quanto à inexistên-
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cia de soluções mágicas; o despertamento para a inevitabilidade dos autesforços; a perda do ins-

tinto de conservação, do autoconceito, da autestima e da autoconfiança; as ideias opositivas; a an-

tigurulatria; a catálise evolutiva. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a entrada do projetor consciencial deslumbrado 

em recesso projetivo; a autovivência do parafenômeno indubitável pela conscin eletronótica;  

o tranco energético do despertamento da parapsicose pós-dessomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergis-

mo homeostático autocrítica-euforin; o sinergismo criativo imaginação-racionalidade; o siner-

gismo irrealista imaginação-ilogicidade-acriticismo. 

Principiologia: o princípio evolutivo de fincar os pés na rocha mantendo o mentalsoma 

no Cosmos; o princípio perspicaz de ser preferível encarar a dura realidade a manter-se na igno-

rância estagnante da mansidão ilusória; o princípio da descrença. 

Codigologia: a autoconfrontação sincera dos próprios atos com o código pessoal de 

Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: a técnica dos reflexos condicionados dos cães, do fisiólogo russo Ivan Pe-

trovich Pavlov (1849–1936), aplicada à pessoa suscetível; a técnica da Confrontologia quando 

equilibrada; a técnica da Impactoterapia; a técnica da Cosmoética Destrutiva. 

Voluntariologia: os voluntários docentes da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapedagogos; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da aterrissagem equilibrada na realidade; os efeitos 

subliminares sutis sobre o telespectador incauto. 

Neossinapsologia: a criação das neossinapses críticas próprias das deslavagens subce-

rebrais. 

Ciclologia: o ciclo decolagem-aterrissagem; o ciclo hora de voar–hora de pousar; o ci-

clo imaturidade consciencial–maturidade consciencial. 

Enumerologia: o ato de aguentar a parada; o ato de segurar a barra; o ato de cortar o nó 

górdio; o ato de descascar o abacaxi; o ato de escapar de boa; o ato de dar a volta por cima; o ato 

de tocar o barco para a frente. 

Binomiologia: o binômio especialismo–atacadismo consciencial; o binômio admiração- 

-discordância da maturidade humana; o binômio desrepressão-descondicionamento; o binômio 

aceitação da heterocrítica–aprofundamento da autocrítica. 

Interaciologia: a interação realidade-pararrealidade; a interação evolutiva vontade-in-

tencionalidade-racionalidade. 

Crescendologia: o crescendo patológico manipulação de informações–manipulação de 

pessoas; o crescendo viver no ar–cair na real; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-pa-

racerebralidade. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; 

o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia. 

Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora. 

Antagonismologia: o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo aceitação 

de ideias / rejeição de ideias; o antagonismo autofocagem no realístico presente-mutável / auto-

focagem nos ilusórios passado-imutável e futuro-imaginado. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à manutenção da autolucidez. 
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Filiologia: a recexofilia. 

Fobiologia: a logicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a nostomania. 

Mitologia: a desilusão com os mitos multifacéticos multimilenares. 

Holotecologia: a recexoteca; a nosoteca; a absurdoteca; a mitoteca; a oniroteca; a bizar-

roteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Recinologia; a Reeducaciologia; a Terapeuticolo-

gia; a Consciencioterapia; a Interassistenciologia; a Teomitologia; a Parapatologia; a Psicopatolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a pessoa incauta, orientada e dirigida por assediadores; a conscin lunática;  

a consciex lunática. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o semipossesso; os messias, salvacionistas  

e pseudodeuses humanos embaixadores da Baratrosfera. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a semipossessa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens aterrisator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

catalyticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens idolatricus; 

o Homo sapiens masochista; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: aterrissagem forçada pessoal = a ação intraconsciencial, terapêutica, da 

deslavagem subcerebral da pessoa ou vítima; aterrissagem forçada grupal = a ação intraconscien-

cial, terapêutica, da deslavagem subcerebral de cada membro de todo o grupo de pessoas afins. 

 

Culturologia: os condicionamentos culturais; os idiotismos culturais arraigados; a cul-

tura da reciclagem existencial; a cultura da racionalidade. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Recexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 ca-

tegorias de lavagens subcerebrais conforme a natureza da manifestação patológica: 

1.  Comocional: a lavagem subcerebral executada por meio da submissão da vítima às 

equipes de fanáticos de fã-clube ou agremiação pseudodesportiva. 

2.  Filosófica: a lavagem subcerebral executada por meio de princípios retrógrados ou ir-

racionais, levando a vítima à minidissidência do grupo evolutivo. 

3.  Mística: a lavagem subcerebral executada por meio da conversão doutrinária ou cate-

quética da vítima a alguma seita ou religião. 

4.  Política: a lavagem subcerebral executada por meio da adesão completa da vítima  

a alguma ideologia revolucionária, sangrenta, esquerdista ou direitista. 

5.  Somática: a lavagem subcerebral executada por meio da dependência bioquímica de 

alguma droga ou beberagem. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a aterrissagem forçada, indicados para a expansão das 

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Andaime  consciencial:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

03.  Antagonismologia  Sadia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

06.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

07.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

08.  Credulidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

11.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Frustração  cosmoética:  Psicossomatologia;  Neutro. 

13.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Mundo  imaginário:  Imagisticologia;  Nosográfico. 

15.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

TODA  LAVAGEM  SUBCEREBRAL  EXIGE  A  DESLAVAGEM  

CORRESPONDENTE,  SENDO  IDEAL  QUANDO  OCORRE  

ANTES  DA  PRIMEIRA  DESSOMA  DA  CONSCIN,  PARA 
NÃO  COMPLICAR  O  TRANSE  DA  SEGUNDA  DESSOMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já foi vítima de alguma lavagem subcerebral  

a ponto de necessitar de aterrissagem forçada? De qual natureza? 
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A T I L A M E N T O  
( A T I L A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O atilamento é a qualidade, caráter ou condição da consciência atilada, de-

tentora de bom senso, tino, juízo, autodiscernimento, correção, exatidão, apuro e esmero no cum-

primento das próprias tarefas e responsabilidades. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo atilamento é de origem obscura. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Ponderação. 2.  Sensatez. 3.  Habilidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo atilamento: 

atilada; atiladeza; atilado; Atilamentologia; atilar; autatilamento; desatilada; desatilado; hipe-

ratilamento; paratilamento; parautatilamento. 

Neologia. As duas expressões compostas atilamento perceptivo e atilamento paraper-

ceptivo são neologismos técnicos da Atilamentologia. 

Antonimologia: 1.  Insensatez. 2.  Obstupidez. 3.  Estultice. 4.  Bronquidão. 5.  Tolice. 

Estrangeirismologia: a awareness permanente; a apex mentis; o Evolutionarium; as in-

formações online e ontime. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade consciencial; o autojuízo crítico; o equilíbrio racional das atitudes 

pessoais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; a autopenseni-

zação ágil; a adequação rápida do bloco pensênico ao neocontexto; a retilinearidade autopensê-

nica. 

 

Fatologia: o atilamento; a agudez mental; a vivacidade intraconsciencial; a ponderação 

pessoal; a hololucidez; a megalucidez; a hiperlucidez; a hiperpercuciência; a holopercuciência;  

a sensatez do autoposicionamento; a inteligência fixada na autevolução consciencial; a primazia 

pessoal dada ao compléxis da autoproéxis; a Socin da hiperinformação; as redes mundiais de co-

municação; a autadaptabilidade às rápidas alterações nos cenários da vida atual; a saída voluntária 

da zona de conforto; a perspicácia quanto ao contexto evolutivo; a celeridade nas ações profiláti-

cas; a atuação hábil, prudente e eficiente; a proatividade na reatualização cognitiva. 

 

Parafatologia: o paratilamento; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a busca prioritária da paraperceptibilidade; a vivên-

cia da prioridade da autodesperticidade; a inteligência evolutiva (IE) óbvia; a autoconscientização 

multidimensional (AM). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tino-tirocínio-inteligência-praticidade; o sinergismo au-

tatilamento extrafísico–autatilamento intrafísico. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial dinâmica; o princípio da des-

crença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciente. 
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Tecnologia: o surgimento constante de neotecnologias; as técnicas do consciencio-

grama. 

Voluntariologia: o autatilamento aplicado ao voluntariado interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmanalistas; o Colégio Invisível dos Pensenó-

logos. 

Efeitologia: a neutralização do efeito desestabilizador das mudanças através da criativi-

dade produtiva; o efeito halo do atilamento pessoal sobre o grupo evolutivo. 

Neossinapsologia: a busca pelas neossinapses dos cons magnos. 

Ciclologia: o ciclo instabilidade-estabilidade das crises de crescimento; o ciclo da auto-

consciencialidade ignorância-autolucidez-cosmoconsciência. 

Enumerologia: a autoconsciência; a autolucidez; a autopercuciência; o taquipsiquismo; 

a hiperacuidade; o megadiscernimento; a holomaturidade. 

Binomiologia: o binômio autencapsulamento-heterencapsulamento; o binômio assim- 

-desassim; o binômio autatilamento-coragem; o binômio autatilamento-autocognição; o binômio 

autatilamento-autocoerência; o binômio autatilamento-longevidade. 

Interaciologia: a interação autatilamento–aceleração evolutiva; a interação autatila-

mento-autorreciclagem; a interação Atilamentologia-Cosmoeticologia; a interação binocular vi-

são cerebral–cosmovisão paracerebral. 

Crescendologia: o crescendo consciência simplória–consciência poliédrica; o  crescen-

do atilamento descontínuo–atilamento contínuo–hiperatilamento progressivo. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio observação crítica–proces-

samento cognitivo–ação certeira; o trinômio da decisão assim-aqui-já; o trinômio atilamento– 

–autoconcentração mental–atenção; o trinômio do autatilamento hiperacuidade multidimensio-

nal–percuciência consciencial–autodiscernimento cosmoético; o trinômio automotivação-traba-

lho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio consciênçula–pré-serenão vulgar–isca inconsciente–tene-

pessista; o polinômio evolutivo autatilamento-automotivação-automemória-autodiscernimento. 

Antagonismologia: o antagonismo agir prontamente / empurrar com a barriga; o anta-

gonismo artificiosidade cosmoética / ingenuidade tola; o antagonismo lucidez / delírio; o antago-

nismo sanidade / insanidade; o antagonismo autatilamento / embotamento; o antagonismo cons 

/ anticons; o antagonismo cons magnos / cons magros. 

Paradoxologia: o paradoxo da pessoa lindíssima consciencialmente embotada. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço cognitivo aplicada à autolucidez. 

Filiologia: a gnosiofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a proexofilia. 

Sindromologia: o descarte da estagnante síndrome do “deixa disso”. 

Holotecologia: a maturoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a cos-

moeticoteca; a evolucioteca; a mnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Atilamentologia; a Autoconscienciologia; a Autolucidologia;  

a Autopercucienciologia; a Taquipensenologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia;  

a Mentalsomatologia; a Intraconscienciologia; a Cosmoconscienciologia; a Homeostaticologia;  

a Parapercepciologia; a Ortopensenologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin atilada; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o antenado; o superatento. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a antenada; a superatenta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens atilator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

lucidologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sa-

piens polymatha; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens lo-

gicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassis-

tentialis; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens scien-

tificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atilamento perceptivo = o da conscin exitosa no âmbito das realizações 

humanas; atilamento paraperceptivo = o da conscin exitosa no universo do autoparapsiquismo. 

 

Culturologia: a cultura da lucidez consciencial; a cultura da superinformação transfor-

mando ininterruptamente o panorama social. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Atilamentologia, eis, por exemplo, na ordem racional,  

7 categorias de atilamentos básicos: 

1.  Atilamento sensorial: a percepção aguçada e a discriminação apurada. 

2.  Atilamento energético: a perspicácia psicométrica e a presteza na atuação bioenergé-

tica. 

3.  Atilamento crítico: a agilidade na análise contextual e a definição da escolha correta. 

4.  Atilamento cognitivo: o desembaraço na coordenação dos dados e a precisão na re-

solutividade. 

5.  Atilamento interassistencial: a prontidão da autodisponibilidade e a presteza da ação 

prestimosa. 

6.  Atilamento parapsíquico: a rapidez na captação e na compreensão do conteúdo do 

parafenômeno. 

7.  Atilamento cosmoético: a agudez na identificação das nuanças do limite entre o erro 

e o acerto. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o atilamento, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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03.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

06.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

08.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Holomaturologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

12.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

13.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

14.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

15.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DO  ATILAMENTO  CONSCIENCIAL  É  OBTEN- 
ÇÃO  EXCLUSIVA  DA  PRÓPRIA  CONSCIÊNCIA,  EM  SI,  PE- 
LOS  AUTESFORÇOS  NO  TRANSCURSO  DAS  EXPERIÊN-
CIAS  EVOLUTIVAS,  MULTIFORMES  E  MULTIMILENARES. 

 

Questionologia. Como interpreta você, leitor ou leitora, a qualidade do próprio atilamen-

to? Você vive satisfeito com a inteligência evolutiva pessoal? 
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A T I L A M E N T O    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O atilamento interassistencial é a característica da conscin, homem ou mu-

lher, traduzida em atenção, observação aguçada, concentração e foco direcionados à detecção das 

oportunidades de auxílio a outras consciências, intra ou extrafísicas, buscando atuar em parceria 

técnica com os amparadores extrafísicos de função. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo atilamento é de origem obscura. Surgiu no Século XVII. O prefixo 

inter provém do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra assistência 

deriva também do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e esta 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.  Acuidade interassistencial. 2.  Agudeza interassistencial. 3.  Percep-

ção interassistencial refinada. 

Neologia. As 3 expressões compostas atilamento interassistencial, miniatilamento inte-

rassistencial e maxiatilamento interassistencial são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Hipoacuidade interassistencial. 2.  Inaptidão assistencial. 3.  Incom-

petência assistencial. 4.  Inépcia assistencial. 5.  Inconstância na prática interassistencial. 6.  Im-

proficiência assistencial. 

Estrangeirismologia: o tour de force da interassistencialidade; a acurácia no modus 

operandi interassistencial; a expertise na interassistência desassediante; o savoir faire tarístico; 

a manutenção lúcida do rapport com os amparadores extrafísicos nas demandas interassistenciais; 

a awareness assistencial permanente; o continuum interassistencial multidimensional; o assistente 

full time junto à equipex amparadora. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade parapercepciológica. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Assistente 

atilado pondera. Pratiquemos interassistência ininterrupta. 

Coloquiologia: a autoprontidão interassistencial multidimensional para o que der e vier. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade interassistencial incessante; 

o materpensene pessoal assistencial; os benignopensenes; a benignopensenidade; os conviviopen-

senes; a conviviopensenidade; o holopensene pessoal da interassistência mentalsomática; os ta-

quipensenes; a taquipensenidade; o holopensene mentalsomático, desassediador, antintrusões pa-

tológicas; o hábito da ponderação lógica imunizando quanto às pressões patopensênicas; a auto-

pensenização perspicaz e objetiva; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os energopensenes; 

a energopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o atilamento interassistencial; a vontade e habilidade máximas alavancando  

a interassistência; a agudez na percepção da condição do outro; o atilamento para ver em cada en-

contro consciencial a oportunidade de interassistir; a homeostase íntima favorecendo as autorre-

flexões e autoponderações; o atendimento à real necessidade da consciência assistida; a prestação 

da assistência incondicional; a dose assistencial apropriada evitando os exageros; a erudição favo-

recendo a tarefa do esclarecimento (tares); a perspicácia de raciocínio; o autodiscernimento em 

ação; a valentia racional; a manutenção da postura mentalsomática serena; o antiemocionalismo; 

a imperturbabilidade perante eventuais posturas e atitudes inadequadas das consciências, permi-
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tindo orientação apropriada; o bom humor; a ausência de reclamações; a superação de ansiedades 

nas tarefas diárias; a superação da preocupação excessiva; a qualificação da convivência inter-

consciencial ou grupal; a atenção ao ritmo multidimensional da assistência ininterrupta; a deman-

da interassistencial incessante; a substituição da interassistência eventual pela ininterrupta; a qua-

lificação holossomática; o soma saudável; o fôlego energético; o ato de arregaçar as mangas eli-

minando autocorrupções; o ato de realizar a interassistência aqui e agora; a atenção aos pedidos 

de tenepes relacionados à dessoma de conscins em estado terminal ou vegetativo; a atuação rápi-

da e eficaz frente ao desassédio; o auxílio secreto ao assistido; a desdramatização da assistência 

frustrada; a evitação da falha resultante de negligência, imperícia ou imprudência do assistente;  

a aplicação e o desenvolvimento máximos da organização pessoal; o exercício da paciência diante 

dos contrafluxos ou surpresas desagradáveis; o exercício da generosidade através do olhar e da 

escuta ao outro; a firmeza do posicionamento interassistencial evitando a omissão deficitária;  

a opção às vezes necessária pela omissão superavitária; a experiência melhorando a habilidade em 

conduzir, de modo cosmoético e rápido, situações interassistenciais complexas; a autassunção da 

liderança interassistencial; o sentimento de gratidão pela assistência bem-sucedida; a alavanca-

gem da autoproéxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o atilamento mul-

tidimensional quanto às ações e reações energéticas; a parapercepção aguçada desde a infância 

detectando a demanda interassistencial; a sinalética energética e parapsíquica prenunciando 

a demanda assistencial vindoura; o autesforço quanto à percepção do ritmo interassistencial favo-

recendo o amparo extrafísico de função; a atenção dividida, mantendo a concentração e amplian-

do as parapercepções; as inspirações extrafísicas para a compreensão ou resolução de questões as-

sistenciais em andamento; a capacidade de estreitar a conexão com os amparadores extrafísicos 

na condição de suporte interassistencial; o desempenho diário da tarefa energética pessoal (tene-

pes); o autoparapsiquismo auxiliando na preparação de famílias na dessoma de parentes; os ba-

nhos espontâneos de energia e as extrapolações energéticas, paraperceptivas ou de ideias indican-

do o acerto no investimento interassistencial; a projeção lúcida favorecendo o contato amistoso 

com conhecidos recém-dessomados no período de refazimento; a ampliação da lucidez ao atuar 

ao modo de isca energética perante consciexes enfermas; a hiperacuidade racional contrapondo-se 

sadiamente aos fluxos extrafísicos de emoções desequilibradas; a imperturbabilidade frente aos 

ataques extrafísicos; a sinalética de autectoplasmia interassistencial; o entrosamento com 

o amparador pessoal da tenepes, visando alcançar a implantação da oficina extrafísica (ofiex); 

a conexão com as Centrais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autatilamento intrafísico–autatilamento extrafísico; o si-

nergismo heterassistência–amparo multidimensional; o sinergismo autoimperdoamento-autoin-

corrupção; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo ortopenseniza-

ção-ortoenergização. 

Principiologia: o princípio cosmoético de o menos doente assistir o mais doente; o prin-

cípio de envidar todos os esforços para prestar a melhor assistência; o princípio da qualificação 

da autolucidez; a teática do princípio da descrença (PD); o princípio de ninguém curar ninguém; 

o princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar; o princípio cosmoético de 

objetivar o melhor para todos; o princípio de a maxifraternidade estar acima de tudo. 

Codigologia: o aperfeiçoamento constante do código pessoal de Cosmoética (CPC) qua-

lificando a lucidez consciencial e sustentando a amparabilidade; o código de prioridades pessoais 

(CPP). 

Teoriologia: a teoria da interassistência; a teoria da cosmovisão consciencial. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; o emprego da técnica do arco voltaico craniochacral; 

a técnica da Impactoterapia; a técnica do binômio admiração-discordância; a técnica da autor-
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reflexão de 5 horas; a técnica do enfrentamento do malestar; a técnica dos questionamentos; 

a técnica da autobservação; a técnica da madrugada; a técnica da visualização parapsíquica. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado à interassistencialidade; o voluntário consci-

enciológico proativo; o voluntário tarístico; a condição dos voluntários epicentros interassisten-

ciais lúcidos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico do desassédio mentalso-

mático Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratorio conscienciológico do estado vibracio-

nal; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; a vida humana transformada diu-

turnamente em labcon interassistencial. 

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

ticologia; o Colégio Invisível da Erudiciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; 

 o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; o efeito das 

extrapolações mentaissomáticas; os efeitos do autocomedimento na eficácia da desassedialidade; 

o efeito do autovalor ínsito à interassistência. 

Neossinapsologia: a acurácia consciencial otimizando as neossinapses evolutivas; a in-

tensificação das paraneossinapses; as neossinapses oriundas do desenvolvimento mentalsomáti-

co; as neossinapses geradas a partir da recuperação dos cons magnos; as neossinapes geradas 

pelas reciclagens profundas; a assistência ininterrupta gerando neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo assédio-desassédio; o ciclo coincidência-descoincidência holossomá-

tica; o ciclo erro-reparação-acerto; o ciclo tacon-tares; o ciclo EV-tenepes-ofiex; o ciclo liberta-

dor perdão-reconciliação-libertação; o ciclo assim-desassim; o ciclo assistido hoje–assistente 

amanhã. 

Enumerologia: a consciência assistente mais atilada; a lucidez mais intensificada;  

a pensenidade mais hígida; a parceria com a equipex mais fortalecida; a iscagem interconsciencial 

lúcida mais técnica; a liderança interassistencial mais atuante; a convivialidade cosmoética mais 

vivenciada. 

Binomiologia: o binômio autatilamento cosmoético–discernimento interassistencial;  

o binômio assistente-assistido; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio ad-

miração-discordância; o binômio desassédio mentalsomático–pensenização hígida; o binômio 

destemor cosmoético–destemor interassistencial; o binômio autorrenovação-autoqualificação;  

o binômio tenepes-ofiex; o binômio megafoco interassistencial–megadiscrição. 

Interaciologia: a interação respeito-cordialidade; a interação autodesassédio–heteras-

sistência consciencial; a interação especialização-tecnicidade; a interação hiperacuidade ener-

gética–atilamento paraperceptivo; a interação disponibilidade-prontidão holossomática para as-

sistir onde e quando necessário. 

Crescendologia: o crescendo atilamento descontínuo–atilamento contínuo–hiperatila-

mento progressivo; o crescendo hipoacuidade-normoacuidade-hiperacuidade; o crescendo rece-

bimentos-retribuições; o crescendo evolução pessoal–evolução grupal; o crescendo interassis-

tência varejista–interasistência atacadista. 

Trinomiologia: o trinômio pertinência-agudeza-perspicácia; o trinômio acolhimento- 

-orientação-encaminhamento; o trinômio amparador extrafísico–assistente–assistido; o trinômio 

empatia-sintonia-sinergia; o trinômio atilamento-atenção-concentração; o trinômio vontade-per-

sistência-acabativa; o trinômio teática-confor-verbação; o trinômio fortalecer trafores–preen-

cher trafais–eliminar trafares; o trinômio ajudar-socorrer-resgatar. 

Polinomiologia: o polinômio receber-investigar-ponderar-assistir; o polinômio identifi-

car-aceitar-enfrentar-resolver; o polinômio egocarma-grupocarma-policarma-holocarma; o po-

linômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma integrado homeostaticamen-

te; o polinômio preparação-prontidão-conexão-atendimento. 

Antagonismologia: o antagonismo agudez / embotamento interassistencial; o antagonis-

mo interassistência policármica / interassistência egocármica; o antagonismo olhar cosmovisio-
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lógico / olhar reducionista; o antagonismo liderança autocrática / liderança cosmoética; o anta-

gonismo desempenho interassistencial medíocre / procedimento interassistencial de excelência; 

o antagonismo auxílio extrafísico cosmoético / auxílio extrafísico anticosmoético; o antagonismo 

vontade débil / vontade inquebrantável; o antagonismo iscagem interconsciencial consciente / is-

cagem interconsciencial inconsciente; o antagonismo vítima do assédio  / agente do amparo. 

Paradoxologia: o paradoxo autossuficiência evolutiva–interdependência evolutiva;  

o paradoxo da relevância de saber receber o amparo para melhor amparar aos demais; o para-

doxo de a ultrapassagem dos limites da interassistência, em vez de ajudar, poder prejudicar  

o assistido. 

Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da responsabilidade do mais lúcido; o resultado da lei do maior esforço 

aplicada à autoparaperceptibilidade interassistencial; as leis da Cosmoética; as leis da interassis-

tencialidade. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia; a ortopensenofilia; a coerenciofilia; 

a raciocinofilia; a intelectofilia; a cogniciofilia; a neofilia; a reciclofilia; a teaticofilia; a proexofi-

lia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a interassistenciofobia; a fronemofobia;  a neofobia; a hipengiofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo dificultando a acuidade; a síndrome da dis-

persão consciencial bloqueando o rapport com a multidimensionalidade; a superação da síndro-

me da acomodação consciencial. 

Maniologia: a mania de reclamar; a mania do exagero. 

Mitologia: a eliminação do mito da autoperfeição do assistente; o descarte do mito da 

aceleração evolutiva sem autodesassédio; a queda do mito da superioridade do doador; a desmi-

tificação da mudança de patamar sem autocrítica; a desmitificação de a boa vontade e boa inten-

ção serem suficientes; o mito da inspiração sem transpiração desconstruído teaticamente; a des-

construção do mito da evolução fácil. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a convivioteca; a ortopensenoteca; a mentalso-

matoteca; a autopesquisoteca; a cognoteca; a argumentoteca; a parafenomenoteca; a criativoteca; 

a pacificoteca; a epicentroteca; a tenepessoteca; cosmovisioteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia;  

a Teaticologia; a Conviviologia; a Amparalogia; a Parapercepciologia;  a Discernimentologia; 

a Taristicologia; a Desassediologia; a Holomaturologia; a Policarmologia; a Proexologia; a Tene-

pessologia; a Ofiexologia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser interassistencial; a conscin lúcida; a conscin atenta; a conscin analí-

tica; a dupla assistente-assistido; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista;  

a personalidade epicêntrica lúcida; a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional 

Interassistencial. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o amparador intrafísico; o acoplamentista; 

o atacadista consciencial; o intermissivista; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon 

lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inver-

sor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor cons-

ciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a amparadora intrafísica; a acoplamentista;  

a atacadista consciencial; a intermissivista; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; 

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a epicon 

lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inver-
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sora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

technicus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens cosmovi-

siologus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniatilamento interassistencial = a condição da conscin jejuna, aten-

dendo ocasionalmente as demandas assistenciais em nível ego e grupocármico; maxiatilamento 

interassistencial = a condição da conscin veterana, hábil quanto ao ritmo ininterrupto interassis-

tencial, atenta às parapercepções e à conexão com a equipex técnica, para atender com lucidez  

e discernimento a demandas holocármicas multidimensionais. 

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade racional cosmoética; a priorização da 

cultura da lucidez; a cultura da megafraternidade teática; a cultura do parapsíquismo mentalso-

mático; a cultura da Desassediologia Lúcida; a cultura da homeostase holossomática; a cultura 

da amizade sadia; a cultura da convivialidade interassistencial; a cultura da evolução conscien-

cial; a cultura da Proexologia; a cultura do Universalismo. 

 

Autopreparação. A qualificação do atilamento interassistencial para atender a demanda 

policármica depende, diretamente, da predisposição holossomática do assistente, exigindo o cui-

dado antecipado dos 4 veículos de manifestação, expostos em ordem funcional: 

01.  Soma. Manter a alimentação saudável, exercício físico regular, ingestão de água, so-

no, repouso, ar livre, contato com a Natureza. 

02.  Energossoma. Exercitar, ativar e expandir o energossoma para obter a autossusten-

tação energética, o fôlego, o traquejo e a prontidão interasistencial. 

03.  Psicossoma. Manter o controle emocional e estabilidade dos pensenes, para ativar  

a potencialidade interassistencial. 

04.  Mentalsoma. Priorizar a interassistência racional, empregando o discernimento para 

compreender as situações com clareza e exatidão, a fim de atuar com eficácia às abordagens 

necessárias. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 

condições predisponentes ao atilamento interassistencial: 

01.  Autexame: a análise minuciosa, diária, do hopensene pessoal para manter o megafo-

co na interassistência contínua. 

02.  Autointencionalidade: a qualificação da autointencão frente à interassistencialidade 

multidimensional, pautada no princípio “o melhor para todos”. 

03.  Autorganização: a ordenação aplicada aos espaços, ideias e cronologia, eliminando 

preocupações desnecessárias, a fim de alavancar a interassistência. 

04.  Cognição: a ampliação do conhecimento, por meio do autodidatismo, favorecendo 

a interassistência tarística e gesconológica. 

05.  Comprometimento: o compromisso pessoal e com a equipex em assumir a interas-

sistência policármica. 

06.  Cosmoética: a atitude homeostática diante das situações, para entrar no fluxo corre-

to, mais saudável e ajudar melhor, instaurando a harmonia nas interrelações e ambientes. 

07.  Despojamento: o desprendimento para abrir mão de posturas egoicas e voltar-se pa-

ra assistir o outro. 

08.  Docência: a qualificação e expansão da interassistência por meio da docência itine-

rante. 
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09.  Exaustividade: a atuação interassistencial intra e extrafísica com exaustividade, do-

ando o melhor de si, de forma madura, fraterna e lúcida. 

10.  Humor: a manutenção do humor homeostático, desdramatizando situações comple-

xas e desafiadoras. 

11.  Iscagem assistencial: a predisposição lúcida à iscagem de consciexes enfermas ou 

assediadoras, pautada no polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento. 

12.  Megaatenção: a percepção das oportunidades para promover benefícios evolutivos 

às consciências e aos ambientes. 

13.  Ortopensenidade: a intraconsciencialidade mantida hígida, qualificando a interas-

sistência maxifraterna, junto à equipe extrafísica. 

14.  Parapsiquismo: os parafenômenos aplicados cosmoeticamente à interassistência. 

15.  Posicionamento: o desenvolvimento da atitude esclarecedora, madura e responsável 

quanto à interassistencialidade grupal. 

16.  Proatividade: a lei do maior esforço aplicada à interassistência, pondo mãos à obra, 

com iniciativa, proatividade e perseverança. 

17.  Recin: as renovações autopensênicas patrocinadas continuamente, melhorarando as 

formas de pensar e agir, com hábitos e rotinas mais saudáveis. 

18.  Sinergia: o trabalho com os amparadores extrafísicos, intensificando a interassistên-

cia multidimensional ininterruptamente. 

19.  Tecnicidade: o conhecimento técnico aumentando gradativamente a qualidade e ra-

pidez das ações para ajudar, socorrer, resgatar, desassediar, orientar e esclarecer maior número de 

consciências. 

20.  Volição: a vontade, a predisposição e a prontidão para realizar a interassistência 

intra e extrafísica, contínua. 

 

Benefícios. Sob a ótica da Experimentologia, o interassistente atento pode tirar proveito, 

por exemplo, de 18 benefícios do atilamento interassistencial, listados em ordem alfabética: 

01.  Amparabilidade. Conexão mais intensa com amparador extrafísico e equipex. 

02.  Autexperimentação. Desenvolvimento da pangrafia. 

03.  Autodiscernimento. Ampliação do autodiscernimento. 

04.  Convivialidade. Ampliação da convivialidade fraterna. 

05.  Cosmovisão. Maior cosmovisão à qualificação e expansão interassistencial. 

06.  Desassédio. Assepsia energética e desassédio de consciências e ambientes. 

07.  Energossomaticidade. Aumento da autossustentação energética. 

08.  Epicentrismo. Assunção do epicentrismo interassistencial. 

09.  Gescon. Ativação da produção gesconológica. 

10.  Holomaturidade. Desenvolvimento da holomaturidade. 

11.  Mentalsomaticidade. Incremento da associação de ideias. 

12.  Ofiex. Conquistas pessoais gradativas em prol da ofiex. 

13.  Pacifismo. Desenvolvimento da pacificação íntima. 

14.  Parapercepcão. Aumento da lotação ou tara parapsíquica. 

15.  Policarmalidade. Ampliação da interassistência policármica. 

16.  Proéxis. Reajuste proexológico, com eliminação da melin intrafísica. 

17.  Taquirritmia. Desenvolvimento da taquirritmia interassistencial. 

18.  Tenepes. Qualificação e potencialização da tenepes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o atilamento interassistencial, indicados para a expansão 

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

01.  Acurácia  consciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 
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02.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Amparador  extrafísico  de  função:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Atilamento:  Atilamentologia;  Homeostático. 

05.  Audácia  prudente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autoprontidão  energossomática:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Consciência  assistente:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Continuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Convívio  com  amparador:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  autodoação  cosmoética:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  ATILAMENTO  INTERASSISTENCIAL  É  A  AGUDEZA  SA-
DIA  DA  CONSCIÊNCIA  PREDISPOSTA  À  TEÁTICA  COSMO-
ÉTICA  DA  MEGAFRATERNIDADE,  ATUANDO  EM  BENEFÍCIO  

DE  TODOS,  JUNTO  AOS  AMPARADORES  EXTRAFÍSICOS. 
 

Questionologia. Para você, leitor ou leitora, qual a extensão, a aplicabilidade, os autes-

forços e os autodesempenhos quanto à teática interassistencial? Dispõe-se a ampliar o próprio 

atilamento pelo exercício ininterrupto da interassistencialidade fraterna policármica? 
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Sinopse: Em Bedford Falls, no Natal, George Bailey (James Stewart), tendo sempre ajudado a todos, pensa em se suicidar 

saltando de determinada ponte em razão das maquinações de Henry Potter (Lionel Barrymore), o homem mais rico da re-
gião. Mas tantas pessoas oram por George, fazendo Clarence (Henry Travers), anjo esperando há 220 anos para ganhar 

asas, ser mandado à Terra para tentar demovê-lo, demonstrando a importância do protagonista através de flashbacks. 

3.  A História de Irena Sendler. Título Original: The Courageous Heart of Irena Sendler. País: EUA; 
Canadá; & Polônia. Data: 2009. Duração: 95 min. Gênero: Biografia; Drama. Idade (censura): Sem indicação. Idioma: 

Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Sem legendas. Direção: John Kent Harrison. Elenco: Anna Paquin; Marcia Gay 

Harden; Goran Visnjic; Nathaniel Parker; Steve Speirs; Paul Freeman; & Michelle Dockery. Produção: Chris Grabowski. 
Desenho de Produção: Waldemar Kalinowski. Direção de Arte: Darius Bastys. Roteiro: John Kent Harrison;  

& Lawrence John Spagnola. Fotografia: Jerzy Zielinski. Música: Jan A. P. Kaczmarek. Montagem: Henk Van Eeghen. 

Cenografia: Wieslawa Chojkowska; & Jacek Czechowski. Figurino: Pawel Grabarczyk. Edição: Henk Van Eeghen. 
Efeitos Especiais: Darius Cicena. Companhia: CBS; Baltmedia; & Hallmark Hall of Fame. Sinopse: O filme conta 

 a história de Irena Sendler, assistente social polonesa, presa pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial por ter salvo cerca 

de 2.500 crianças judias do gueto de Varsóvia, Polônia. Em 2007, Irena Sendler foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. 
4.  Ghost Town: Um Espírito atrás de mim. Título Original: Ghost Town. País: EUA. Data: 2008. Duração: 

102 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). 
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Direção: Jeffrey T. Bernstein; & Nancy Herrmann. Elenco: Greg Kinnear; Ricky Gervais; Tea Leoni; Billy Campbell; 

Allan Ruck; Dana Ivey; Kristen Wiig; Danai Gurira; Audrie J. Neenan; & Betty Gilpin. Produção: Gavin Polone. 

Roteiro: David Koepp. Direção de Arte: Nicholas Lundy. Música: Geoff Zanelli. Montagem: Sam Seig. Edição: Kent 
Blocher. Distribuidora: Paramount Pictures. Sinopse: Pincus (Ricky Gervais) é homem com dificuldades de relacio-

namento morto inesperadamente durante procedimento hospitalar. Milagrosamente, revive após sete minutos e acorda 

com a habilidade de ver fantasmas. Assim, começa a ajudar a alma de Frank Herlihy (Greg Kinnear), homem objetivando 
acabar com o noivado da viúva Gwen. 

5.  O Óleo de Lorenzo. Título Original: Lorenzo’s Oil. País: EUA. Data: 1992. Duração: 129 min. Gênero: 

Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês; & Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Coreano; Espanhol; Inglês; & 
Português (em DVD). Direção: George Miller. Elenco: Nick Nolte; Susan Sarandon; Peter Ustinov; & Zack O’Malley 

Greenburg. Produção: George Miller; & Doug Mitchell. Desenho de Produção: Kristi Zea. Direção de Arte: Dennis 

Bradford; & Jamie Leonard. Roteiro: George Miller; & Nick Enright. Fotografia: John Seale. Montagem: Marcus 
D’Arcy; & Richard Francis-Bruce. Cenografia: Karen O’Hara. Efeitos Especiais: Matte World Digital. Companhia: 

Universal Pictures. Outros dados: Filme baseado em fatos. Sinopse: Lorenzo, de 5 anos de idade, tem séria e rara doen- 
ça. Os pais, no entanto, não pouparão esforços em ajudá-lo. 

6.  Patch Adams: O Amor é Contagioso. Título original: Patch Adams. País: EUA. Data: 1998. Duração: 

114 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês;  
& Português (em DVD). Direção: Tom Shadyac. Elenco: Robin Willians; Daniel London; Monica Potter; Philip Seymour 

Hoffman; Bob Gunton; Josef Sommer; Irma P. Hall; Lee MacCain; Harve Presnell; Daniela Kuhn; Peter Coyote; James 

Greene; Michael Jeter & Harold Gould. Produção: Mike Farrel; Barry Kemp; Marvin Minoff & Charles Newirth. Dese-

nho de Produção: Linda DeScenna. Direção de Arte: James Nedza. Roteiro: Steve Oedekerk, com base na obra “Patch 

Adams” de Patch Adams e Maureen Mylander. Fotografia: Phedon Papamichael. Música: Marc Shaiman. Montagem: 

Don Zimmmerman. Figurino: Judy L. Ruskin. Cenografia: Ric McElvin. Efeitos Especiais: Sony Pictures Imageworks. 
Companhia: Universal Pictures / UIP. Sinopse: Em 1969, após tentar se suicidar, Hunter Adams (Robin Williams) 

voluntariamente se interna em sanatório. Ao ajudar outros internos, percebe a vocação médica para poder auxiliar as pes-

soas e sai da instituição para entrar na faculdade de Medicina. Fica famoso por métodos poucos convencionais no trata-
mento de enfermos. 
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A T I T U D E    A N T I P R O É X I S  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atitude antiproéxis é toda ação ou postura da conscin contra a conse-

cução da própria programação existencial (proéxis), planejada na intermissão, durante o período 

pré-ressomático recente e identificada hoje. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo atitude vem do idioma Italiano, attitudine, “postura da pessoa”, de-

rivado do idioma Latim Medieval, actitudo, “posição; ação”, conexo ao idioma Latim, actus, 

“movimento; impulso, andamento; ação do orador e do ator; ato de alguma peça teatral; direito de 

passagem sobre a propriedade de outro; medida agrária; ato; feito”. Surgiu no Século XVIII.  

O prefixo anti procede do idioma Grego, anti, “de encontro, contra, em oposição a”. Apareceu no 

Século XVI. O vocábulo programa deriva do 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”, provavelmente por influência do idioma Fran-

cês, programme. Surgiu no Século XVIII. O termo programação apareceu no Século XX. A pala-

vra existencial provém do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Surgiu no Século 

XIX. 

Sinonimologia: 1.  Atitude incompletista. 2.  Postura antiproéxis. 3.  Autodesorganiza-

ção existencial. 4.  Anticompléxis. 

Neologia. As 3 expressões compostas atitude antiproéxis, miniatitude antiproéxis e ma-

xiatitude antiproéxis são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Atitude pró-proéxis. 2.  Postura em prol da proéxis. 3.  Neofilia.  

4.  Compléxis. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à organização evolutiva pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal patológico; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a atitude antiproéxis; os fatores conjugados da antiproéxis; o antidiscerni-

mento; a antidisciplina pessoal; o antivoluntariado; as antiprioridades; o antiabertismo conscien-

cial; a antitares; a antigescon; o anticompléxis; a antimoréxis; as autoposturas refratárias ao com-

pléxis; o porão consciencial do adulto; as emocionalidades; a autodesorganização; os desvios da 

proéxis; a deseducação pessoal; a robéxis; a autocorrupção; o murismo; a alienação; as automime-

ses dispensáveis; a vida farta; os privilégios sociais; as rotinas doentias; o poder temporal; as ami-

zades mutuamente ociosas; as promiscuidades; a autocomplacência; as interprisões grupocármi-

cas; a melin; a profilaxia da antiproéxis; o proexograma. 

 

Parafatologia: a atitude antintermissiva; a postura antiparaprocedência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Enumerologia: o ato de avançar o sinal; o ato de ganhar no grito; o ato de fazer teatro;  

o ato de pôr a faca no peito; o ato de virar a mesa; a guerra de nervos; o doido manso. 

Binomiologia: o binômio incompléxis-melin; o binômio incompléxis-melex. 

Trinomiologia: o trinômio desmotivação-desorganização-inconstância. 
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Antagonismologia: o antagonismo Curso Intermissivo / porão consciencial; o antago-

nismo buscador da evolução / acomodado à ignorância. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Filiologia: a hedonofilia. 

Fobiologia: a proexofobia; a neofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da hipomnésia; a síndrome da 

dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a gamemania. 

Holotecologia: a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Mesolo-

gia; a Parageneticologia; a Parapatologia; a Mesmexologia; a Perdologia; a Assediologia; o Des-

viacionismo; a Desviologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin; a conscin evolutivamente de meia-confecção; a conscin cerebe-

lar; as companhias humanas; a vítima da assedialidade interconsciencial; as consréus ressomadas. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o prisioneiro de sistema de crença; os assediado-

res extrafísicos; os interpresidiários evolutivos; o incompletista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a prisioneira de sistema de crença; as assediado-

ras extrafísicas; as interpresidiárias evolutivas; a incompletista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens incompletista; o Homo sapiens inordinatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniatitude antiproéxis = a minidissidência ideológica; maxiatitude anti-

proéxis = o binômio incompléxis-melin. 

 

Pesquisologia. Conforme os princípios da Experimentologia, eis, na ordem funcional,  

3 equívocos capazes de fundamentar e manter a imaturidade consciencial: 

1.  Orgulho. Quem ignora e não pergunta, erra por orgulho ou arrogância. 

2.  Egoísmo. Quem sabe e não ensina, erra por egocentrismo. 

3.  Autoverbação. Quem ensina e não faz, erra na Autoverbaciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, 30 atitudes antiproéxis, ou 

do subcérebro abdominal, merecedoras de atenção a fim de serem evitadas, com lógica e inteli-

gência, nos questionamentos anticoleiras do ego, dispostas na ordem alfabética: 

01.  Alcoolismo. Sentar-se à mesa do bar ou botequim para o chope amigo, com a turma, 

3 noites na semana. 

02.  Autodesorganização. Subverter caoticamente os compromissos da agenda pessoal 

como mau hábito adquirido. 

03.  Automotocracia. Dirigir o carro durante horas, daqui para ali, sem destino nem 

objetivo útil. 

04.  Automotofilia. Ficar brincando de consertar o carro, ininterruptamente, pelo mês 

afora. 

05.  Bordejos. Dar voltas, sem compromisso, só para ver as vitrines, 3 manhãs na se-

mana. 

06.  Carteado. Participar do jogo de cartas, varando a noite com a patota ociosa, 3 vezes 

por semana. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2041 

07.  Cinefilia. Assistir a 3 videofilmes, alugados, de comédias, de cada vez, 3 dias da se-

mana. 

08.  Cinofilia. Tomar conta do cão doméstico, 6 horas por dia, na condição de babá de 

cachorro. 

09.  Colecionismo. Colecionar, por exemplo, carteiras de cigarros, vazias, tendo prazer 

em manuseá-las todo dia. 

10.  Descompromisso. Bancar o aposentado, vivendo sem compromissos, antes dos 30 

anos de idade. 

11.  Desleitura. Passar as manhãs lendo os jornais do dia, sem nenhuma aplicação práti-

ca da leitura. 

12.  Desleixo. Largar as obrigações acumuladas em todas as frentes do trabalho pessoal. 

13.  Desocupação. Deixar-se ficar no banco da praça, todos os dias, jogando sota com 

desocupados. 

14.  Diletantismo. Visitar as galerias de arte várias vezes por semana sem comprar ne-

nhuma obra. 

15.  Esbanjamento. Sustentar conversa fiada, todo dia, sobre os jogos de futebol do 

campeonato, pessoalmente ou em chats, E-mails, orkuts e blogs. 

16.  Frivolidade. Acompanhar sucessivos desfiles de moda, seguidamente, por toda par-

te, sem trabalhar na área profissional (a futilidade; a banalidade; a leviandade). 

17.  Gastronomia. Frequentar os restaurantes em voga, em boa companhia, 5 vezes por 

semana. 

18.  Infantilidade. Ler tão só os romances da moda e nenhum livro sério, e mais útil,  

o tempo todo. 

19.  Ludopatia. Afundar-se no envolvimento lúdico do computador pessoal e da Internet 

todas as noites. 

20.  Musicofilia. Escutar música, com headphones, durante quase todo dia, várias vezes 

por mês. 

21.  Noturnidade. Ir a 3 shows de música popular, até tarde da noite, a cada 15 dias. 

22.  Óperas. Atravessar tardes inteiras, recostado no divã, ouvindo discos com músicas 

de óperas. 

23.  Passeante. Passear, lendo as manchetes nas bancas, durante 3 horas, 3 vezes por se-

mana. 

24.  Praia. Amornar-se na praia, 5 horas seguidas, em todos os dias de Sol claro. 

25.  Sedentarismo. Permanecer na cama, até tarde, aumentando o peso corporal na vida 

sedentária ou na inatividade. 

26.  Telespectador. Despender mais tempo assistindo a programas banais da TV em vez 

de trabalhar de modo construtivo. 

27.  Tietagem. Seguir, fielmente, com entusiasmo, 3 novelas da TV ao mesmo tempo. 

28.  Turfismo. Gastar horas e horas, 3 vezes na semana, no vício das apostas do Jockey 

Club. 

29.  Videogames. Comparecer às lojas de videogame e assinar o ponto 3 noites na se-

mana. 

30.  Vigorexia. Pular durante horas, excessivamente, toda manhã, nas malhações da aca-

demia de ginástica. 

 

Cultivo. Sob a ótica da Proexologia, toda proéxis exige cultivo atento a partir do fato na-

tural: nem toda semente germina. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respec-

tivas especialidades, evidenciando relação estreita com a atitude antiproéxis, indicados para a ex-
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pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

1.  Acídia:  Parapatologia. 

2.  Antidireito:  Parapatologia. 

3.  Autocorrupção:  Parapatologia. 

4.  Autodesorganização:  Parapatologia. 

5.  Decidofobia:  Parapatologia. 

6.  Desviacionismo:  Proexologia. 

7.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia. 

 

A  MAIOR  PARTE  DAS  ATITUDES  PESSOAIS  ANTI- 
PROÉXIS  APARECE  EMBASADA  NA  AUTODESORGANI-

ZAÇÃO,  EM GERAL,  DA  VIDA  HUMANA.  O  MAU  HÁBITO,  
OU  MINIVÍCIO,  GERA  E  MANTÉM  AS  ROTINAS  INÚTEIS. 

 

Questionologia. Você conhece alguém vítima da robotização existencial? Você julga vi-

ver atento às diretrizes da proéxis? Ainda se sujeita, regularmente, a atitudes banais, sob o rolo 

compressor das rotinas diárias da vida intrafísica? 

 
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 173. 

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 94, 165, 213, 271, 398, 459, 1.062, 1.067 

a 1.070, e 1.072. 
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; páginas 61 a 71, e 122. 
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A T I T U D E    E D U C A T I V A    P R Ó - E V O L U Ç Ã O  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atitude educativa pró-evolução é toda postura, hábito ou ação cosmoéti-

ca organizada tecnicamente pelo preceptor, ou preceptora, com o objetivo de promover, facilitar  

e desenvolver nas conscins infantes competências teáticas pró-evolutivas determinantes para  

o amadurecimento consciencial no futuro adulto. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo atitude vem do idioma Italiano, attitudine, “postura da pessoa”, de-

rivado do idioma Latim Medieval, actitudo, “posição; ação”, conexo ao idioma Latim, actus, 

“movimento; impulso; andamento; ação do orador e do ator; ato de alguma peça teatral; direito de 

passagem sobre a propriedade de outro; medida agrária; ato; ação; feito”. Surgiu no Século 

XVIII. O vocábulo educado provém do idioma Latim, educatus, particípio passado de educare, 

“criar (alguma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século 

XVII. O prefixo pró também procede do idioma Latim, pro, “diante de; antes de; a favor de; em 

prol de”. O termo evolução deriva do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, 

“ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; arrojar; despenhar; precipitar; 

desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Atitude educativa evoluciológica. 02.  Atitude reeducaciológica 

evolutiva. 03.  Posicionamento educativo pró-evolução. 04.  Atividade educativa pró-evolução. 

05.  Recurso educativo pró-evolução. 06.  Ação educativa pró-evolução. 07.  Prática pró-reeduca-

ção evolutiva. 08.  Rotina pró-despertológica. 09.  Hábito educativo pró-despertológico. 10.  Ati-

tude educativa pró-despertológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas atitude educativa pró-evolução, atitude educativa 

pró-evolução jovem e atitude educativa pró-evolução madura são neologismos técnicos da Ree-

ducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Atitude educativa antievolução. 2.  Atitude educativa assediadora.  

3.  Atitude educativa pró-decadência. 4.  Atitude educativa antidespertológica. 5.  Teoria educati-

va pró-evolução irrealizável. 6.  Atitude deseducativa. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reeducação evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Reeducaciologia; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; o ato de encorajar da maturidade pensênica na 

infância; o ato de ensinar precocemente a pensenizar sadiamente quanto aos outros; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; a holopensenização precedente à desperticidade. 

 

Fatologia: a atitude educativa pró-evolução; a reeducação evolutiva; a inteligência evo-

lutiva (IE) familiar; a alavancagem da proéxis desde o berço; as declarações de amor sadio dos 

pais para os filhos, promotoras da autestima; a aquisição da confiança, da autonomia e da inicia-

tiva nos primeiros anos de vida; a lucidez precoce sobre o fato de cada escolha acarretar responsa-

bilidades pessoais no presente e no futuro; a autossatisfação decorrente da maxipolivalência;  

a análise dos livros de filosofia para crianças; a brincadeira do nada e da força do silêncio esti-

mulando a autorreflexão; os porquês respondidos sem stress através de consultas ao dicionário;  

a consulta semanal do mapa-múndi; o telescópio utilizado regularmente nas noites em família;  

a participação juvenil na primeira atividade noturna no Tertuliarium, ainda sem cúpula, através do 

minicurso Natureza do Cosmos; o estímulo à descoberta e estudo de temas evoluídos fora do 

currículo escolar; a leitura semanal de, no mínimo, 1 livro com direito a debate em tertúlia 
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familiar; a manutenção do bom humor exemplar principalmente perante os contrafluxos do 

quotidiano familiar; a profilaxia de disfunções afetivas na adultícia com o treino e a prática contí-

nua de atividades promotoras da inteligência emocional na infância; a eliminação dos brinquedos 

bélicos oferecidos nas festas de natal e aniversários; o ato lúcido de não doar os brinquedos 

bélicos do filho para as outras crianças do bairro pobre; o idiotismo cultural sutil; o desapego 

temporão a roupas, brinquedos e alimentos promovidos comercialmente pelos mídias; o ensino 

precoce da não manipulação; o esclarecimento conscienciológico desmistificando a nova moda do 

reiki para crianças; a Cosmoética como valor familiar e escolar; a integridade e a solidariedade 

antecipada; a participação em congressos de sustentabilidade planetária com a apresentação de 

projetos decorridos nas escolas; o exercício de recrutamento do maior número de crianças, e res-

pectivos pais, para patrocinar a campanha assistencial às vítimas do terremoto em país des-

conhecido; a agenda pessoal promovida e construída pela criança; o ato de ensinar a criança  

a limpar, lavar e secar completamente sozinha os respectivos órgãos genitais, a partir dos 3 anos 

de idade, como forma de desenvolver a autonomia e a prevenção de possíveis abusos sexuais dos 

prestadores dos cuidados de saúde (familiares, educadores e profissionais de Saúde); a educação 

afetivo-sexual; a saúde homeostática como valor familiar; o ensino ao infante da profilaxia das 

minidoenças; o desporto, não bélico, autodidata como rotina útil; o treino da liderança cosmoética 

desde a segunda infância; o treino de falar em público perante múltiplas plateias desde o pré-

primário; o convívio precoce com diferentes pessoas de diversas culturas, etnias e opiniões; os 

intercâmbios internacionais escolares; as expedições científicas como projeto escolar ou de fim de 

semana; as férias de família com cariz científico; a filantropia entre avós-netos e tios-sobrinhos; 

os treinos financeiros, substituindo as doações familiares por empréstimos, para projetos válidos  

e supervisionados; a preservação e ampliação do patrimônio em família; o capital humano, inte-

lectual e financeiro familiar pró-evolução; a carreira pedagógica pró-erudição evolutiva; a escola 

de pais intermissivistas; a educação despertológica; as crianças, as gestantes e os educadores 

atendidos pela Associação Internacional de Ressomatologia e Evolução na Infância (EVO-

LUCIN). 

 

Parafatologia: a autovivência precoce do estado vibracional (EV) profilático; o comitê 

de pararrecepção assistencial específico para os profissionais de educação competentes; o ampa-

rador do infante atuando através do preceptor; a convivência no período fetal, com a mãe tenepes-

sista; o ensino precoce dos encapsulamentos energéticos; a projeção conjunta preceptor-aprendiz; 

a leitura de histórias de embalar indutoras de projeções conscienciais lúcidas rememoradas;  

a partilha matinal familiar dos sonhos e projeções da consciência; a projeciografia infantil;  

a aprendizagem do registro dos parafenômenos; os jogos de adivinha de objetos com a leitura 

energética como prática de exploração; a liberdade de expressão nas experiências parapsíquicas 

em lugares seguros; a aceitação das heterorretrocognições precoces espontâneas; a desrepressão 

parapsíquica; o resgate antecipado da senha evolutiva implantada na última vida; a facilitação das 

rememorações intermissivas na primeira infância; a reeducação infante das parapercepções;  

o patrocínio da saúde parapsíquica na infância e na adolescência; a educação precoce da autodefe-

sa e sustentabilidade energética; a Dinâmica Parapsíquica das Crianças e Adolescentes realizada 

no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o curso Precocidade Parapsíquica da 

Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do “ninguém evolui sozinho”; o princípio cosmoético de 

respeitar o nível evolutivo das consciências evitando o estupro evolutivo. 

Teoriologia: o predomínio da autovivência precoce (99%) verbaciológica sobre a teoria 

(1%); a teoria do desenvolvimento moral; a teoria das inteligências múltiplas; a teoria do desen-

volvimento psicossocial; as teorias do desenvolvimento infantil; as teorias da educação humana; 

a teoria da reeducação consciencial. 
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Tecnologia: a técnica da tartaruga desenvolvendo o autocontrole precocemente; a técni-

ca da autorreflexão na infância com o limite de tempo proporcional à idade; a técnica da criança 

escolher a consequência adequada e natural para os respectivos comportamentos inadequados;  

a técnica do elogio adequado diário para educar o infante. 

Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico reeducador. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos reconfortantes na criança sentindo-se diariamente bem vinda pe-

los cuidadores, sendo criticada construtivamente só à posteriori e quando estritamente necessá-

rio; os efeitos saudáveis da regra da criança ter só 60 minutos por dia de atividades com écran; 

os efeitos nosográficos da alcoolofilia e da toxicofilia parental; os efeitos profiláticos do esclare-

cimento na pré-adolescência quanto ao uso, sem exceção, do preservativo como o método anti-

concepcional 3 em 1: anti-DST, antigravidez e antiaborto; os efeitos do registo precoce das sin-

cronicidades na desmistificação das superstições; o efeito reeducador do exemplarismo familiar; 

os efeitos homeostáticos do investimento na reeducação evolutiva da população. 

Ciclologia: o ciclo EV–arco voltaico–mapeamento da sinalética–parapsiquismo lúcido; 

o ciclo financeiro patológico pedir-esbanjar-endividar-depender; o ciclo ascendente ideal invé-

xis-duplismo-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Crescendologia: o crescendo patológico cadeira do castigo–reforço negativo não fun-

cional–associação autorreflexão-punição–evitação da IFV; o crescendo financeiro pedagógico 

poupar-trabalhar-multiplicar-alavancar; o crescendo evolução pessoal–evolução grupal. 

Trinomiologia: o trinômio da empatia receptiva olhos atentos–ouvidos disponíveis–bra-

ços abertos aplicado diariamente no acolhimento maternal; o trinômio quem suja-limpa– 

–quem desarruma-arruma–quem estraga-conserta ensinando ao infante as bases da organização 

pessoal imediata. 

Polinomiologia: o polinômio pedagógico, preventivo de traumas sexuais, ensinar a di-

zer não–gritar–empurrar–fugir–contar ao adulto de confiança perante o indício de abuso sexual 

na infância; o polinômio EV–arco voltaico–mapeamento da sinalética–parapsiquismo lúcido. 

Antagonismologia: o antagonismo cadeira de castigo / cadeira de reflexão; o antago-

nismo elogio à criança / elogio ao comportamento; o antagonismo crítica à criança / crítica ao 

comportamento; o antagonismo castigo humilhante / castigo tarístico; o antagonismo superpro-

teção / acolhimento; o antagonismo fortalecimento da dependência / desenvolvimento da autono-

mia; o antagonismo recompensa alimentar / orientação alimentar. 

Paradoxologia: o paradoxo assistencial do(a) inversor(a) educador(a) de crianças. 

Politicologia: a pacienciocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: o castigo adequado como forma de demonstrar a lei de causa-efeito; as leis 

da Reeducaciologia Evolutiva. 

Filiologia: a leiturofilia; a neofilia. 

Sindromologia: a síndrome da pressa herdada na parentalidade. 

Holotecologia: a educacioteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a proexoteca; a recexo-

teca; a neonatoteca; a invexoteca; a energeticoteca; a parapsicoteca; a pedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Despertologia; a Evoluciologia; a Assisten-

ciologia; a Pré-Ressomatologia; a Ressomatologia; a Invexologia; a Conviviologia; a Cosmoeti-

cologia; a Exemplologia; a Parapercepciologia; a Maxiproexologia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida desde a segunda infância; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o educador evolutivo; o amparador intrafísico; o catalisador proexoló-

gico; o reeducador; o escritor na infância; o exemplarista; o filho intermissivista; o irmão inter-
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missivista; o pai intermissivista; o tio intermissivista; o avô intermissivista; o tenepessista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a educadora evolutiva; a amparadora intrafísica; a catalisadora proexo-

lógica; a reeducadora; a escritora na infância; a exemplarista; a filha intermissivista; a irmã inter-

missivista; a mãe intermissivista; a tia intermissivista; a avó intermissivista; a tenepessista; a tene-

pessista gestante; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a Serenona Monja, especialista 

na assistência dedicada às mulheres e às crianças. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sa-

piens inversor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens 

projectius; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens reurbanisatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atitude educativa pró-evolução jovem = a postura cosmoética da conscin 

preceptora jovem, demonstrando teática antecipada na reeducação evolutiva de conscins infantes; 

atitude educativa pró-evolução madura = a postura cosmoética da conscin preceptora adulta, de-

monstrando experiência teática indiscutível na reeducação evolutiva de conscins infantes. 

 

Culturologia: a máxima “pensenizemos a fim de acontecer o melhor para todos” como 

cultura educacional. 

 

Amadurecimento. O amadurecimento consciencial ao longo da vida poderá ser facilita-

do ou dificultado pelos aportes recebidos na infância e juventude. Importa esclarecer os progeni-

tores e os profissionais de educação sobre quais atitudes educativas pró-evolução têm maior pro-

babilidade de influenciar evolutivamente a conscin infante na fase adulta. 

Involução. Em contraponto, existem as atitudes educativas antievolução, naturalmente  

a serem evitadas principalmente no ensino ao infante, por se implantarem como as primeiras 

aprendizagens, e consequentemente serem inibidoras, bloqueadoras ou dificultadoras, a médio  

e longo prazo, da evolução consciencial no futuro adulto. 

 

Tabelologia. Sob a óptica da Reeducaciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

a tabela com 101 confrontos entre atitudes educativas pró-evolução e atitudes educativas antie-

volução: 

 

Tabela  –  Atitudes  Educativas  Pró-Evolução  versus  Antievolução 

 

N
os

 Atitudes  Educativas  Pró-Evolução Atitudes  Educativas  Antievolução 

01. Educar para a assertividade cosmoética Educar para a agressividade 

02. Educar para a assistência, o altruísmo Educar para a ganância, o egocentrismo 

03. Educar para a atenção dividida  Educar para o devaneio 

04. Educar para a atividade útil Educar para a inação, a inércia, a apatia 

05. Educar para a autenticidade consciencial Educar para a hipocrisia 

06. Educar para a autestima Educar para a baixa autestima 

07. Educar para a autocompetência Educar para a autoincompetência 

08. Educar para a autoconscienciometria Educar para o autoignorantismo pessoal 
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N
os

 Atitudes  Educativas  Pró-Evolução Atitudes  Educativas  Antievolução 

09. Educar para a autocura Educar para a psicossomatização 

10. Educar para a autodefesa energética Educar para a possessão interconsciencial 

11. Educar para a autodisciplina Educar para a autoindulgência 

12. Educar para a autonomia Educar para a síndrome do canguru 

13. Educar para a autorreflexão Educar para a impulsividade 

14. Educar para a bibliofilia, a leitura Educar para a bibliofobia 

15. Educar para a bioenergética lúcida Educar para a consciência podálica 

16. Educar para a catalisação evolutiva Educar para o estupro evolutivo 

17. Educar para a cientificidade Educar para o misticismo 

18. Educar para a Cosmoética Educar para a amoralidade  

19. Educar para a cosmovisão Educar para a submissão astrológica 

20. Educar para a criatividade Educar para a preguiça mental 

21. Educar para a democracia direta Educar para a ditadura camuflada 

22. Educar para a desrepressão parapsíquica Educar para a opressão parapsíquica 

23. Educar para a dieta frutariana Educar para a dieta carnívora 

24. Educar para a dignidade, a honestidade Educar para a ignomínia, a desonestidade 

25. Educar para a erudição, a sabedoria Educar para a desinformação 

26. Educar para a evolução Educar para a estagnação 

27. Educar para a filantropia, a xenofilia Educar para a misantropia, a xenofobia 

28. Educar para a fitoconvivialidade Educar para a dendroclastia 

29. Educar para a generosidade Educar para a mesquinhez 

30. Educar para a gescon Educar para a gravidez irrefletida 

31. Educar para a gratidão Educar para a ingratidão 

32. Educar para a harmonia existencial Educar para a pseudo-harmonia  

33. Educar para a higiene Educar para o sujismundismo 

34. Educar para a inteligência emocional Educar para o bloqueio emocional 

35. Educar para a inteligência evolutiva Educar para a regressão evolutiva 

36. Educar para a inteligência financeira Educar para a desorganização financeira 

37. Educar para a inteligência intelectual Educar para a obtusidade 

38. Educar para a inteligência parapsíquica Educar para a ignorância parapsíquica 

39. Educar para a invéxis Educar para o perfeccionismo 

40. Educar para a itinerância produtiva Educar para o bairrismo 

41. Educar para a liderança cosmoética Educar para a obediência acrítica 

42. Educar para a longevidade Educar para a riscomania 
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N
os

 Atitudes  Educativas  Pró-Evolução Atitudes  Educativas  Antievolução 

43. Educar para a magnanimidade Educar para a minilucidez   

44. Educar para a maturidade evolutiva Educar para o porão consciencial 

45. Educar para a megafocalização precoce Educar para o interesse fugaz 

46. Educar para a megarresponsabilidade Educar para a irresponsabilidade 

47. Educar para a multiculturalidade Educar para o clubismo 

48. Educar para a neofilia Educar para a neofobia 

49. Educar para a nutrição orgânica Educar para a alimentação agrotóxica  

50. Educar para a observação sensata Educar para o exibicionismo incônscio 

51. Educar para a organização Educar para a desorganização 

52. Educar para a originalidade Educar para a vulgaridade 

53. Educar para a partilha Educar para a avareza 

54. Educar para a paz, a cooperação Educar para o belicismo, a conflituosidade 

55. Educar para a pesquisa do erro Educar para a negação do erro 

56. Educar para a policarmalidade Educar para a interprisão grupocármica 

57. Educar para a polivalência Educar para a monovalência 

58. Educar para a pontualidade Educar para a síndrome da pressa 

59. Educar para a precocidade infantil fausta Educar para a precocidade desperdiçada 

60. Educar para a prevenção, a segurança Educar para a remediação, a imprudência 

61. Educar para a priorização da proéxis Educar para a automimese inútil 

62. Educar para a projetabilidade lúcida Educar para a má higiene do sono 

63. Educar para a prosperidade cosmoética Educar para a pré-derrota 

64. Educar para a recuperação dos megacons Educar para a rememoração implantada 

65. Educar para a resiliência consciencial Educar para a autovitimização 

66. Educar para a resolução de problemas Educar para a dramatização 

67. Educar para a retrospectiva cosmoética Educar para o sentimento de culpa 

68. Educar para a revolução consciencial Educar para a revolução belicista 

69. Educar para a rotina útil Educar para a mesméxis 

70. Educar para a saúde holossomática Educar para a doença 

71. Educar para a serenidade, o equilíbrio Educar para o desassossego íntimo 

72. Educar para a sexualidade responsável Educar para a sexualidade irresponsável 

73. Educar para a sustentabilidade planetária Educar para a destruição do ecossistema 

74. Educar para a tares Educar para a assistência demagógica  

75. Educar para a taxologia Educar para a desorganização intelectual 

76. Educar para a verdade prioritária Educar para a mentira 
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N
os

 Atitudes  Educativas  Pró-Evolução Atitudes  Educativas  Antievolução 

77. Educar para a zooconvivialidade sadia Educar para a caça 

78. Educar para o abertismo consciencial Educar para a restrição consciencial 

79. Educar para o amor doador Educar para o ódio, o amor egoístico 

80. Educar para o autocontrole Educar para o autodescontrole 

81. Educar para o autodesassédio Educar para a autocorrupção 

82. Educar para o autodeterminismo Educar para a robotização 

83. Educar para o autodidatismo Educar para a escolaridade mínima 

84. Educar para o autorado, a escrita Educar para o plágio 

85. Educar para o desapego material racional Educar para o hiperconsumismo 

86. Educar para o desporto autodidata Educar para o sedentarismo 

87. Educar para o duplismo libertário Educar para a solidão 

88. Educar para o empreendedorismo Educar para a interprisão laboral 

89. Educar para o esforço Educar para o facilitismo 

90. Educar para o exemplarismo Educar para a pedantismo 

91. Educar para o heterodesassédio Educar para a zombaria, o heterassédio 

92. Educar para o humor homeostático Educar para o humor sarcástico 

93. Educar para o lazer criativo  Educar para o hedonismo, o workaholism  

94. Educar para o livre arbítrio Educar para a autodecidofobia 

95. Educar para o otimismo racional Educar para a sinistrose, o pessimismo 

96. Educar para o parapsiquismo assistencial Educar para o parapsiquismo medroso 

97. Educar para o poliglotismo assistencial Educar para o monoglotismo interiorota 

98. Educar para o princípio da descrença Educar para a fé, a crença, o dogma 

99. Educar para o profissionalismo eficaz Educar para a tríade da erronia 

100. Educar para o respeito  Educar para o desprezo  

101. Educar para o voluntariado evolutivo Educar para o capitalismo selvagem 

 

Autoconscienciometria. O adulto responsável pela preceptoria de crianças facilitará  

a nobre tarefa de educar se, de preferência diariamente, autanalisar quais as atitudes pró-evolução 

manteve, alcançou ou poderia ter utilizado hoje. 

Prevenção. Usando a técnica da pesquisa do erro haverá igualmente vantagens evoluti-

vas se o preceptor dissecar quais as atitudes educativas antievolução poderia ter evitado hoje  

e como corrigir os respectivos efeitos amanhã. 

Ritmo. Vale ressaltar a importância da educação pró-evolução ser aplicada ao ritmo  

e capacidade de aprendizagem da criança, sem pressas e expectativas. A consciência portadora do 

soma infante precisa sentir-se aceita incondicionalmente pelos progenitores e educadores. 

Necessidade. Na cadência das necessidades conscienciais intrínsecas, a criança irá ab-

sorvendo a informação essencial, transmitida pelos educadores e ambiente familiar, para a evolu-

ção intraconsciencial desta ressoma. 
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Progresso. O conhecimento evolui e altera-se em todas as áreas do desenvolvimento hu-

mano. A educação hora a hora tem novidades pertinentes e facilitadoras da rotina semanal das fa-

mílias e das escolas. 

Neofilia. Ganha mais quem procurar, periodicamente, especialistas teáticos propositores 

de novas formas, simples e práticas, de exercer no dia a dia, hábitos promotores e facilitadores de 

atitudes educativas pró-evolução. 

Precocidade. A Conscienciologia oferece as informações necessárias à consciência para 

acelerar o próprio ritmo evolutivo e cosmoético. A reeducação evolutiva tem por objetivo fortale-

cer na consciência o maior número de trafores pró-evolutivos e minimizar ao máximo os trafares 

antievolução o mais cedo possível, na infância ou adolescência. 

Alicerces. Importa aos educadores memorizarem os sete pilares essenciais das atitudes 

educativas pró-evolução: o amor, a disciplina, a assistência, a Cosmoética, a neofilia, o domínio 

das energias conscienciais e a independência econômico-financeira. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a atitude educativa pró-evolução, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

03.  Currículo  parental:  Cuidadologia;  Neutro. 

04.  Despertamento  parapsíquico  precoce:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Educação  despertológica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

06.  Educação  primária:  Reeducaciologia;  Neutro. 

07.  Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Exemplo  pedagógico:  Pedagogia;  Neutro. 

09.  Infante  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

11.  Inteligência  financeira  proexogênica:  Proexologia;  Neutro. 

12.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Precocidade  desperdiçada:  Perdologia;  Nosográfico. 

14.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

A  ATITUDE  EDUCATIVA  PRÓ-EVOLUÇÃO,  COSMOÉTICA,  
LEGITIMA  O  PRECEPTOR,  FAMILIAR  OU  PROFISSIONAL,  
AO  PROPORCIONAR  ÀS  CRIANÇAS,  O  USUFRUTO  SADIO  

E  PRECOCE  DA  ACELERAÇÃO  DA  HISTÓRIA  PESSOAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a influência, no amadurecimento 

consciencial, das atitudes educativas pró-evolução, e antievolução, recebidas na infância? Em ca-

so afirmativo, quais benefícios evolutivos hauridos já foram compartilhados com conscins in-

fantes? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Hughes Jr., James E.; Riqueza Familiar: Como Manter o Patrimônio por Gerações: Como os Membros 

de uma Família e seus Conselheiros preservam seu Patrimônio Humano, Intelectual e Financeiro por Várias Gerações 

(Family Wealth: Keeping it in the Family); revisora Livia M. Giorgio; trad. Vânia Buchala; André Setti; & Eliana Alck-
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min; 184 p.; 4 caps.; 50 enus.; 1 ilus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 anexo; 22 x 15 cm; br.; Saraiva; São Paulo, SP; 2006; 

páginas 1 a 72, 81 a 107 e 115 a 156. 

2.  Saulière, Delphine; & Després, Bernadette; Abusos Sexuais não! (Abus Sexuels, non!); trad. Teresa Car-
doso; 36 p.; 5 enus.; 92 ilus.; glos. 10 termos; 19 x 15,5 cm; br.; Terramar; Lisboa; Portugal; 2004; páginas 4 a 27. 

 

L. M. S. 
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A T I T U D E    I N O V A D O R A  
( A D M I N I S T R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atitude inovadora é a capacidade de a conscin, homem ou mulher, se 

apropriar de conhecimentos e habilidades na obtenção de mudanças produtivas nas atividades 

pessoais e profissionais desenvolvendo a inovação por meio de oportunidades desafiadoras, neoi-

deias, neoverpons, novas tecnologias, estratégias diferenciadas, pesquisas e autorreciclagens am-

pliando a autorganização, a criatividade e a interassistencialidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo atitude vem do idioma Italiano, attitudine, “postura da pessoa”, de-

rivado do idioma Latim Medieval, actitudo, “posição; ação”, conexo ao idioma Latim, actus, 

“movimento; impulso; andamento; ação do orador e do ator; ato de alguma peça teatral; direito de 

passagem sobre a propriedade de outro; medida agrária; ato; ação; feito”. Surgiu no Século 

XVIII. A palavra inovação procede do idioma Latim, innovatio, “renovação”. Apareceu no Sécu-

lo XIV. 

Sinonimologia: 01.  Atitude renovadora. 02.  Atitude aperfeiçoadora. 03.  Atitude trans-

formadora. 04.  Ação inovadora. 05.  Atitude original. 06.  Atitude criativa. 07.  Ação recicladora. 

08.  Atitude neoideativa. 09.  Postura reformadora. 10.  Posicionamento inovador. 

Antonimologia: 01.  Atitude estagnadora. 02.  Atitude antiquada. 03.  Posicionamento 

repetitivo. 04.  Atitude conservadora. 05.  Postura retrógrada. 06.  Atitude inócua. 07.  Travão da 

inovação. 08.  Ação bitolada. 09.  Atitude inacabada. 10.  Postura regressiva. 

Estrangeirismologia: os insights nas reflexões e experiências; a apex mentis; o timing 

correto da inovação; o know-how; a awareness intelectual; o brainstorming das ideias inovadoras; 

o modus operandi na pesquisa; a expertise; o momento eureka; a innovation; a glasnost per-

manente; a open mind; a selfperformance científica; o benchmarking; o approach criativo; as best 

practices; o checklist das neoideias; o mentoring; o upgrade nas pesquisas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à criatividade na vida pessoal e profissional. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inovação 

requer neossinapses. Inovar abre caminhos. Cadáveres não inovam. Inovar significa acrescentar. 

Optemos pelas renovações. Metabolizemos cada renovação. Tenhamos atitudes inovadoras. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1. “Limitologia. Há aquele indivíduo que parece não ter cérebro ou massa cinzenta, mas 

pedra na caixa craniana. Se a pessoa não quer flexibilizar as atitudes e posturas, o melhor é deixá- 

-la para lá com seu granito no cérebro. Desse modo, pode-se detectar certa raia racional nos deba-

tes conscienciológicos”. 

2. “Variabilidade. A variação ou flexibilidade dos autopensenes, a maior, é própria da 

sabedoria. O autoposicionamento estacionário, ou inflexível, a menor, é específico da ignorância”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inovação; a qualidade das automanifestações 

pensênicas inovadoras; os neopensenes; a neopensenidade; o autodesassédio mentalsomático por 

meio da pensenidade inovadora; o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; a harmonia 

do holopensene institucional; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; o holopensene trafo-

rista; o holopensene universalista; a retilinearidade autopensênica; os maxipensenes; a maxipen-

senidade; os megapensenes; a megapensenidade; a mudança de padrão holopensênico; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; 

a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os interpensenes; a interpensenidade; o holopensene da Grupocarmologia; o holopensene gru-
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pal da Interassistenciologia; o holopensene grupal da convivialidade produtiva; os conviviopen-

senes; a conviviopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade. 

 

Fatologia: a atitude inovadora; a gestão da inovação; as áreas de Pesquisa, Desenvolvi-

mento e Inovação (PDI) nas organizações; a educação inovadora no estímulo à pesquisa; o com-

prometimento com a excelência; os habitats de inovação (incubadoras tecnológicas, parques 

tecnológicos e cidades inteligentes); as políticas de inovação; o networking facilitador na forma-

ção de ambientes inovadores; a empresa inovadora; a postura empreendedora; o uso de novas tec-

nologias na formação de “redes” (rede de informação, rede de conhecimento e redes de inova-

ção); o capital intelectual; os empreendimentos conscienciocêntricos favorecendo as inovações;  

o descarte das tradições; a minimização de trafares limitadores da criatividade; o feedback na re-

ciclagem de posturas resistentes; a eliminação das ideias negativas e do impossível; a evitação de 

interesses pessoais; o autenfrentamento da zona de conforto; o desapego material viabilizando  

a renovação intraconsciencial; a análise de neorrealidades e neoperspectivas; a aceitação dos no-

vos paradigmas; a neoabordagem pesquisística incluindo o paradigma consciencial; a compreen-

são das neoverpons; a aplicação da Cosmoética nas renovações pessoais e profissionais; o conhe-

cimento como alavancador das inovações; a renovação constante das atitudes; o autodiscernimen-

to aplicado às inovações positivas; o intraempreendedorismo; o autaperfeiçoamento contínuo qual 

objetivo permanente; o autocontrole na consecução dos objetivos, da concentração e do foco; as 

pesquisas conscienciológicas na Internet viabilizando reciclagens intraconscienciais inovadoras;  

a utilização de trafores na alavancagem das mudanças; a teática nas ações renovadoras; a inten-

cionalidade sadia; a inovação de valor; a apreensão da cosmovisão; a atitude cosmoética sobre-

pondo-se a atitude egoica; as ideias criativas propulsoras das inovações; a conquista da maturida-

de nas ações diárias, evitando generalizações; o poder realizador da vontade; o abertismo quanto  

à percepção das oportunidades inovadoras; a coragem nas novas experiências; a autorganização;  

a conversão de percalços em resultados inovadores; o vetor inovativo determinando a direção, 

intensidade e o sentido para neoposicionamentos; a necessidade do esforço extra e contínuo;  

a maximização da absorção conceitual; o interesse pela originalidade; a cocriação; o equilíbrio 

entre as múltiplas inteligências. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal promovendo o abertismo consciencial; o assédio extrafísico impe-

dindo a renovação e o acesso aos neovalores; a autoconfiança parapsíquica viabilizando a com-

preensão de novos paradigmas; a parapercepção do senso de lucidez; a assepsia energética nos 

ambientes; a autodisponibilidade parapsíquica interassistencial facilitando neoideias; a influência 

multidimensional nas decisões; a vivência da projeção lúcida (PL) promovendo acesso às neoidei-

as, neoverpons, neovalores e neorrealidades; a paraatenção aos parafatos e ao contexto multidi-

mensional; a tenepes enquanto assistência e aprendizagem de neoverpons; o apoio dos amparado-

res extrafísicos intensificando o processo de inovação; a paraliderança interassistencial e multidi-

mensional inovadora; a atenção às parassincronicidades, favorecendo neoatitudes inovadoras;  

a inteligência evolutiva (IE); a participação no Curso Intermissivo (CI) e o desenvolvimento de 

neossinapses; o extrapolacionismo parapsíquico deflagrando neorraciocínios e neoabordagens. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo neopensenidade-neotecnologias-neoideias; o sinergismo 

análise-síntese; o sinergismo atitude inovadora–evolução consciencial; o sinergismo autodisci-

plina pesquisística–automotivação intelectual; a inovação resultante do sinergismo autopesquisa- 

-reciclagem; o sinergismo autossuperações–acelerações inovativas; o sinergismo detalhismo- 

-cosmovisão; o sinergismo criatividade–capacidade inovadora; o sinergismo atitude inovadora– 

–neossinapses; o sinergismo planejamento inovador–consecução diferenciada. 
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Principiologia: o princípio consciencial; o princípio da descrença (PD); o princípio da 

Cosmoética Destrutiva; o megaprincípio científico; o princípio da inventividade; o princípio da 

autopesquisa; o princípio da inteligência evolutiva (IE) aplicada à inovação. 

Codigologia: o código de conduta do pesquisador inovador; o código de ética dos em-

preendedores; o código de exemplarismo pessoal (CEP) relativo à autocientificidade; o código 

grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado no desenvolvi-

mento das inovações; a pesquisa dos códigos culturais; os códigos de Ética Profissional. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da cognição; a aplicação da 

teoria das neoideias; a teoria da aprendizagem contínua; a teoria da Evoluciologia; a teoria da 

inovação; a teoria da reciclagem pensênica; a teoria do megaconhecimento. 

Tecnologia: a técnica conhecimento-habilidades-atitudes; a técnica da autopensenidade 

criativa; a técnica do detalhismo e exaustividade; a técnica da consulta aos 50 dicionários; a téc-

nica da criatividade; a técnica do autodidatismo; a técnica da omnipesquisa permanente; a técni-

ca dos registros de neoideias; as técnicas de gestão da inovação; a técnica de associação de idei-

as; as neotecnologias propiciando aceleração inovadora. 

Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; a inovação no voluntariado conscien-

ciológico; o voluntariado pessoal e profissional; o voluntariado nas Instituições Conscienciocên-

tricas (ICs); o voluntariado gesconográfico; o voluntário pesquisador. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizacio-

logia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Administradores; o Colégio Invisível da Empreen-

dedorismologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conscienciocen-

trologia; o Colégio Invisível dos Escritores Conscienciológicos. 

Efeitologia: o efeito da ação e reação; o efeito halo das neoideias; o efeito cascata das 

inovações no cotidiano; o efeito do holopensene inovador; o efeito cosmovisiológico da exausti-

vidade na pesquisa inovadora; o efeito da objetividade nas soluções inovadoras; o efeito no in-

vestimento da recin; o efeito multiplicador das neoverpons; os efeitos da criatividade evolutiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses criadas pelo insucesso; a construção de neossinap-

ses por meio da autorreflexão; a ideia inovadora gerando neossinapses; a reciclagem das retros-

sinapses abrindo espaço para a inovação; as neossinapses adquiridas no processo inovador; as 

neossinapses oriundas da pesquisa continuada; as neossinapses geradas pelo omniquestionamen-

to; as neossinapses da criação; as parassinapses inovadoras promovendo soluções diferenciadas. 

Ciclologia: o ciclo questionamento-resolução-experimentação-reflexão; o ciclo análise- 

-síntese-neoanálise; o ciclo neoideia-autorreflexão-neoideia; o ciclo alternante pesquisador-ob-

jeto; o ciclo construção-desconstrução-reconstrução; o ciclo contínuo da aprendizagem inovado-

ra; o ciclo criativo apreensão-incubação-iluminação-verificação; o ciclo da inovação; o ciclo de 

extrapolacionismos parapsíquicos; o ciclo da inventividade; o ciclo do conhecimento; o ciclo 

aprender-inovar-reinovar; o ciclo experimental hipótese-pesquisa-comprovação; o ciclo planeja-

mento-implementação-consolidação. 

Enumerologia: a inovação incremental; a inovação de marketing; a inovação organiza-

cional; a inovação de processos; a inovação de produtos e serviços; a inovação radical; a inova-

ção tecnológica. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância na análise das inovações; o binômio 

aprendizagem-reeducação; o binômio autoconsciência-vontade; o binômio autolucidez-autocog-

nição; o binômio autorganização-inovação; o binômio autorreflexão–inovação nas recins; o bi-

nômio criatividade-inventividade; o binômio detalhismo-exaustividade; o binômio disciplina-au-

torganização; o binômio neoparadigma-neologismos; o binômio teática-verbação; o binômio lo-

gicidade-inovação. 

Interaciologia: a interação invenção-inovação; a interação amparador–inovador cos-

moético; a interação neoanálise-neossíntese; a interação aprendizagem–desenvolvimento inova-

dor; a interação atitude inovadora–atitude criativa; a interação destruição-criação; a interação 
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autorganização-criatividade; a interação conhecimento-inovação; a interação inovação-evolu-

ção; a interação custo-benefício; a interação Tecnologia-Paratecnologia. 

Crescendologia: o crescendo paradigma mecanicista–paradigma consciencial; o cres-

cendo abertismo-cosmovisão; o crescendo análise-síntese-renovação; o crescendo criação indi-

vidual–cocriação; o crescendo conscin intuitiva–conscin cognitiva; o crescendo criativo imita-

ções–inovações; o crescendo experimentação-aperfeiçoamento; o crescendo hipótese-teoria;  

o crescendo percepção-pesquisa-ideação-solução-efeito. 

Trinomiologia: o trinômio recuar-admitir-mudar; o trinômio analisar-entender-inovar; 

o trinômio (trio) inventor-descobridor-inovador; o trinônimo autopequisa-recéxis-recin; o trinô-

mio autorganização-detalhismo-exaustividade; o trinômio Ciência-Tecnologia-Inovação; o trinô-

mio ensino-pesquisa-inovação; o trinômio ideia-experimentação-inovação; o trinômio planeja-

mento-consecução-resultados; o trinômio neoideias-neoverpons-neologismos. 

Polinomiologia: o polinômio capacidade de agir suficiente–capacidade de refletir sufi-

ciente–capacidade de disseminar suficiente–aprendizagem contínua; o polinômio autanálise-me-

ganálise-cosmanálise-holanálise; o polinômio analisar-compreender-conhecer-vivenciar; o poli-

nômio autolucidez-lógica-coerência-solução-inovação; o polinômio ideia-objetivo-inovação-re-

sultado; o polinômio criatividade-originalidade-funcionalidade-usabilidade; o polinômio incuba-

ção-desenvolvimento-autonomia-sustentabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo atitude limitadora / atitude vencedora; o antagonis-

mo velhos padrões / novos padrões; o antagonismo teoria / prática; o antagonismo análise / sín-

tese; o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo fato / ficção; o antagonismo atitude 

inovadora / atitude conservadora; o antagonismo acomodação / autevolução; o antagonismo ra-

cionalidade / instintividade; o antagonismo ação / inércia; o antagonismo criatividade / triviali-

dade; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo inovação / tradição. 

Paradoxologia: o paradoxo aparência moderna–essência conservadora; o paradoxo de 

o argumento e o contrargumento alavancarem a inovação; o paradoxo da desconstrução-inova-

ção; o paradoxo da simplificação da complexidade; o paradoxo da criatividade destrutiva abrir 

espaço para a inovação; o paradoxo de as crises potencializarem inovações. 

Politicologia: a debatocracia; a evoluciocracia; a cientificocracia; a autopesquisocra-

cia; a tecnocracia; a experimentocracia; a intelectocracia; a política da inovação; as políticas 

das Instituições Científicas e Tecnológicas. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do aperfeiçoamento contínuo; a Lei da Inovação 

nº 10.973; a lei da ação-reação aplicada aos atos inovadores; a lei da espiral evolutiva; a lei do 

maior esforço aplicada a inovação cosmoética; a lei do maior esforço na pesquisa. 

Filiologia: a neofilia; a intelectofilia; a autopesquisofilia; a cosmovisiofilia; a tecnofilia; 

a organizaciofilia; a paratecnofilia; a soluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a ideofobia; a autorrecinofobia; a experimentofo-

bia; a criativofobia; a leiturofobia; a tecnofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do negativismo; a prevenção da síndrome da 

procrastinação; a profilaxia da síndrome da automimese; a autocura da síndrome da inseguran-

ça; a superação da síndrome da inércia; a erradicação da síndrome da apriorismose inibindo ino-

vações; a redução da síndrome do perfeccionismo; a supressão da síndrome da pusilanimidade. 

Maniologia: a megalomania; a fracassomania; a apriorismomania; a anticomania; a ma-

nia da perfeição; a riscomania irresponsável; a mania de desistir. 

Mitologia: a eliminação do mito do impossível; o mito da inspiração sem transpiração; 

o mito das verdades absolutas; o mito da inovação sem esforço; o mito “sei tudo” ou “nada sei”; 

o mito da incapacidade de inovar; o mito da pesquisa concluída; o mito do conhecimento total. 

Holotecologia: a administroteca; a biblioteca; a cientificoteca; a criativoteca; a ideoteca; 

a neopensenoteca; a organizacioteca; a paratecnoteca. 

Interdisciplinologia: a Administraciologia; a Abertismologia; a Criativologia; a Autex-

perimentologia; a Autodisciplinologia; a Autopesquisologia; a Intelectologia; a Megapensenolo-

gia; a Omniquestionologia; a Paratecnologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin inovadora; 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 ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evoluti-

vo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o conviviólogo; o duplista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evolu-

ciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente ideológico; o profissional liberal; o profissional das organizações; o tenepessista; o ofiexis-

ta; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; os profissionais da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; a amparado-

ra intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; 

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a convivióloga; a duplista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucien-

te; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a profissional liberal; a profissional das organizações; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntá-

ria; as profissionais da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. 

 

Hominologia: o Homo sapiens administrator; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo 

sapiens scientificus; o Homo sapiens creatus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens neo-

philicus; o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens technologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atitude inovadora básica = aquela sem aplicação de pesquisa sistemática 

e metodológica, incipiente quanto à divulgação de neoideias e de baixo impacto recexológico; ati-

tude inovadora avançada = aquela com aplicação de pesquisas técnicas e metodológicas persona-

lizadas, promovendo a inovação contínua e a divulgação de neoverpons, acelerando recins e recé-

xis. 

 

Culturologia: a cultura da inovação; a cultura da mudança; a cultura da Administraci-

ologia; a cultura da Autorganizaciologia; a cultura da aprendizagem; a cultura da pesquisa per-

manente; a cultura da Megapensenologia; a cultura do omniquestionamento. 

 

Caracterologia. Concernente à Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 40 características pessoais viabilizadoras da ampliação do grau de inovação da conscin au-

topesquisadora, homem ou mulher: 

01.  Antiassedialidade. Enfrentar e superar as pressões assediadoras na renovação. 

02.  Anticonflitividade. Desenvolver postura harmônica na compreensão de neoideias. 

03.  Anticorruptibilidade. Agir com lisura pensênica, viabilizando mudanças positivas. 

04.  Antiemocionalidade. Buscar o equilíbrio consciencial, excluindo reações imaturas. 

05.  Antipusilanimidade. Ter coragem para o autenfrentamento e iniciativas cosmoéticas. 

06.  Antirreligiosidade. Valorizar e aplicar o princípio da descrença. 

07.  Assertividade. Adotar postura franca, objetiva, interassistencial e motivadora. 

08.  Atenção. Manter o foco, atenção e abertura para o novo. 

09.  Autenticidade. Apresentar sinceridade cosmoética afastando medos e tradições. 

10.  Cientificidade. Adotar metodologias de pesquisa investigativa, buscando resultados. 

11.  Comunicabilidade. Manifestar com clareza as neoideias com feedback construtivo. 
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12.  Conectividade. Interligar neoconceitos, ampliando a rede de contatos pessoais. 

13.  Cooperatividade. Contribuir com neoconhecimentos, colaborando nas inovações. 

14.  Cosmoeticidade. Aplicar o CPC em constantes ajustes inovadores para a evolução. 

15.  Criatividade. Estimular a criação e cocriação por meio da Cosmoética Destrutiva. 

16.  Criticidade. Examinar com critérios a validade e utilidade das inovações. 

17.  Curiosidade. Impulsionar o interesse pelas novidades e busca pelo desconhecido. 

18.  Didaticidade. Buscar o conhecimento autodidático visando a melhoria contínua. 

19.  Energossomaticidade. Desenvolver autodefesa energética renovadora pelo EV. 

20.  Habilidade. Desenvolver as neoideias, aumentando a experiência e o modus operandi. 

21.  Inovatividade. Adotar a neofilia facilitando a escolha das neoideias aplicáveis. 

22.  Intelectualidade. Manter o foco na pesquisa e nas gescons produtivas e inovadoras. 

23.  Intencionalidade. Firmar propósitos inovadores com intenções interassistenciais. 

24.  Interassistencialidade. Assumir com lucidez o objetivo interassistencial renovador. 

25.  Logicidade. Organizar o conhecimento e ampliar as interconexões temáticas. 

26.  Ludicidade. Utilizar o bom humor, superando fracassos com tranquilidade. 

27.  Maturidade. Analisar com ponderação e avaliar alternativas com equilíbrio. 

28.  Objetividade. Definir assuntos e ideias com eficácia, sem rodeios. 

29.  Originalidade. Estimular ideias originais, fomentando concepções sinápticas criativas. 

30.  Ortopensenidade. Ampliar a pensenidade cosmoética nos ambientes de inovação. 

31.  Proatividade. Ter iniciativa para obter insigths inovadores e antecipar mudanças. 

32.  Profundidade. Buscar a essência das ideias e o detalhismo sem perfeccionismos. 

33.  Questionabilidade. Eliminar as incertezas através de perguntas inteligentes. 

34.  Racionalidade. Empregar o mentalsoma e o discernimento na análise de neoideias. 

35.  Reciclabilidade. Implementar recins, criando neossinapses renovadoras. 

36.  Refratariedade. Refutar com cosmoética e criatividade as ideias patológicas. 

37.  Responsabilidade. Assumir desafios se comprometendo com as mudanças. 

38.  Teaticidade. Unir teoria e prática com objetividade visando inovações aplicáveis. 

39.  Tecnicidade. Desenvolver metodologias e lógica na validação dos resultados. 

40.  Vontade. Aplicar empenho diferenciado com interesse no melhor para todos. 

 

Inovação. Sob a ótica da Empreendedorismologia, eis, por exemplo, listados em ordem 

alfabética, 10 requisitos essenciais para desenvolver e manter a cultura da inovação capazes de 

mudar a matriz econômica, promover o desenvolvimento social e a interassistencialidade: 

01.  Agenda e diagnóstico: o compromisso com a inovação e investimento em talentos. 

02.  Conhecimento como diferencial: as pesquisas ampliando o conhecimento regional. 

03.  Educação para o empreendedorismo: as experiências empreendedoras nas escolas. 

04.  Gestão de transferência de tecnologia: a gestão nos polos de centros de inovação. 

05.  Ideias globais: a inovação aberta integrando informações e tendências planetárias. 

06.  Infraestrutura: o desenvolvimento de infraestrutura para projetos de inovação. 

07.  Internacionalização das relações: o espaço para empreendedores estrangeiros. 

08.  Qualidade de vida: a integração de projetos alternativos nos espaços de inovação. 

09.  Redes de inovação: o capital relacional e o conhecimento coletivo regional. 

10.  Tríplice hélice da inovação: a integração empresas, universidades e poder público. 

 

Desenvolvimentologia. Na perspectiva da Administraciologia, o desenvolvimento das 

etapas da inovação, viabilizam a identificação das criações aplicáveis. Eis, por exemplo, na ordem 

funcional, 7 etapas facilitadoras do processo renovador: 

1.  Identificação das oportunidades: a verificação sem análise prévia. 

2.  Entendimento da oportunidade: a análise de oportunidades viáveis. 

3.  Troca de ideias e experiências: o debate sobre o grau de inovação. 

4.  Ideação: a transformação das oportunidades em ideias concretas. 

5.  Seleção: a escolha crítica das ideias com maior potencial inovador. 
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6.  Desenvolvimento das ideias: a estruturação do modelo de negócio. 

7.  Neoideias aplicáveis: a concretização da proposta de valor, com ganhos aos usuários. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, com as respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com a atitude inovadora, indicados para a expansão das 

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

01.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

02.  Atitude  profissional:  Administraciologia;  Neutro. 

03.  Autexperiência  indispensável:  Autexperienciologia;  Neutro. 

04.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autogestão  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 

06.  Conscin  proativa:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

07.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

08.  Inortodoxia:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

09.  Linha  ideativa  da  pesquisa:  Pesquisologia;  Neutro. 

10.  Neopadrão:  Sociologia;  Neutro. 

11.  Neoverponidade:  Neoverponologia;  Homeostático. 

12.  Perfil  liderológico  interassistencial:  Perfilologia;  Homeostático. 

13.  Procedimento  extrapauta:  Autopesquisologia;  Neutro. 

14.  Tenepes  inspiradora:  Tenepessologia;  Homeostático. 

15.  Troca  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  ATITUDE  INOVADORA  AMPLIA  AS  RECINS  E  RECÉXIS,  
ACELERANDO  A  AUTEVOLUÇÃO  ATRAVÉS  DE  NEOIDEIAS,  
NEOVERPONS  E  CRIATIVIDADE  EMPREENDEDORA  NO  DE-

SENVOLVIMENTO  DA  INTERASSISTENCIALIDADE  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, analisa o grau de inovação nas atitudes pessoais 

visando ampliar as autorreciclagens? Qual o nível de comprometimento na aprendizagem e auto-

pesquisa de neoverpons com aplicação lúcida na interassistencialidade? 
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A T I T U D E    I R R E T O C Á V E L  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atitude irretocável é a ação, reação ou postura pessoal mais condizente,  

completa, acabada e irrepreensível ante o contexto do momento evolutivo da consciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo atitude vem do idioma Italiano, attitudine, “postura da pessoa”, de-

rivado do idioma Latim Medieval, actitudo, “posição; ação”, conexo ao idioma Latim, actus, 

“movimento; impulso; andamento; ação do orador e do ator; ato de alguma peça teatral; direito de 

passagem sobre a propriedade de outro; medida agrária; ato; ação; feito”. Surgiu no Século 

XVIII. O prefixo in provém do idioma Latim, in, “privação; negação”. O vocábulo retocar é de 

origem controversa. Para Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999) e José Pedro Machado (1914– 

–2005) procede provavelmente do idioma Italiano, ritoccare, “tocar de novo; retomar algo para 

corrigir; reavivar; melhorar ou alterar”. Segundo Aurélio  uarque de Holanda Ferreira (1910– 

–1989) é constituído pelo prefixo re, proveniente do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; re-

cuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”, e pelo verbo tocar, derivado do idioma Latim 

Vulgar, toccare. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Atitude evolutiva. 02.  Atitude cosmoética. 03.  Atitude exemplar.  

04.  Atitude cosmovisiológica. 05.  Atitude civilizada. 06.  Atitude incorrupta. 07.  Atitude ideal; 

atitude pertinente. 08.  Atitude acabada; atitude conclusiva. 09.  Atitude lógica; atitude racional. 

10.  Postura cosmoética máxima; postura libertária; postura megaevolutiva; postura top evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo retoque: irre-

tocável; retocador; retocadora; retocar; retocável; retoquista. 

Neologia. As 3 expressões compostas atitude irretocável, atitude irretocável jovem e ati-

tude irretocável madura são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 01.  Atitude antievolutiva. 02.  Atitude anticosmoética. 03.  Atitude er-

rada. 04.  Atitude regressiva. 05.  Atitude imatura; atitude imperfeita. 06.  Atitude inacabada; ati-

tude incompleta. 07.  Atitude incivilizada. 08.  Atitude evitável. 09.  Atitude egovisiológica; ati-

tude irracional. 10.  Postura antiquada; postura interpresidiária; postura regressiva; postura vulgar. 

Estrangeirismologia: a awareness permanente; a apex mentis; as friendly manners;  

a glasnost interconsciencial; o strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à estrutura racional da holomaturidade evolutiva da própria consciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a retilinearidade autopensênica; a interconexão 

pensênica inquestionável; a manifestação da coerência dos elementos do trinômio pen-sen-ene;  

a autopensenização cosmoeticamente incorrupta. 

 

Fatologia: a atitude irretocável; a atitude sem arrependimento; a atitude definitiva no 

contexto experiencial; a atitude irretocável como resposta cosmoética às sábias requisições dos 

fluxos da vida cósmica; a atitude irretocável ao exemplificar a vivência do libertarismo evolutivo 

da consciência; a convivência empática; a negociação interconsciencial ganha-ganha; a práxis 

profilática; o esclarecimento ajustado ao limite máximo do interlocutor; a omissuper; o ato acaba-

do não dando margem à dúvidas; o autoposicionamento em conformidade com o nível evolutivo 

pessoal; o alcance do teto da autolucidez; o clímax expressivo da autoconsciencialidade; a atitude 

integrada harmonicamente ao Cosmos. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a adequação exata da atuação à conjuntura multidimensional pre-

sente; a comprovação prática do haurimento de lição evolutiva intermissiva; o aplauso silencioso 

dos amparadores extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tino-tirocínio-inteligência-praticidade; o sinergismo au-

tocognição-autolucidez-autodiscernimento-Autocosmoética funcionando nos limites conscien-

ciais máximos; o sinergismo autoridade moral–força presencial. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial dinâmica; o princípio da des-

crença; o princípio de buscar o melhor para o maior número de consciências; o princípio da in-

frangibilidade dos atos pessoais; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado integralmente. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciente; a desamarração gradativa dos grilhões in-

terconscienciais da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas do conscienciograma aplicadas; a ação tecnicamente irretocá-

vel; as técnicas da Paradiplomacia; as técnicas de aprimoramento do confor; a técnica do deta-

lhe irretocável; a técnica do detalhismo aplicada às autexpressões; a técnica de viver cosmoeti-

camente. 

Voluntariologia: a meta do voluntariado conscienciológico; o autatilamento aplicado ao 

voluntariado interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmanalistas; o Colégio Invisível dos Pensenó-

logos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: a neutralização do efeito desestabilizador das mudanças através da criativi-

dade produtiva; o efeito da holomaturidade manifesta plenamente pelo holossoma; o efeito anti-

culpa da atitude irretocável. 

Neossinapsologia: a busca pelas neossinapses dos cons magnos; a aplicação vivencial 

das neossinapses das verdades relativas de ponta. 

Ciclologia: o ciclo instabilidade-estabilidade das crises de crescimento; o ciclo da auto-

consciencialidade ignorância-autolucidez-cosmoconsciência. 

Enumerologia: a apresentação impecável; o argumento indiscutível; a sentença irretocá-

vel; o procedimento inatacável; a realização incensurável; o convívio incriticável; a postura irre-

preensível. 

Binomiologia: o binômio assim-desassim; o binômio teática-verbação; o binômio auto-

crítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação competência-eficiência; a interação binocular visão cere-

bral–cosmovisão paracerebral. 

Crescendologia: o crescendo consciência simplória–consciência poliédrica; o crescen-

do saber–aplicar corretamente; o crescendo evolutivo em quantidade e qualidade das atitudes ir-

retocáveis pessoais. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio observação crítica–proces-

samento cognitivo–ação certeira; o trinômio da decisão assim-aqui-já; o trinômio automotiva-

ção-trabalho-lazer; o trinômio comportamental sem reparo–sem retoque–sem rebarba; o trinô-

mio da holomaturidade pessoal biológica-emocional-intelectiva. 

Polinomiologia: o polinômio consciênçula–pré-serenão vulgar–isca inconsciente–tene-

pessista; o polinômio autodiscernimento evolutivo–vontade firme–intenção cosmoética–autorre-

solução interassistencial; o polinômio pessoa certa–momento correto–contexto adequado–ação 

precisa. 

Antagonismologia: o antagonismo atitude irretocável / atitude retocável; o antagonis-

mo agir prontamente / empurrar com a barriga; o antagonismo artificiosidade cosmoética / inge-
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nuidade tola; o antagonismo lucidez / delírio; o antagonismo sanidade / insanidade; o antagonis-

mo cons / anticons. 

Paradoxologia: o paradoxo da pessoa lindíssima consciencialmente embotada; o para-

doxo da fragilidade do soma e da potencialidade da consciência intrafísica. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço cognitivo aplicada à autolucidez; a lei do retorno. 

Filiologia: a gnosiofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a proexofilia; a ortofilia; a conscien-

ciofilia; a cienciofilia. 

Mitologia: a eliminação do mito da perfeição. 

Holotecologia: a maturoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;  

a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a mnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autoconscienciologia; a Autolucido-

logia; a Autopercucienciologia; a Taquipsicologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia;  

a Homeostaticologia; a Parapercepciologia; a Ortopensenologia; a Cosmoeticologia; a Paradirei-

tologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 irretocabilis; o Homo sapiens lucidologus; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo 

sapiens polyedricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens syste-

mata; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

cohaerens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atitude irretocável jovem = a postura ideal da pessoa, ainda na juventude, 

demonstrando maturidade antecipada ante os percalços da vida intrafísica; atitude irretocável ma-

dura = a postura ideal da pessoa, a partir da meia-idade, demonstrando maturidade indiscutível 

ante os percalços da vida intrafísica. 
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Culturologia: a cultura da holomaturidade multidimensional evolutiva; a cultura do 

acerto. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autocriteriologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

7 categorias de reações homeostáticas componentes das atitudes irretocáveis ou exemplares da 

consciência lúcida: 

1.  Atitude acabada: conclusiva; inatacável; apodíctica. 

2.  Atitude civilizada: evolutiva; avançada; escorreita. 

3.  Atitude cosmoética: bioética; incorrupta; interassistencial. 

4.  Atitude lógica: pertinente; racional; adequada. 

5.  Atitude madura: experiente; sensata; ponderada. 

6.  Atitude mentalsomática: discernidora; irreprochável; irrefutável. 

7.  Atitude prioritária: ideal; categórica; correta. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a atitude irretocável, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Atilamento:  Atilamentologia;  Homeostático. 

03.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

04.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

08.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

09.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

11.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Holomaturologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

14.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

15.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

 

A  PESQUISA  PERMANENTE  DA  ATITUDE  IRRETOCÁVEL  

PARA  CADA  CONTEXTO  NÃO  DEVE,  RACIONALMENTE,  
SER  ESQUECIDA  POR  TRAZER  MAIOR  GRATIFICAÇÃO  
E  GERAR  IMENSAS  VANTAGENS  EVOLUTIVAS  ÓBVIAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sempre sobre as próprias atitudes? De vo-

cê procedem preponderantemente atitudes irretocáveis? 
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A T I T U D E    P A R A P S Í Q U I C A    P A S S I V A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atitude parapsíquica passiva é aquela na qual a conscin-sensitiva se apas-

siva no transe ou ao longo do desenvolvimento do parapsiquismo, tornando-se dependente de al-

guma consciex, seja amparador ou assediador, ou de outra conscin, seja líder desassediador, dou-

trinador ou sensitivo esclarecedor. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra atitude vem do idioma Italiano, attitudine, “postura da pessoa”, 

derivada do idioma Latim Medieval, actitudo, “posição; ação”, conexo ao idioma Latim, actus, 

“movimento; impulso; andamento; ação do orador e do ator; ato de algum peça teatral; direito de 

passagem sobre apropriedade de outro; medida agrária; ato; feito”. Surgiu no Século XVIII.  

O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além 

de”. O vocábulo psíquico provém também do mesmo idioma Grego, psykhikós, “relativo ao so-

pro, 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 termo passivo deriva do idioma Latim, passivus, 

“suscetível de paixão; passivo (termo de gramática)”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Passividade parapsíquica. 2.  Sujeição parapsíquica. 3.  Obediência 

passiva apática. 

Neologia. As 3 expressões compostas atitude parapsíquica passiva, miniatitude para-

psíquica passiva e maxiatitude parapsíquica passiva são neologismos técnicos da Parapercepcio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Atitude parapsíquica ativa. 2.  Cooperação parapsíquica. 3.  Obe-

diência passiva-ativa. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às prioridades parapsíquicas. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Parapsi-

quismo: supercomunicação interconsciencial. 

Coloquiologia. A atitude parapsíquica passiva, quando sadia, é estimulada, dentro do co-

loquialismo, com a expressão: – “Entregue-se ao amparador extrafísico”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a atitude parapsíquica passiva; a atitude parapsíquica passiva-ativa; a abor-

dagem parapsíquica; a sensibilidade parapsíquica; a autodisponibilidade parapsíquica; o auten-

gajamento parapsíquico; o des bloqueio parapsíquico; a passividade parapsíquica; o autocentra-

mento consciencial; a maturidade consciencial; o abertismo consciencial; a anticonflituosidade;  

a interdependência consciencial evolutiva; o acolhimento assistencial; a afinização interconscien-

cial; a antitenepes. 

 

Parafatologia: o apoio extrafísico; a sinalética energética e parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Binomiologia: o binômio passividade passiva–passividade ativa. 
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Antagonismologia: o antagonismo mão na mão / canga no pescoço. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Interassistenciolo-

gia; a Tenepssologia; a Parafenomenologia; a Energossomatologia; a Projecioterapia; a Parapeda-

gogiologia; a Heterassediologia; a Vitimologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin satélite intrafísico; a consréu ressomada; a isca humana incons-

ciente; a isca humana consciente; o ser desperto; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o ativista interassistencial; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o pro-

jetor consciente assistido; o epicon lúcido; o teleguiado autocrítico. 

 

Femininologia: a ativista interassistencial; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a proje-

tora consciente assistida; a epicon lúcida; a teleguiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paraperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniatitude parapsíquica passiva neutra = a recepção telepática, no fenô-

meno da clarividência, por parte do clarividente; maxiatitude parapsíquica passiva patológica 

= a condição cronicificada do possesso. 

 

Filosofia. Há duas linhas filosóficas confrontativas ou paralelas quanto às atitudes para-

psíquicas a partir da passividade merecedoras de observação atenta: 

1.  Ativismo: a consciência dinâmica. 

2.  Passivismo: a consciência inativa. 

 

Personologia. A atitude parapsíquica passiva pode alcançar 2 tipos fundamentais de per-

sonalidades: 

1.  Homeostáticas: o Homo sapiens projectius, o Homo sapiens major, ou o Homo sa-

piens conscientiologus. 

2.  Nosográficas: o Homo sapiens submissus, o Homo sapiens minor, ou o Homo sa-

piens debilis. 

 

Ambiguidade. A atitude parapsíquica passiva-ativa, sadia, é conduta-exceção gerada pe-

la Conscienciologia, em relação à conduta-padrão, vigente dentro do parapsiquismo inconsciente 

desde a Antiguidade, própria da atitude parapsíquica amaurótica. 

 

Explicitação. A atitude parapsíquica passiva, quando sadia, pode ser ambivalente: 

1.  Explícita: com alterações facilmente observáveis nas ocorrências primárias dos prin-

cipiantes do serviço interassistencial. 

2.  Implícita: mais sofisticada, natural, dificilmente perceptível nas ocorrências envol-

vendo determinada conscin e outra consciex, ambas veteranas nos trabalhos interassistenciais. 

 

Analogologia. A personalidade similar à conscin parapsíquica passiva, quando incons-

ciente, doentia, é o sujet ou paciente da hipnoterapia. 

Complexologia. Dentro da Assistenciologia, a atitude parapsíquica passiva, sadia e inte-

rassistencial é complexa. Tal estado não significa estar a conscin sem atuar, inerte, inerme ou apá-

tica. 
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Conjunção. A condição da passividade, neste caso, é o ato de ceder a vez ou deixar 

consciente e voluntariamente a consciex governar as ações conjuntamente consigo, durante certas 

manifestações breves ou por período determinado de assistência interconsciencial. 

 

Dobradinha. No contexto da Parafisiologia, na dobradinha interassistencial, ocorrem  

2 tipos de atuações bem específicas no processamento interdimensional: 

1.  Consciex: o amparador extrafísico atua, com desenvoltura maior, a partir do psicos-

soma livre, no holossoma de 2 veículos de manifestação apenas. 

2.  Conscin: o homem (ou a mulher) assistencial atua, com desenvoltura menor, preso ao 

soma, o veículo de manifestação mais rudimentar do holossoma com 4 veículos ao todo. 

 

Taxologia. Segundo a Conscienciometrologia, a atitude parapsíquica passiva pode ser 

classificada em duas categorias básicas incompatíveis: 

1.  Sadia. A atitude parapsíquica sadia, por exemplo, do praticante da tenepes, homem 

ou mulher, oferecendo a condição de passividade consciente, determinada, ao amparador extrafí-

sico durante as práticas interassistenciais, mas trabalhando ombro a ombro, mãos nas mãos, com 

intercompreensão e sem dependência espúria na condição do gentleman’s agreement, capaz de 

permitir a dinamização do desenvolvimento parapsíquico de mão dupla, bilateral (de mãos 

dadas). 

Projetabilidade. Tal passividade-ativa ocorre nas projeções conscientes assistidas. 

 

2.  Doentia. A atitude parapsíquica doentia, por exemplo, do sensitivo inconsciente – se-

ja o médium, cavalo dos espíritos (homem), mula dos espíritos (mulher), burro dos espíritos 

– apassivando-se ou obedecendo cegamente ao mentor extrafísico (guia cego, assediador, satélite 

de assediador, consener), na condição de sujeição constrangedora de relacionamento ao modo da 

canga no pescoço, com dependência cegante impeditiva do desenvolvimento parapsíquico pes-

soal, ou, de fato, monolateral (one way). 

Possessão. Tal passividade apática mantém a conscin vítima da semipossessão ou da 

possessão interconsciencial, plena e permanente. 

 

Manifestações. Pela Experimentologia, a passividade parapsíquica passiva, a rigor, com-

porta 2 graus definidos e distintos de manifestação: 

1.  Ativa. A condição de passividade-ativa do praticante da tenepes, obediente ao ampa-

rador extrafísico. Tal passividade não significa inação. 

2.  Escrava. A condição de passividade escrava, cega, a alguma vontade estranha qual 

ocorre em certas perversões sexuais. 

 

Submissão. Do ponto de vista da Parapatologia, sobrevém a condição da passividade 

apática, a mais doentia, da conscin submissa ao comando do possessor extrafísico nos casos da 

possessão interconsciencial já referida. 

 

Xenopensenologia. Sob a análise da Pensenologia, a atitude parapsíquica passiva impli-

ca em heteropensenes ou xenopensenes, cunhas mentais e influxos de pensamentos de fora, cen-

trípetos, podendo ser de duas categorias: 

1.  Propensenologia: pensenes de amparador extrafísico a favor da conscin, sendo, por-

tanto, copensenes de alta qualidade parapsíquica. 

2.  Antipensenologia: pensenes de assediador extrafísico de fato contrários à mentalida-

de e interesses da conscin, sendo, portanto, patopensenes (ou nosopensenes), ideias patológicas 

ou pensamentos doentios. 

 

PL. Sob a ótica da Projeciologia, acontece a condição da passividade-ativa da conscin 

perante o comando do amparador extrafísico durante a produção das projeções conscientes assis-

tidas. 
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Duplologia. No universo da Sexossomatologia, ocorre a categoria de passividade para-

psíquica sadia na prática da técnica do holorgasmo, onde o parceiro (homem ou mulher), mais dé-

bil energeticamente, se apassiva para receber os comandos e atuações do parceiro mais desenvol-

vido com as energias e o parapsiquismo, ou seja, a cabeça energética da dupla evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a atitude parapsíquica passiva, indicados para a expansão 

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

1.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

2.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

4.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

5.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

6.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

7.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

NA  ATITUDE  PARAPSÍQUICA  PASSIVA  O  RELEVANTE 
É  O  ENTROSAMENTO,  A  EMPATIA  E  A  SINCRONIZAÇÃO  

DAS  AÇÕES  INTERASSISTENCIAIS  EFICAZES,  ENTRE   
AS  DUAS  CONSCIÊNCIAS,  EM  FAVOR  DO  ASSISTIDO. 

 

Questionologia. Qual posicionamento você mantém quanto à atitude parapsíquica pas-

siva? Já obtém resultados positivos com a passividade-ativa-assistencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 ter-
mos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 42. 

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. re-
visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 203, 

468 a 470. 
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A T I T U D E    P R Ó -A M P A R A D O R    E X T R A F Í S I C O  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atitude pró-amparador é toda postura ou hábito cosmoético da conscin 

capaz de ir a favor do esforço de assistência do amparador extrafísico dedicado a ajudar a todos, 

em particular à pessoa interessada, no caso. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo atitude provém do idioma Italiano, attitudine, “postura da pessoa”, 

derivado do idioma Latim Medieval, actitudo, “posição; ação”, conexo ao idioma Latim, actus, 

“movimento; impulso; andamento; ação do orador e do ator; ato de algum peça teatral; direito de 

passagem sobre apropriedade de outro; medida agrária; ato; feito”. Surgiu no Século XVIII.  

O prefixo pró vem do idioma Latim, pro, “diante de; antes de; a favor de; em prol de”. A palavra 

amparador procede também do idioma Latim, anteparare, “proteger; sustentar; defender”. Apa-

receu no Século XIV. O prefixo extra deriva do mesmo idioma Latim, extra, “na parte de; além 

de”. O vocábulo físico provém igualmente do idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, 

physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia:  1.  Postura pró-amparador extrafísico. 2.  Conduta cosmoética. 

Neologia. As 3 expressões compostas atitude pró-amparador extrafísico, miniatitude 

pró-amparador extrafísico e maxiatitude pró-amparador extrafísico são neologismos técnicos da 

Interassistenciologia. 

Antonimologia:  1.  Atitude antiamparador extrafísico. 2.  Conduta anticosmoética. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade parapsíquica. 

Parapensene. O parapensene é a unidade de medida do amparo extrafísico próprio do 

amparador. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os propensenes; a propensenidade. 

 

Fatologia: a assistência interconsciencial. 

 

Parafatologia: a atitude pró-amparador extrafísico; o estado vibracional (EV); o desblo-

queio energético encefálico; o hibridismo consciex extraterrestre amparadora–conscin amparan-

da; o acoplamento energético; a assimilação energética (assim); a desassimilação energética (de-

sassim); o banho energético espontâneo extrafísico; a iscagem interconsciencial lúcida; o heteren-

capsulamento consciencial por amparador extrafísico; a paralucidez; o desenvolvimento parapsí-

quico; a extrapolação evolutiva; a carga da convivialidade conscin amparanda–consciex ampara-

dora; a soltura energossômica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Binomiologia: o binômio assistente-assistido; binômio conscin-consciex. 

Interaciologia: a interação amparador-amparando. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) praticante-amparador-assistido. 

Politicologia: a meritocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a consciencio-

cracia. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a experimentoteca. 
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Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Extrafisicologia; a Experimentologia;  

a Parapercepciologia; a Conviviologia; a Interaciologia; a Paracerebrologia; a Holomaturologia;  

a Autocriteriologia; a Autocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa assistencial; a conscin minipeça interassistencial; a equipex; a du-

pla amparador extrafísico–amparando intrafísico; as conscins assistidas; as consciexes assistidas. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o amparador extrafísico; o primeiro amparador extrafísico de função da tenepes; o segundo 

amparador extrafísico de ofiex; o evoluciólogo-amparador; o guia cego extrafísico ou pseudampa-

rador. 

 

Femininologia: a amparadora extrafísica; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a proje-

tora consciente; a epicon lúcida; a primeira amparadora extrafísica de função da tenepes; a segun-

da amparadora extrafísica de ofiex; a evolucióloga-amparadora; a guia cega extrafísica ou pseu-

damparadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniatitude pró-amparador extrafísico = a evocação do amparador extra-

físico pela conscin em favor de si; maxiatitude pró-amparador extrafísico = a evocação do ampa-

rador extrafísico pela conscin em favor de outrem. 

 

Microminoria. Sob a ótica da Evoluciologia, apenas reduzido número – microminoria – 

de conscins desfruta da assistência de amparador extrafísico na Terra. 

 

Saldo. Do ponto de vista da Intermissiologia, tão somente por ter frequentado o Curso 

Intermissivo (CI) pré-ressomático não quer dizer estar a conscin engajada, automaticamente, sob  

o amparo permanente de função da programação existencial (proéxis ou maxiproéxis) pessoal, 

planificada na fase final da intermissão. É necessário, evidentemente, o competente saldo positi-

vo, meritório, na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). Todos vivemos dentro da meritocracia cosmoé-

tica no Cosmos, inclusive no universo da Interassistenciologia. 

Exclusão. No contexto da Conviviologia, evidentemente, há incompatibilidade indefen-

sável entre a atitude espúria ou anticosmoética da conscin e a assistência do amparador extrafísi-

co. A primeira atitude exclui a segunda. 

Veterano. Como esclarece a Intrafisicologia, sem dúvida, o praticante, homem ou mu-

lher, veterano da tenepes, autoconsciente das próprias tarefas, em tese, é de se supor receber assis-

tência permanente de amparador extrafísico, em razão das próprias funções, também assistenciais, 

exercidas diariamente. 

 

Condutas. Segundo a Experimentologia, há várias atitudes positivas, ou condutas técni-

cas, as quais a conscin pode tomar e desenvolver, capazes de predispor a abnegação do ampara-

dor extrafísico em favor da vida em desenvolvimento, nesta dimensão, desta mesma conscin, por 

exemplo, estas 5 manifestações óbvias, dispostas na ordem funcional: 

1.  Autorganização. Desenvolver elevado índice de autorganização nos hábitos e rotinas 

úteis. 

2.  Coerenciologia. Manter o máximo de coerência cosmoética em todas as ações. 

3.  EV. Habituar-se a instalar, frequentemente, como hábito, o estado vibracional profilá-

tico em toda mudança de contexto ou injunção crítica. 
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4.  Sinalética. Ampliar o nível da sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

5.  Assistência. Fazer assistência espontânea aos outros, sem intenções secundárias. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a atitude pró-amparador extrafísico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

1.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

2.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

3.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

4.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

5.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

6.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

7.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIÊNCIA  ASSISTIDA  É  O  PONTO  COMUM   
DE  CONTATO  OU  CONVERGÊNCIA  MAIS  FÁCIL  PARA   

A  CONSCIN  INTERESSADA  EM  ENCONTRAR  AMPARADOR  

EXTRAFÍSICO,  EM  ATIVIDADE,  CAPAZ  DE  ADOTÁ-LA. 
 

Questionologia. Você admite receber sempre assistência de amparador extrafísico? De 

modo esporádico ou apresentando forma contínua? Desde quando? Qual a razão lógica para isso? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; 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 236 a 238, 244 e 470. 
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A T I T U D E    P R O F I S S I O N A L  
( A D M I N I S T R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atitude profissional é o propósito, manifestação ou postura de iniciativa 

eficaz da conscin, homem ou mulher, perante as atividades do ofício ou profissão pessoal, apli-

cando racionalidade, responsabilidade, Cosmoética, competência, vontade, discernimento e com-

prometimento, em prol da autevolução contínua e da interassistencialidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo atitude vem do idioma Italiano, attitudine, “postura da pessoa”, de-

rivado do idioma Latim Medieval, actitudo, “posição; ação”, conexo ao idioma Latim, actus, 

“movimento; impulso; andamento; ação do orador e do ator; ato de alguma peça teatral; direito de 

passagem sobre a propriedade de outro; medida agrária; ato; ação; feito”. Surgiu no Século 

XVIII. A palavra profissional procede do idioma Latim, professio, “ação de declarar; declaração; 

manifestação; promessa; anúncio; ação de professar, de ensinar; profissão; exercício; ocupação; 

emprego”. Apareceu em 1803. 

Sinonimologia: 01.  Profissionalismo. 02.  Postura profissional. 03.  Propósito profissio-

nal. 04.  Posicionamento profissional. 05.  Conduta Profissional. 06.  Iniciativa profissionalizada. 

07.  Determinação profissional. 08.  Procedimento profissional. 09.  Ação profissional. 10.  Com-

portamento profissional. 

Neologia. As 3 expressões compostas miniatitude profissional, maxiatitude profissional 

e megatitude profissional são neologismos técnicos da Administraciologia. 

Antonimologia: 01.  Antiprofissionalismo. 02.  Indecisão profissional. 03.  Medo profis-

sional. 04.  Inação profissional. 05.  Hesitação profissional. 06.  Inatividade profissional. 07.  Ati-

tude amadora. 08.  Inércia profissional. 09.  Passividade profissional. 10.  Irresolução profissi-

onal. 

Estrangeirismologia: o éthos profissional; a professional attitude; o expert; a friendly 

manner; o master profissional; o curriculum vitae profissional; a awareness permanente; a self- 

-performance profissional; a apex mentis; o strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade nas ações profissionais. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Aperfeiçoe-

mos nossas atitudes. Megatitudes profissionais: maturidade. Façamos assistencialidade profissi-

onal. Sejamos profissionais interassistentes. Temos atitudes repensáveis. Tenhamos atitudes feli-

zes. Toda atitude grita. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; a harmonia do holo-

pensene institucional; o holopensene traforista; o holopensene universalista; a qualidade das ma-

nifestações pensênicas; a retilinearidade autopensênica; a maturidade holopensênica nas questões, 

reflexões e atos cosmoéticos; os maxipensenes; a maxipensenidade; os megapensenes; a mega-

pensenidade; a mudança de padrão holopensênico; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; 

os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização 

cosmoeticamente incorrupta; os prioropensenes; a prioropensenidade; os interpensenes; a inter-

pensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopen-

senidade; os cosmoeticopensenses; a cosmoeticopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopense-

nidade; o exercício da autopensenidade democrática; o holopensene da grupocarmalidade; a auto-

pensenização com logicidade cosmoética; o holopensene grupal da interassistencialidade; o holo-

pensene grupal da convivialidade produtiva. 
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Fatologia: a atitude profissional; a responsabilidade; a competência na profissão; o foco 

na tares; a força da vontade; a proatividade; a ênfase na melhoria contínua; o sobrepairamento éti-

co; a intenção cosmoética; a obtenção de autoridade profissional com as megatitudes; o discerni-

mento; a autolucidez nas decisões; a comunicação assertiva; a experiência acumulada no assunto; 

a mentalidade profissionalizante; o comportamento no trabalho; a produtividade; a redução da 

arrogância; a autorganização pessoal; o respeito profissional; a identidade laboral; a evitação da 

impontualidade; o aconselhamento e orientação; a carreira profissional planejada; o interesse na 

autoqualificação profissional; o comprometimento no trabalho; a seriedade na consecução das ati-

vidades; os desafios e metas profissionais; as autocompetências necessárias para o desempenho;  

o compromisso com a excelência; o reconhecimento do modus operandi diferenciado dos outros 

profissionais; a automanifestação madura e equilibrada; o autodesenvolvimento intelectual na 

consecução da proéxis; o planejamento e controle; o desempenho na aplicação dos atributos cons-

cienciais; o domínio teórico e prático (teática); o autoinvestimento no desenvolvimento das com-

petências pessoais; os talentos na profissionalização; a automotivação consciente; a consciência 

da necessidade de fazer o melhor sempre; a busca da precisão e exatidão; a autoconfiança na con-

vivência grupal; a solução dos problemas mais difíceis primeiro; a evitação da preguiça e má von-

tade diante dos obstáculos; a flexibilidade nas negociações; a transparência visando credibilidade; 

a inovação e criatividade; a persistência sadia para obter resultados; a teimosia exagerada levando 

ao fracasso; a dificuldade em lidar com os impasses e contrariedades; o medo do enfrentamento;  

a superficialidade nas ações; as segundas intenções nos relacionamentos; os propósitos reciclados 

nas ações; a objetividade e clareza de ideias; a energia pessoal na consecução dos objetivos; os 

métodos e procedimentos no processo profissionalizador; a capacidade de evitar extremos (8 ou 

80); o bom humor e coleguismo nas relações interpessoais; a análise dos procedimentos evitando 

pré-julgamentos; o equilíbrio entre as demandas profissionais e necessidades pessoais; o autode-

sassédio amplificador das potencialidades; a utilização dos trafores no exemplarismo sadio e o re-

conhecimento dos trafares na melhoria necessária; o reconhecimento do sucesso alheio; a capaci-

dade de dizer não; o abertismo consciencial para o trabalho em equipe; o feedback constante no 

processo de melhoria; a atenção dividida; o raciocínio lógico; o autoposicionamento firme e es-

clarecedor; o equilíbrio entre cobrança e reconhecimento; a busca da cosmovisão nas decisões;  

o equilíbrio entre razão e emoção; a aceitação das mudanças e novos paradigmas; a redução do 

amadorismo na profissionalização; o controle do ego profissionalístico; a superação do antiprofis-

sionalismo corruptor; a negociação interconsciencial ganha-ganha. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o apoio dos amparadores extrafísicos; o assédio extrafísico; as into-

xicações energéticas no ambiente de trabalho; a autoconfiança nas parapercepções; o acoplamento 

com o amparador extrafísico; a autodisponibilidade parapsíquica interassistencial; o desequilíbrio 

das energias conscienciais (ECs) pessoais; a doação de energias; a atenção aos parafatos e o con-

texto multidimensional; o arco voltaico craniochacral profilático; a tenepes como assistência aos 

colegas de trabalho; a liderança interassistencial; o paradigma consciencial aplicado na profissão. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismo: o sinergismo organização pessoal–organização profissional; o sinergismo 

atitudes profissionais cosmoéticas–convivialidade sadia; o sinergismo competências evolutivas– 

–resultados assistenciais; o sinergismo holomaturidade pessoal–prioridade evolutiva; o sinergis-

mo automotivação–qualificação da autoprodução; o sinergismo saber–saber fazer–querer fazer; 

o sinergismo coesão-coerência-consistência; o sinergismo das associações de ideias. 

Principiologia: o princípio consciencial; a aplicação do princípio da inteligência evolu-

tiva (IE); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); o princípio racional “contra fatos não há argumentos”; a vivência teática do princípio 

“analisar procedimentos e não pré-julgar as pessoas”; o princípio autocorruptor de levar vanta-

gem; a utilização do princípio da descrença (PD). 
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Codigologia: os códigos de ética profissional; o código de exemplarismo pessoal (CEP) 

relativo às atitudes profissionais; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal vigen-

te (CPV) na regência das autorresponsabilidades; o código de conduta em prol da automanifesta-

ção profissional; o código cultural; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da aprendizagem social;  

a teoria da Autorganizaciologia; a teoria da holomaturidade; as teorias da personalidade; as teo-

rias administrativas quanto às influências nas profissões; a teoria do megafoco profissional; a te-

oria das relações humanas; a teoria da Teaticologia; a teoria da Conscienciometrologia. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da reciclagem intra-

consciencial (recin); a técnica positivo-negativo-positivo (PNP); a técnica conhecimento-habili-

dades-atitudes (CHA); a técnica de análise pessoal e / ou profissional das forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças (FOFA); a técnica do sobrepairamento analítico aplicada às atitudes profis-

sionais; as técnicas e procedimentos administrativos; a técnica da autodecisão; as técnicas de 

planejamento profissional. 

Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado interassistencial pes-

soal e profissional; o profissionalismo no voluntariado; o voluntariado conscienciológico certo, 

no lugar certo, na hora certa e junto às pessoas certas; o voluntariado dedicado às organizações 

de desenvolvimento profissional (fundações, institutos, associações e ONGs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Paraedu-

cação; o laboratório conscienciológico da autexperimentação; o laboratório conscienciológico 

da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Administradores; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Empreendedoris-

mologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos. 

Efeitologia: o efeito das opiniões pessoais nas decisões profissionais; o efeito cascata 

do exemplarismo proativo; as neoideias enquanto efeitos do omniquestionamento; os efeitos da-

nosos do emocionalismo na autevolução; o efeito da tares; o efeito da holomaturidade; o efeito 

halo da autorganização; o efeito negativo da teimosia; o efeito tarístico de abrir mão do indivi-

dual em prol do coletivo; os efeitos homeostáticos da intencionalidade qualificada. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das paraneossinapses inatas; as neossi-

napses criadas pelo insucesso; as neossinapses oriundas da reeducação profissional e aprendiza-

gem contínua; as neossinapses a partir do acúmulo de novas experiências; as neossinapses gera-

das a partir da autorreflexão; as neossinapses da reaprendizagem emocional; as neossinapses 

adquiridas pela assunção de novos comportamentos. 

Ciclologia: o ciclo planejamento–consecução–verificação–ação de melhoria; o ciclo 

questionamento-resolução-experimentação-reflexão; o ciclo existencial estudo-aperfeiçoamento-

-profissionalização; o ciclo instabilidade-estabilidade das crises pessoais; o ciclo neoideia-autor-

reflexão-neoideia; o ciclo retilinearidade pensênica–equilíbrio holossomático; o ciclo circuns-

tancial (dupla) líder-liderado; o ciclo vicioso improdutivo; o ciclo virtuoso benéfico. 

Enumerologia: o profissional heterocrítico; o profissional interassistencial; o profissio-

nal cosmoético; o profissional desassediado; o profissional autocrítico; o profissional responsá-

vel; o profissional incorruptível. 

Binomiologia: o binômio atitude profissional–atitude consciencial; o binômio teática- 

-verbação; o binômio admiração-discordância; o binômio assim-desassim; o binômio tares-ta-

con; o binômio impulsividade-autocontrole na manifestação de ideias; o binômio equilíbrio emo-

cional–estabilidade temperamental; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio iniciativa-

acabativa; o binômio abrir mão–sobrepairar; o binômio evolutivo autoridade moral–exemplaris-

mo cosmoético; o binômio miniatitude do maximecanismo–megatitude do minimecanismo. 

Interaciologia: a interação competência-eficiência; a interação zona de conforto–zona 

de esforço; a interação holopensene pessoal–holopensene profissional; a interação personalida-

de-temperamento; a interação motivação pessoal–motivação grupal; a falta da interação afirma-
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ção-evidência; a interação acurácia-eficácia; a interação aceitação do ônus–recepção do bônus; 

a interação-aprender-reaprender-ensinar. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo quantidade-qualidade nas atitudes; o crescendo 

trafar-trafor; o crescendo atitude ética–atitude cosmoética; o crescendo cosmoético autocrítica- 

-heterocrítica; o crescendo conhecer-vicenciar-exemplificar; o crescendo miniconquista-maxi-

conquista-megaconquista; o crescendo paradigma mecanicista–paradigma consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio interassistencial acolhimen-

to-orientação-encaminhamento; o trinômio recuar-admitir-mudar; o trinômio automotivação- 

-trabalho-lazer; o trinômio discernimento-conteúdo-segurança; o trinômio compreensão-supera-

ção-autexemplo; o trinômio pensar-sentir-agir; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o tri-

nômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio intercompreensão-in-

tercooperação-interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio autodiscernimento evolutivo–vontade firme–intenção cos-

moética–autorresolução interassistencial; o polinômio saber ouvir–saber interpretar–saber fa-

lar–saber expressar; o polinômio credibilidade-coerência-receptividade-clareza; o polinômio so-

ma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio comportamento-atitude-conduta-procedi-

mento; o polinômio capacidade de agir suficiente–capacidade de refletir suficiente–capacidade 

de disseminar suficiente–aprendizagem contínua; o polinômio autoconhecimento–estratégia–do-

mínio energético–comprometimento; o polinômio (aliteração) proatividade-responsabilidade-ra-

cionalidade-seriedade-maturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo emoção / razão; o antagonismo amadorismo / pro-

fissionalismo; o antagonismo assertividade cosmoética / autocorrupção; o antagonismo argu-

mento racional / apelo emocional; o antagonismo teoria / prática; o antagonismo ação / reação; 

o antagonismo objetividade / subjetividade; o antagonismo imposição / exposição; o antagonis-

mo imaturidade consciencial / maturidade consciencial; o antagonismo humildade / arrogância; 

o antagonismo detalhismo / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo da personalidade forte em desempenho fraco; o paradoxo 

de pensar demais e agir de menos; o paradoxo da conscin inteligente mas autocorrupta. 

Politicologia: a democracia; a debatocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a cosmoeti-

cocracia; a evoluciocracia; a autocracia; a burocracia; a tecnocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de causa e efeito; a lei da interdepen-

dência consciencial; a lei do gersismo; as leis trabalhistas; a lei da inércia; a lei do livre arbítrio; 

a lei do autaperfeiçoamento contínuo. 

Filiologia: a neofilia; a tecnofilia; a coerenciofilia; a reciclofilia; a lucidofilia; a intera-

ciofilia; a experimentofilia; a autorganizaciofilia; a intelectofilia; a maturofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a sociofobia; a heterocriticofobia; a comunicofobia; a decidofo-

bia; a ideofobia; a futurofobia; o medo da verdade. 

Sindromologia: a libertação da síndrome da onipotência; a transposição da síndrome da 

insegurança; a extinção da síndrome da mentira; a evitação da síndrome do infantilismo; o com-

bate à síndrome do perfeccionismo; a prevenção da síndrome da apriorismose; o descarte da sín-

drome da desorganização; a autossuperação da síndrome da impulsividade. 

Maniologia: a egomania; a fracassomania; a narcisomania; a criticomania; a mania da 

impontualidade; a mania de reclamar; a mania de perseguição; a megalomania. 

Mitologia: a eliminação do mito do impossível; o combate ao mito do trabalho sem es-

forço; a profilaxia do mito da certeza absoluta; o mito da inspiração sem transpiração; o mito da 

falta de tempo; o mito da evolução sem erro; o mito da possibilidade de agradar a todos; o mito 

da evolução sem assumir responsabilidades. 

Holotecologia: a administroteca; a coerencioteca; a conscienciometroteca; a cosmoeti-

coteca; a criticoteca; a discernimentoteca; a interassistencioteca; a neopensenoteca; a organizaci-

oteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Administraciologia; a Autodisciplinologia; a Autorganizaciolo-

gia; a Comunicologia; a Cosmoeticologia; a Equilibriologia; a Evoluciologia; a Exemplarismolo-

gia; a Interassistenciologia; a Omniquestionologia; a Recexologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin profissionalizada; a equipe multidisciplinar; o ser desperto; o ser 

interassistencial; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o intermissivista; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evoluti-

vo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

cador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o profissional liberal; o profissional 

das organizações; 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; os profissionais da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; a amparado-

ra intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; 

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existenci-

al; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a profissional liberal; a profissional das 

organizações; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora cons-

ciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; 

as profissionais da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. 

 

Hominologia: o Homo sapiens administrator; o Homo sapiens assistentialis; o Homo 

sapiens conscientialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sa-

piens exemplaris; o Homo sapiens heterocriticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens professionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniatitude profissional = a mediana e simplória com limitada possibili-

dade de autevolução e assistência (fazer pela necessidade); maxiatitude profissional = a eficaz, 

ética e racional com maior potencial de autevolução e assistência (fazer pela autorrealização); me-

gatitude profissional = a supereficaz, cosmoética e racional com autevolução contínua em prol da 

interassistencialidade (fazer pela Cosmoética). 

 

Culturologia: a cultura da Administraciologia; a cultura da aprendizagem; a cultura da 

autevolução; a cultura do comodismo; a cultura da convivialidade profissional; a cultura das 

desculpas; a cultura da intercooperação; a cultura da mudança e a mudança da cultura; a cultu-

ra do profissionalismo. 

 

Reeducaciologia. De acordo com a Terapeuticologia, eis, por exemplo, 8 ações na auto-

qualificação profissional: a aplicação inteligente da autorreflexão; a qualificação do CPC; a recé-

xis; a recin; o inventário profissional (Autopesquisologia); a autoconscientização (Consciencio-

metrologia); o feedback e heterajuda (Consciencioterapia); a organização profissional a partir da 

implementação de metas (Planejamentologia). 

 

Caracterologia. Pela perspectiva da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 25 perfis profissionais facilitadores da interassistência quando atuantes de modo equi-

librado e cosmoético: 

01.  Administrador: a direção; a gestão. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2076 

02.  Analisador: a investigação meticulosa; o detalhismo. 

03.  Argumentador: a evidência dos fatos e dados; o debate. 

04.  Capacitador: a ampliação do conhecimento; o fazer compreender. 

05.  Comunicador: a busca do feedback contínuo; a comunicação assertiva. 

06.  Controlador: a pontualidade; o controle do tempo. 

07.  Cooperador: a colaboração constante; a união de esforços. 

08.  Coordenador: a articulação; a sincronicidade das atividades. 

09.  Definidor: a delimitação dos assuntos; a exposição precisa. 

10.  Disciplinador: a manutenção da ordem; a submissão às regras. 

11.  Educador: a disseminação do conhecimento; o ensino. 

12.  Elaborador: a ideia detalhada; a preparação cuidadosa. 

13.  Empreendedor: a iniciativa; a inovação. 

14.  Equilibrador: a homeostasia; a manutenção da harmonia. 

15.  Esclarecedor: a eliminação da dúvida; a tarefa de esclarecimento. 

16.  Exemplificador: o aperfeiçoamento; o cumprimento dos deveres de ofício. 

17.  Mediador: a intermediação de conflitos; o árbitro entre partes. 

18.  Mentor: o aconselhamento sábio; o instrutor. 

19.  Motivador: a motivação da equipe; o impulso para agir. 

20.  Ordenador: a determinação recomendada; a priorização. 

21.  Organizador: a constituição de grupos; a estruturação das tarefas. 

22.  Orientador: a diretriz; o guia de referência. 

23.  Planejador: a escolha; a estratégia. 

24.  Realizador: a aprendizagem contínua; a teática. 

25.  Treinador: a habilitação pela repetição; o facilitador. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Etologia, a diversidade de características pessoais, multidi-

mensionais e no grupo, influenciam o posicionamento da conscin, definindo a atitude profissional 

positiva ou negativa. Eis, por exemplo, 100 traços do comportamento da conscin no ambiente de 

trabalho, analisados sob a ótica homeostática, dispostos na ordem alfabética: 

01. Abordabilidade: a interpelação inteligente; o modo de lidar. 

02. Adaptabilidade: a adequação com diferentes perfis; a conformação circunstancial. 

03. Afabilidade: a educação polida; a gentileza. 

04. Afetividade: a amizade fraterna; o amor verdadeiro. 

05. Afinidade: as aproximações sucessivas; as semelhanças identificadas. 

06. Alienabilidade: a inclusão necessária; o afastamento planejado. 

07. Amparabilidade: o apoio e proteção; o auxílio por mérito. 

08. Animosidade: a exaltação reprimida; o ânimo com todos. 

09. Antiagressividade: a energia equilibrada na atividade; o controle emocional. 

10. Antiassedialidade: a evitação do assédio; a reciclagem pensênica. 

11. Anticonflitividade: a divergência minimizada; o conflito evitado. 

12. Anticorruptibilidade: a eliminação da corrupção; o não subornar outrem. 

13. Anticrueldade: a eliminação do pensamento cruel; o desvio da indiferença severa. 

14. Antipusilanimidade: o receio minimizado; o temor respeitoso. 

15. Antirreligiosidade: a valorização do princípio da descrença; o cuidado nas crenças. 

16. Assertividade: a afirmação objetiva; a convicção. 

17. Austeridade: a firmeza de propósitos; o limite austero. 

18. Autenticidade: a assunção das falhas; a transparência. 

19. Autoridade: a atuação decidida; o posicionamento. 

20. Benignidade: a satisfação benévola; o bem comum. 

21. Bondade: a empatia; a preocupação com os outros. 

22. Cientificidade: a pesquisa; o método científico. 

23. Civilidade: a cortesia; o mútuo respeito. 

24. Cognicibilidade: a curva de aprendizagem; a percepção aguçada. 
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25. Compatibilidade: a busca da conciliação; a obtenção da harmonia. 

26. Compreensibilidade: a assimilação; o entendimento. 

27. Comunicabilidade: a manifestação clara de ideias; o feedback construtivo. 

28. Conectividade: a interligação empática; a rede de contatos. 

29. Confiabilidade: a boa intenção; o desempenho sem falhas. 

30. Consciencialidade: a percepção da realidade; o paradigma consciencial. 

31. Consensualidade: a deliberação em concordância; o bom senso. 

32. Construtividade: a atitude construtiva; a construção do conhecimento. 

33. Convivialidade: a adaptação saudável; a boa relação. 

34. Cooperatividade: a colaboração com os outros; a contribuição para o mesmo fim. 

35. Cordialidade: a boa vontade; a lhaneza. 

36. Cosmoeticidade: a ética na multidimensionalidade; a preponderância cosmoética. 

37. Credibilidade: a referência; o exemplo contínuo. 

38. Criatividade: a criação; a inovação. 

39. Criticidade: a observação sem depreciação; o exame com critério. 

40. Curiosidade: a especulação evitada; o interesse sobre novidades. 

41. Debilidade: a busca da saúde holossomática; a superação das fragilidades. 

42. Decidibilidade: a definição dos assuntos; a manutenção do foco. 

43. Desvaidade: a presunção a ser reduzida; o cuidado com a aparência ilusória. 

44. Dignidade: a consciência do próprio valor; a qualidade moral. 

45. Disponibilidade: a aceitação de neoideias; a prontidão. 

46. Emotividade: a dimuição da emoção; o aumento da razão. 

47. Engenhosidade: a articulação pensênica; o arranjo consciencial evolutivo. 

48. Equanimidade: a injustiça não aceita; a moderação. 

49. Evolutividade: o ciclo virtuoso; o movimento gradual na evolução. 

50. Exaustividade: a qualificação constante; os detalhes. 

51. Expansividade: a extroversão sadia; a manifestação em público. 

52. Felicidade: a autossatisfação; o sucesso e bem-estar íntimo. 

53. Fidelidade: a confiança mútua; a constância no compromisso assumido. 

54. Flexibilidade: a maleabilidade positiva; o manejo inteligente. 

55. Fraternidade: a união; o bem-estar coletivo. 

56. Habilidade: a experiência acumulada; o jeito de fazer. 

57. Honestidade: a moralidade; a probidade. 

58. Humildade: a conquista do respeito; a superação das limitações. 

59. Imparcialidade: a equidade; a isenção. 

60. Impulsividade: a necessidade da reação refletida; o impulso avaliado. 

61. Integridade: a atitude irrepreensível; a retidão. 

62. Intelectualidade: a capacidade mental; o domínio do conhecimento. 

63. Intencionalidade: a segunda intenção evitada; o propósito claro. 

64. Invulnerabilidade: a resiliência; a superação das adversidades. 

65. Logicidade: o conhecimento organizado; o raciocínio equilibrado. 

66. Maturidade: a plenitude do saber; o desenvolvimento pleno. 

67. Neutralidade: a não manifestação necessária; o posicionamento sensato. 

68. Objetividade: a ação eficaz; o ser direto. 

69. Operosidade: a produção de resultados; a realização contínua. 

70. Originalidade: a habilidade criativa; a singularidade. 

71. Pacificidade: a paz íntima; o ânimo apaziguado. 

72. Pensenidade: a condição de pensar, sentir e energizar; a retidão dos pensenes. 

73. Perspicuidade: a ignorância suplantada; a transparência. 

74. Pontualidade: a entrega no prazo; o cumprimento de horário. 

75. Proatividade: a antecipação; a iniciativa. 

76. Profundidade: a base sólida do assunto; a compreensão da essência. 

77. Questionabilidade: a coragem de perguntar; a eliminação da incerteza. 
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78. Racionalidade: a capacidade de exercer a própria razão; a lógica pensada. 

79. Reatividade: a provocação desviada; a reação controlada. 

80. Receptividade: a compreensão da mensagem; a disposição. 

81. Reflexividade: a insensatez desviada; a reflexão antes de agir. 

82. Regularidade: a continuidade; a manutenção do equilíbrio. 

83. Respeitabilidade: a honradez; o respeito aos princípios. 

84. Responsabilidade: a assunção dos próprios atos; a resposta esperada. 

85. Satisfabilidade: a argumentação validada; a concordância quando cabível. 

86. Sensibilidade: a faculdade de receber informações; a percepção empática. 

87. Serenidade: a obtenção da imperturbabilidade; a ponderação equilibrada. 

88. Seriedade: o comprometimento; o enfrentamento responsável. 

89. Sinceridade: a franqueza; a lisura de caráter. 

90. Sociabilidade: a boa convivência; o objetivo comum. 

91. Solidariedade: a generosidade; o compromisso humanitário. 

92. Substancialidade: a grandeza dos ensinamentos; a relevância do conteúdo. 

93. Superioridade: a distinção pelo mérito; a vantagem obtida. 

94. Teaticidade: a ação eficaz; o equilíbrio entre teoria e prática. 

95. Tecnicidade: a evitação do tecnicismo; a utilização do conhecimento avançado. 

96. Tranquilidade: a acomodação evitada; a solução com calma. 

97. Velocidade: a agilidade mental; o ritmo nas atividades. 

98. Veracidade: a não aceitação da hipocrisia ; o autengano e heterengano evitado. 

99. Voluntariedade: a assistencialidade lúcida; a disponibilidade em ajudar. 

100. Vontade: a decisão motivada; o querer fazer. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, com as respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com a atitude profissional, indicados para a expansão das 

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

01.  Antibagulhismo  emocional:  Equilibriologia;  Homeostático. 

02.  Assertividade  cosmoética:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Atitude  educativa  pró-evolução:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

04.  Atitude  irretocável:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Autorreflexão  conquistada:  Neopensenologia;  Homeostático. 

06.  Capacitação  tarística:  Taristicologia;  Homeostático. 

07.  Comunicação  assertiva:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Escolha  da  carreira  profissional:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Gestão  participativa:  Administraciologia;  Neutro. 

10.  Macete  técnico-administrativo:  Administraciologia;  Neutro. 

11.  Profissional  dificultoso:  Conviviologia;  Nosográfico. 

12.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

13.  Técnica  da  qualificação  da  intenção:  Autocosmoeticologia;  Neutro. 

14.  Teoria  do  megafoco  profissional:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Teto  da  autocompetência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

 

O  APERFEIÇOAMENTO  DA  ATITUDE  PROFISSIONAL  COS-
MOÉTICA  PERMITE  AS  RECINS  E  RECÉXIS,  PROMOTORAS  

DA  AUTEVOLUÇÃO  CONTÍNUA,  MATURIDADE  INTRACONS-
CIENCIAL,  DISCERNIMENTO  E  INTERASSISTENCIALIDADE. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sobre as atitudes profissionais pessoais 

considerando a Cosmoética para a ampliação das autorreciclagens? Qual o nível de exemplarismo 

demonstrado na vida laboral? 
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& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-

res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 115. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Ceccon, Jackson José; Os Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, Necessários aos Novos Gestores em 

suas Tomadas de Decisões; Artigo; 20 p.; 1 E-mail; 15 enus.; 1 esquema; 9 gráfs.; 1 minicurrículo; 2 tabs.; 22 refs.; Rio 
de Janeiro, RJ; 2012; páginas 7 a 9; disponível em: <http://www.craes.org.br/arquivo/artigoTecnico/Artigos_Os_CHA-

_necessrios_aos_novos_gestores_em_suas_tomadas_de_decises.pdf>; acesso em: 15.06.14; 11h40. 
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A T I V I D A D E    H O M O G Ê N E A  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atividade homogênea é a sequência de atos da conscin lúcida, intermissi-

vista, cognopolita, ao longo da vida intrafísica mantendo coerência e intrarticulação exata com os 

objetivos da programação existencial pessoal (autoproéxis). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo atividade vem do idioma Latim, activitas, “atividade; significação 

ativa”, derivado de activus, “ativo”. Apareceu no Século XVII. A palavra homogêneo provém do 

idioma Grego, homogenês, “da mesma raça; da mesma espécie; semelhante”. Surgiu no Século 

XVI. 

Sinonimologia: 01.  Atividade compatível. 02.  Atividade interativa. 03.  Atividade ade-

quada. 04.  Atividade articulada; atividade coerente. 05.  Atividade harmônica; atividade imper-

turbável. 06.  Atividade concentrada; atividade específica. 07.  Atividade inteiriça; atividade vin-

culada. 08.  Atividade focada. 09.  Atividade prefixada. 10.  Atividade escolhida; atividade linear. 

Neologia. As 3 expressões compostas atividade homogênea, atividade homogênea pre-

coce e atividade homogênea retardada são neologismos técnicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 01.  Atividade incompatível. 02.  Atividade heterogênica. 03.  Ativida-

de inespecífica. 04.  Atividade incoerente. 05.  Atividade deslocada; atividade dispersa. 06.  Ati-

vidade inadequada. 07.  Atividade desvinculada; atividade fragmentada. 08.  Atividade descon-

centrada; atividade desfocada. 09.  Atividade anárquica; atividade caótica. 10.  Atividade anô-

mica. 

Estrangeirismologia: o hobby pessoal compatível com os objetivos da autoproéxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do megafoco evolutivo; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lu-

cidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: a atividade homogênea; a Prospectiva Pessoal para a vida inteira; a matu-

ridade consciencial; a atividade pessoal linear firmada na pista das autorrealizações da programa-

ção existencial; a diretriz evolutiva estabelecida; a fixação do megafoco pessoal; as autoconvic-

ções inabaláveis conquistadas por meio das experimentações; a carreira profissional; a atividade 

homogênea intelectual durante toda a vida humana; a atividade homogênea interassistencial como 

trabalho para a vida inteira; a rendição ao boavidismo como atividade dispensável para quem quer 

evoluir; a devoção à Religião como atividade dispersiva para a conscin proexista; a dedicação  

à Arte como atividade heterogênica ante a tares pessoal; a prestação do serviço militar como ativi-

dade incompatível para a conscin lúcida. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o cumprimento dos compromissos firmados durante o Curso Inter-

missivo pré-ressomático; o autorrevezamento multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–realizações harmônicas. 

Principiologia: o princípio da descrença. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da coerência dos autesforços evolutivos. 

Tecnologia: a técnica da perseverança inabalável. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito halo potencializador da convergência dos esforços pessoais. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio consciência-Cosmos. 

Interaciologia: a interação autocrítica dos esforços pessoais dia a dia, noite a noite, 

dimensão a dimensão. 

Crescendologia: o crescendo da força presencial consciente na consecução da auto-

proéxis. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade–eficácia–produtividade–lucratividade evo-

lutiva. 

Antagonismologia: o antagonismo detalhismo existencial / cosmovisão evolutiva. 

Paradoxologia: o paradoxo do livre arbítrio da minipeça lúcida no Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia. 

Sindromologia: a luta contra a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a proexoteca; a cognoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Intrafisicologia; a Autoproexologia;  

a Autodiscernimentologia; a Coerenciologia; a Vinculologia; a Evoluciologia; a Seriexologia;  

a Lucidologia; a Priorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a pessoa confiável; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 intermissivista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens evolutiens; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sa-

piens organisatus; o Homo sapiens proexologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atividade homogênea precoce = a programação existencial firmemente 

fixada ainda na fase da juventude da jovem ou do rapaz inversor existencial; atividade homogê-

nea retardada = a programação existencial firmemente fixada na fase da meia-idade física. 

 

Culturologia: a cultura da Autexperimentologia; a cultura da Proexologia; a cultura da 

Evoluciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a atividade homogênea, indicados para a expansão das 

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

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Atividade  omnidimensional:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

03.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

07.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

08.  Inatividade  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

09.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Pluriprospectividade:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

12.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

 

QUANTO  MAIS  JOVEM  A  CONSCIN  LÚCIDA  FIXAR 
A  LINHA  DA  ATIVIDADE  INTRAFÍSICA,  ESSENCIAL,  PRIO-
RITÁRIA,  MELHOR  PARA  ALCANÇAR  O  COMPLETISMO 
EXISTENCIAL  (COMPLÉXIS),  IDEAL,  DA  AUTOPROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fixou a atividade homogênea, fundamental, 

para a própria vida intrafísica? Tem conseguido manter coerência com o nível compatível da au-

toproéxis? 
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A T I V I D A D E    O M N I D I M E N S I O N A L  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atividade omnidimensional é a ação cosmoética prioritária capaz de ser 

desenvolvida pela consciência lúcida em qualquer dimensão, empregando qualquer veículo cons-

ciencial, a qualquer tempo, com real proveito da interassistencialidade e evidente eficácia evolu-

tiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo atividade vem do idioma Latim, activitas, “atividade; significação 

ativa”, derivado de activus, “ativo”. Apareceu no Século XVII. O elemento de composição omni 

provém do mesmo idioma Latim, omnis, “todo; todos; tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. 

O vocábulo dimensão procede também do idioma Latim, demensio, “dimensão; medida; medi-

ção”, e este do verbo demetior, “medir”. A palavra dimensional surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Ação omnidimensional. 2.  Autoconexão interdimensional. 

Neologia. As 3 expressões compostas atividade omnidimensional, atividade omnidimen-

sional primária e atividade omnidimensional avançada são neologismos técnicos da Autexperi-

mentologia. 

Antonimologia: 1.  Atividade monodimensional. 2.  Ação monodimensional. 3.  Mono-

visão restrita. 4.  Desconexão interdimensional. 5.  Enfoque pontual. 6.  Abordagem específica.  

7.  Autovisão egoica. 8.  Ação baratrosférica. 

Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Sejamos ati-

vistas evolutivos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da coerenciologia evolutiva; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopense-

nes; a cosmopensenidade; os omnipensenes; a omnipensenidade. 

 

Fatologia: a prioridade evolutiva da consciência em todas as manifestações pensênicas; 

a ação pessoal interassistencial válida em qualquer dimensão; a ação evolutiva ideal; a atividade 

evolutiva multifacética; a polivalência das manifestações conscienciais; a versatilidade das aplica-

ções dos esforços pessoais; a megaeutimia; a cosmificação da consciência. 

 

Parafatologia: a atividade omnidimensional; a excelência da ação aplicável tanto na di-

mensão intrafísica quanto na extrafísica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

o entrosamento dos atos humanos com a ofiex pessoal; a autolucidez pluridimensional; o fenôme-

no da cosmoconsciência; o autorrevezamento multiexistencial entrosado de vida em vida intrafí-

sica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das ações pessoais universalistas no âmbito das dimen-

sões conscienciais. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de coerência cosmoética. 
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Tecnologia: a técnica da coerência autolúcida em qualquer dimensão consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico da cosmoconsciência. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito halo das atividades cosmoéticas integradas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a atenção multifocal; a autovisão pluralizante; o enfoque panorâmico;  

a abordagem abrangente; a análise onidirecional; a omnivisão interassistencial; a holanálise inter-

pessoal. 

Binomiologia: o binômio autolucidez intrafísica–autolucidez extrafísica; o binômio 

consciência-Cosmos. 

Interaciologia: a interação autocrítica dos esforços pessoais dia a dia, noite a noite, 

dimensão a dimensão. 

Crescendologia: o crescendo da força presencial consciente de dimensão a dimensão. 

Antagonismologia: o antagonismo atividade globalizante / atividade acanhada; o anta-

gonismo cosmovisão / monovisão; o antagonismo detalhismo / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo da Consciex Livre singular com manifestações autopensêni-

cas em continentes. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cosmofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a parapsicoteca; a globoteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Cosmovisiologia; a Panoticologia; a Ex-

trafisicologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Autopriorologia;  

a Autocoerenciologia; a Autodiscernimentologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 omnidimensionalis; o Homo sapiens multidimensionalis; 

o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sa-

piens cosmovisiologus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Ho-
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mo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens holophilosophus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atividade omnidimensional primária = sem as tarefas da oficina extrafí-

sica pessoal; atividade omnidimensional avançada = com as tarefas da oficina extrafísica pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da Cosmovisiologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

5 patamares do desenvolvimento de conquistas evolutivas, parapsíquicas, da conscin lúcida quan-

to às atividades omnidimensionais: 

1.  Projeção consciente: experiência assistida, esporádica. 

2.  Tarefa energética pessoal (tenepes): experiência de extrapolacionismo do tenepes-

sista veterano. 

3.  Oficina extrafisica (ofiex): pessoal, experiência do ofiexista atuante. 

4.  Semiconsciexialidade: experiência própria do nível evolutivo da consciência. 

5.  Teleguiado autocrítico: experiência própria do nível evolutivo da consciência. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a atividade omnidimensional, indicados para a expansão 

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

01.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

02.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

03.  Conexão  acumulada:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

05.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Generalização:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

08.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Pluriprospectividade:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

 

A  ATIVIDADE  OMNIDIMENSIONAL  PODE  ENVOLVER 
A  INTERASSISTENCIALIDADE,  A  PARAPERCEPTIBILIDADE, 

A  EVOLUTIVIDADE  E  A  PROEXIDADE  DA  CONSCIN 
LÚCIDA  INTERESSADA  NA  MULTIDIMENSIONALIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, desenvolve algum tipo de atividade omnidimen-

sional? Em quais instâncias evolutivas? 
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A T I V I S M O  
( P A R A P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ativismo é a defesa pela conscin, homem ou mulher, de grupos, doutri-

nas, ideologias ou políticas refletindo nas próprias atitudes, posturas, comportamentos ou posicio-

namentos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo atividade deriva do idioma Latim, activitas, “significação ativa; 

atividade”, de activus, “ativo”. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; 

teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; ação; 

conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. 

Sinonimologia: 1.  Partidarismo ativo. 2.  Engajamento político. 3.  Contestação da or-

dem. 4.  Militância. 

Neologia. As duas expressões compostas ativismo homeostático e ativismo patológico 

são neologismos técnicos da Parapoliticologia. 

Antonimologia: 1.  Apoliticismo. 2.  Indiferença ideológica. 3.  Apartidarismo. 4.  In-

sensibilismo colaborativo. 

Estrangeirismologia: os raciocínios a priori, em geral, da população; a manutenção 

grupal do status quo; os apriorismos pessoais ad nauseam; as intelligentsias históricas dreifusis-

tas; os clichês fixados; a satyagraha. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da política evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Debates 

substituem armas. Paixões baixam lucidez. 

Citaciologia. Eis citação da teórica política alemã Hannah Arendt (1906–1975) pertinen-

te ao tema: – A essência dos Direitos Humanos é o direito a ter direitos. Outra citação sobre o as-

sunto, no viés do político radical Maximilien de Robespierre (1758–1794): Não é por um povo 

que combatemos, mas pelo universo! Não pelos que vivem hoje, mas por todos aqueles que exis-

tirão. 

Filosofia: o Ignorantismo; o Antropocentrismo, o Anarquismo; o Ecologismo; o Relati-

vismo; o Maniqueísmo; o Antiimediatismo; a Sofística; a Erística, o Altruísmo; a Filosofia do 

máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o Universalismo; o Megafraternismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorresponsabilidade sociopolítica; o holopen-

sene pessoal do engajamento político; o holopensene pessoal da Retrocessologia; os retropense-

nes; a retropensenidade; a imaturidade do pensene maniqueísta; a ausência do pensamento diver-

gente; a anulação do pensene discordante; as assinaturas pensênicas pessoais. 

 

Fatologia: o ativismo; a postura típica do não conformismo; a “escola de ativismo”; as 

atividades do Greenpeace em defesa do meio ambiente; o movimento contra as práticas inefica-

zes de vivissecção; os beagles resgatados por ativistas do Instituto Royal em São Roque, SP (Da-

ta-base: outubro, 2013) desencadeando o debate nacional do uso dos animais para testes laborato-

riais; a desobediência civil como tática do ativismo; a truculência das bombas de efeito moral 

contra os ativistas; as balas de borracha utilizadas imprudentemente pelos policiais militares; os 

vândalos e marginais infiltrados, denegrindo os movimentos legítimos da Democracia; a incom-

petência dos governantes em lidar pacificamente com os movimentos contestatórios; a onda revo-

lucionária da Primavera Árabe (2010); o movimento espontâneo do occupy Wall Street (2011);  

o poder simbólico dos espaços ocupados pelos ativistas; as músicas de protesto; as denúncias 
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enquanto prática política; a evitação da apologia da impossibilidade de mudança do status quo;  

a Batalha de Seattle (1999) centralizando o interesse de ativistas; os movimentos ativistas 

enquanto parte constitutiva da democracia; o ativismo político internacional; o ativismo jurídico 

internacional; a defesa dos direitos das minorias étnicas; a defesa dos direitos da mulher; a defesa 

dos direitos dos refugiados de guerra; o ativismo contra a pena de morte; a objeção de consciên-

cia; o movimento da Anistia Internacional; o Fórum Social Mundial (FMS); o dilema internacio-

nal do respeito à soberania resultar em omissão aos Direitos Humanos; a conciliação da atuação 

profissional com o militarismo político; o nacionalismo burro de exaltar apenas determinado gru-

po; os movimentos populares cacofônicos ineptos; o caminho do meio entre a alienação e a ideo-

logização; o perigo de justificar a violência em legítima defesa; o acendrado ideológico; a boa in-

tenção invidivual arrastando o grupo para erro óbvio; a ingenuidade burra; a subcerebralidade 

preponderante nas ações; a ausência do senso universalista; o erro da imposição da revolução; os 

fins justificando os erros; a Igreja Católica Apostólica e Romana (ICAR) combatendo a usura na 

Idade Média; o comunismo combatendo a mais-valia; o sectarismo assistencial; o dogmatismo 

dentro das universidades; o preconceito ao ecletismo teórico; a massa impensante; o agravante da 

apologia à violência deixado por escrito; os professores acadêmicos liderando milícias; a infiltra-

ção dos intelectuais orgânicos da direita e da esquerda; a lavagem cerebral nas escolas do Movi-

mento dos Sem Terra (MST); as ditaduras abortando a liberdade das consciências; o militarismo 

apedeuta; a pabulagem da ideia; a covardia na educação tendenciosa; os livros didáticos objeti-

vando a panfletagem espúria; o predomínio da monovisão; o acendimento da massa manifestante 

obnubilada; os paradigmas obsoletos; o ativismo desrespeitando os Direitos Humanos; o ativismo 

negligenciando a integridade física; a cooptação de crianças para fins políticos; as posturas não 

coadunáveis com as neodemandas evolutivas; os autores conscienciológicos defendendo o para-

digma consciencial; os verbetógrafos engajados politicamente no projeto da maxiproéxis grupal; 

o ativismo dos professores tarísticos itinerantes; o ativismo implícito das Cognópolis fundamenta-

das em princípios cosmoéticos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o arrastão extrafí-

sico patológico; os reflexos da Baratrosfera na vida pessoal; a repetição de ações anticosmoéticas 

influenciando massas impensantes provenientes da Baratrosfera; a vacinação no Curso Intermissi-

vo (CI) imunizando as tendências ativistas psicossomáticas; o ativismo cosmoético programado 

na intermissão fazendo parte da cláusula pétrea da proéxis; o ativismo atual denunciando antigas 

vítimas do passado; a participação em comunex avançada atuando de maneira profilática às pos-

turas de sublevação; o ativismo sadio apagando pegadas anticosmoéticas do passado; os indícios 

seriexológicos a partir das ideias defendidas; o instigamento patológico à revolução armada ocasi-

onando possível transmigração extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ignorância-belicosidade; o sinergismo indignação-su-

blevação; o sinergismo raiz holobiográfica ativista–desfecho anticosmoético na vida atual; o si-

nergismo das ações assistenciais multidimensionais. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) enquanto profilaxia dos totalitarismos;  

o princípio da restauração evolutiva; a falta do princípio coexistencial da admiração-discordân-

cia; o princípio da liberdade terminar onde começa a do outro; o princípio da convivialidade sa-

dia; o uso inadequado do princípio dos males o menor para justificar políticas anacrônicas. 

Codigologia: os códigos grupais de vitimização coletiva; a salvaguarda dos códigos gru-

pais de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da natureza política das consciências; a teoria do vácuo evolutivo; 

a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da reurbex objetivando a desopressão do holopen-

sene planetário. 
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Tecnologia: a técnica da autoconscientização multidimensional (AM); a técnica da cri-

ticidade cosmoética; a técnica de dúvidar das certezas pessoais; as técnicas assistenciais de des-

pertamento consciencial; a técnica da prospecção da avaliação. 

Voluntariologia: o voluntariado ativista interassistencial sem radicalismos nem doutri-

nações; o paravoluntariado ativista da reurbanização extrafísica da Terra. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapoliticologia. 

Efeitologia: os efeitos nocivos na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) das ações ingênuas; os 

efeitos nosográficos da luta truculenta pela justiça; os efeitos estigmatizantes irreversíveis; os 

efeitos negativos da insurreição; os efeitos regressivos de cruzar os braços à espera de futuro 

melhor; os efeitos positivos do ativismo na colheita intermissiva; os efeitos transformadores da 

consciência cosmoética coletiva. 

Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses do ativismo anticosmoético do pas-

sado para neossinapses do ativismo homeostático no presente; as neossinapses oriundas do Cur-

so Intermissivo qualificando as atuações assistenciais; as neossinapses promovendo recomposição 

aos desmandos do passado. 

Ciclologia: o ciclo de desconstrução de retroideias. 

Binomiologia: o binômio insurreição–ausência de reflexão; o binômio reivindicação-

-manifestação; o binômio excesso de heterexigências–pobreza na autexigência; o binômio Pros-

pectiva-Paraprofilaxia; o binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento. 

Interaciologia: a interação boa intenção–falta de reflexão–falha nas atuações; a intera-

ção Curso Intermissivo–reparação ideológica; a interação avaliação superficial–posicionamento 

leviano; a interação positiva senso de Paradireito–ativismo homeostático; a interação compulsó-

ria ação-reação. 

Crescendologia: o crescendo pegadas anticosmoéticas–vivência na Baratrosfera;  

o crescendo evolutivo regionalismo–nacionalismo–continentalismo–universalismo; o crescendo 

evolutivo consréu–intermissivista–amparador extrafísico. 

Trinomiologia: o trinômio abandonar retroposturas–assumir neoposturas–fixar orto-

posturas; o trinômio manifestantes-polícia-imprensa. 

Polinomiologia: o polinômio boa intenção–ingenuidade–monovisão–interprisão; o poli-

nômio refletir-ponderar-avaliar-assistir. 

Antagonismologia: o antagonismo desafio político / submissão passiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de o movimento ativista poder matar o próprio movimento; 

o paradoxo de fazer injustiça em nome da justiça; o paradoxo de defender a legalidade comba-

tendo a vigência da mesma. 

Politicologia: a ausência de democracia; a imprescindível lucidocracia; a necessidade da 

implantação do Estado Mundial. 

Legislogia: o ativismo contra as leis vigentes; a lei do mais forte; a lei da interdependên-

cia consciencial; a lei de causa e efeito; as leis dos direitos interconscienciais. 

Filiologia: a riscofilia; a sociofilia; a politicofilia; a evoluciofilia; a xenofilia; a assisten-

ciofilia; a gregariofilia; a debatofilia; a reeducaciofilia; a determinofilia; a materiofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a recexofobia. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da mediocrização; a síndrome da 

anticosmoética generalizada; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a idolomania. 

Mitologia: o mito da consciência apolítica. 

Holotecologia: a politicoteca; a psicopaticoteca; a conflitoteca; a criticoteca; a distimi-

coteca; a regressoteca; a mesmexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapoliticologia; a Autorretrocessologia; a Anacronismologia;  

a Intrafisicologia; a Assistenciologia; a Desviologia; a Instintologia; a Parapatologia; a Psicopato-

logia; a Psicossomatologia; a Paraprofilaxiologia; a Paradireitologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o patrulheiro ideológico; o populista; o oportu-

nista; o bem intencionado; o beligerante; o terrorista; o competidor; o agitador; o amotinador;  

o belicista; o sectarista; o ativista interassistencial; o escritor francês Émile Zola (1840–1902). 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a patrulheira ideológica; a populista; a oportu-

nista; a bem intencionada; a beligerante; a terrorista; a competidora; a agitadora; a amotinadora;  

a belicista; a sectarista; a ativista interassistencial; a francesa Marie Françoise Martin (1819– 

–1901). 

 

Hominologia: o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens hibernator; o Homo sapiens 

abulicus; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens stacionarius; 

o Homo sapiens regressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ativismo homeostático = o ato de coordenar mundialmente o movimento 

a favor da extinção das bombas cluster; ativismo patológico = o ato crítico de atear fogo ao pró-

prio corpo manifestando-se contra as condições de vida do país onde mora. 

 

Culturologia: a cultura dos megaidiotismos culturais; a postura anticosmoética do rela-

tivismo cultural; as leis culturais malévolas; a cultura da ingenuidade; a cultura da irreflexão. 

 

Taxologia. No universo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 23 

tipos de ativismos concernentes aos grupos e ideias defendidos: 

01.  Ativismo agrário. 

02.  Ativismo ambiental. 

03.  Ativismo antiatômico. 

04.  Ativismo bairrista. 

05.  Ativismo comercial. 

06.  Ativismo cultural. 

07.  Ativismo econômico. 

08.  Ativismo educacional. 

09.  Ativismo fiscal. 

10.  Ativismo gráfico. 

11.  Ativismo homossexual. 

12.  Ativismo industrial. 

13.  Ativismo intelectual. 

14.  Ativismo internacional. 

15.  Ativismo jurídico. 

16.  Ativismo mnemônico. 

17.  Ativismo nacionalista. 

18.  Ativismo racial. 

19.  Ativismo religioso. 

20.  Ativismo sexista. 

21.  Ativismo social. 

22.  Ativismo vegano. 

23.  Ativismo virtual. 
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Táticas. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, em ordem alfabética, 30 tipos de táticas, 

predominantemente patológicas, comumentes utilizadas em movimentos ativistas: 

01.  Ataque à propriedade: o ato de invadir propriedades particulares ou institucionais 

objetivando destruir o alvo de incômodos. 

02.  Black bloc: o ato de organizar protestos de caráter anarquista, vestidos de negro  

e mascarados objetivando protestar contra a globalização. 

03.  Bloqueio: o ato de obstruir ou impedir a entrada, saída ou passagem (de algo ou al-

guém), por meio de algum obstáculo físico criando barreiras. 

04.  Bloqueio de vias: o ato de impedir a passagem de pedestres e veículos em vias pú-

blicas. 

05.  Boicote: o ato de recusar coletivamente trabalho em determinada indústria ou esta-

belecimento comercial e lutar para impedir qualquer tipo de transação a envolvendo. 

06.  Carta aberta: o ato de expor ao público as próprias opiniões ou reivindicações 

acerca de determinado assunto. 

07.  Coalizão: o ato de executar aliança interpartidária ou interorganizacional para al-

cançar o objetivo almejado. 

08.  Culto ecumênico: o ato de organizar conjunto de atitudes e ritos congregando pes-

soas de diferentes credos ou ideologias para protestar. 

09.  Disfarce: o ato de encobrir a identidade com o objetivo de obter informações ou do-

cumentos. 

10.  Divulgação: o ato de espraiar ideias a partir de jornais clandestinos, folhetins, pan-

fletos, livros, redes sociais virtuais entre outros meios. 

11.  Fitoativismo: o ato de acorrentar-se em árvores com o objetivo de impedir a derru-

bada da mesma. 

12.  Greves: o ato de cessar temporariamente qualquer atividade, remunerada ou não, 

em protesto contra determinado ato ou situação. 

13.  Guerrilha: o ato de combater o governo estabelecido através da luta armada. 

14.  Infiltração patológica: o ato de infiltrar-se anonimamente para influir 

negativamente no meio. 

15.  Jejum: o ato de privação parcial ou total de qualquer alimento, raramente de água, 

durante certo tempo. 

16.  Milonga: o ato de enganar, despistar, desorientar os policiais. 

17.  Motim: o ato de insurgir contra qualquer autoridade civil ou militar instituída, geral-

mente acompanhada de levante de armas e de grande tumulto. 

18.  Não-cooperação: o ato de praticar ações conscientes de não-cooperação contra polí-

ticas específicas. 

19.  Nudez: o ato de retirar as roupas em protesto. 

20.  Ocupação: o ato de invadir propriedade por tempo variável. 

21.  Operação-padrão: o ato de realizar serviço por funcionários de empresa ou organi-

zação seguindo os procedimentos operacionais padrão com rigor excessivo. 

22.  Operação tartaruga: o ato de executar as tarefas lentamente. 

23.  Passeata: o ato de marchar coletivamente para protestar, reivindicar, manifestar so-

lidariedade ou regozijo. 

24.  Piquetes: o ato de impedir a entrada de trabalhadores e funcionários em fábricas, 

empresas ou estabelecimentos de ensinos durante a greve. 

25.  Resistência armada: o ato de organizar movimento armado no combate ao oponen-

te com ações de sabotagem ou guerrilha. 

26.  Sabotagem: o ato de danificar propositadamente e criminosamente instalações fer-

roviárias, industriais ou militares para impedir, retardar ou interromper o funcionamento. 

27.  Sequestro: o ato de privar a pessoa da liberdade, mantendo-a em cativeiro. 

28.  Sexualismo: o ato de utilizar recursos sexuais de sedução patológica na obtenção de 

informações ou influência. 
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29.  Vandalismo: o ato de destruir ou danificar monumentos ou quaisquer bens públicos 

e particulares. 

30.  Vigília: o ato de manter-se em determinado local diuturnamente, resistindo por lon-

go tempo até serem atendidas as reivindicações. 

 

Discernimentologia. Ainda prepondera, no Planeta-Hospital, posturas e reações noso-

gráficas relacionadas às práticas das políticas vigentes. Porém, conformismo e resignação não são 

soluções para os desmandos existentes. Cabe aos mais lúcidos encontrar formas cosmoéticas  

e efetivas de ativismo evolutivo, para favorecer a ampliação da maturidade e autonomia das cons-

ciências em geral, transformando-se em verdadeiros líderes interassistenciais. 

 

Tabelologia. De acordo com a Autexperimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 10 confrontos entre ativismo patológico, passividade omissiva e ativismo assistencial: 

 

Tabela  –  Confronto  Ativismo  Patológico  /  Passividade  Omisssiva  /  Ativismo  

Assistencial 

 

N
os

 Ativismo  Patológico Passividade  Omissiva Ativismo  Assistencial 

01. Abnegação patológica Egocentrismo Altruísmo prático 

02. Defesa sectária Negligência Defesa do universalismo 

03. Docência militarista Acomodamento Docência tarística 

04. Dogmatismo Indiferença Defesa da Descrenciologia 

05. Ideias impostas Inativismo Consenso cosmoético 

06. Ingenuidade burra Acriticismo Autodefesa energética 

07. Lavagem cerebral Inauditismo Tares lúcida 

08. Partidarismo Acídia Autopesquisa 

09. Pseudoajuda impositiva Preguiça Assistência dosificada 

10. Revolta obnubilante Omissão Fraternidade doadora 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ativismo, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

03.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

04.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

05.  Demagogia:  Demagogiologia;  Nosográfico. 

06.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

08.  Hibernação  política:  Politicologia;  Nosográfico. 

09.  Infiltrado  cosmoético:  Anonimatologia;  Homeostático. 

10.  Megarretrocesso:  Autorretrocessologia;  Nosográfico. 

11.  Militância  política:  Antipoliticologia;  Nosográfico. 

12.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Poder  ideológico:  Autocogniciologia;  Neutro. 
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14.  Retropostura:  Paraetologia;  Nosográfico. 

15.  Separação  unificadora:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

 

O  ATIVISMO  COSMOÉTICO  AINDA  É  CONDIÇÃO-EXCEÇÃO  

NA  SOCIEDADE  HUMANA.  CABE  ÀS  CONSCINS  LÚCIDAS  

A  AMPLIFICAÇÃO  DOS  HOLOPENSENES  HOMEOSTÁTICOS  

RESULTANTES  DA  ORTOPOSTURA  EXEMPLAR  TARÍSTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre quais constructos vem defen-

dendo ao longo da História Pessoal? Predominam ideias nosográficas ou homeostáticas? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Bel Ami - O Sedutor. Título Original: Bel Ami. País: França. Data: 2012. Duração: 102 min. Gênero: 

Época & Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido (em DVD). Direção: Nick Ormerod; & Declan 

Donnellan. Elenco: Robert Pattinson; Christina Ricci; Uma Thurman; Kristin Scott Thomas; Colm Meaney; Holliday 

Grainger & Anthony Higgins. Produção: Uberto Pasolini. Efeitos Especiais: Lip syna Post. Distribuidora: California 
Filmes. Outros dados: Adaptação do romance de Guy de Maupassant. Sinopse: Voltando da guerra, Georges Duroy vive 

pobremente em Paris. Sem dinheiro e sem carreira, descobre a nova forma de sustento e ascenção social seduzindo as 

esposas dos homens mais poderosos da cidade, do qual fazem parte mulheres ao modo de Clotilde de Marelle, casada,  
e Madeleine Forestier, mulher do patrão de Duroy. 

2.  O Jardineiro Fiel. Título Original: The Constant Gardener. País: Alemanha; & Reino Unido. Data: 2005. 

Duração: 128 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Fernando 
Meirelles. Elenco: Ralph Fiennes; Rachel Weisz; Danny Huston; Jeffrey Caine; Bill Nighy; Pete Postlethwaite; Donald 

Sumpter; Archil Panjabi; Nick reding; & Simon Channing Williams. Roteiro: John Le Carré. Fotografia: Cesar 

Charlone. Distribuidora: Focus Features; Potboiler Productions; Scion Films; & UK Film Council. Sinopse: Ativista 
(Rachel Weisz) é encontrada assassinada em área remota do Quênia. O principal suspeito do crime é o próprio sócio  

e médico atualmente foragido. Perturbado pelas infidelidades da esposa, Justin Quayle (Ralph Fiennes) decide partir para 

descobrir o real acontecido com a esposa Tessa Quayle, iniciando a viagem por 3 continentes. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Castells, Manuel; Redes de Indignação e Esperança (Networks of Outrage and Hope); trad. Carlos Alberto 

Medeiros; 272 p.; 7 caps.; 4 cronologias; posf.; 110 notas; 22 x 15 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2013; 
páginas 7 a 176. 

2.  Parker, Martin; Fournier, Valérie; & Reedy, Patrick; Dicionário de Alternativas: Utopismo e Organiza-

ção (The Dictionary of Alternatives: Utopianism and Organization); revisora Patricia Weiss; trad. Cristiana Cupertino; 
376 p.; glos. 291 termos; alf.; 22,5 x 15,5 cm; br.; Octavo; São Paulo, SP; 2012; páginas 1 a 35. 

 

M. M. 
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A T O    C L A N D E S T I N O  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ato clandestino é a ação feita às escondidas, longe dos olhos do público 

ou das pessoas, em geral, notadamente das mais íntimas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo ato provém do idioma Latim, actus, “movimento; impulso; an-

damento; ação do orador e do ator; ato de peça teatral; direito de passagem sobre propriedade de 

outro; medida agrária; ato; ação; feito”. Apareceu no Século XV. O termo clandestino procede 

também do idioma Latim, clandestinus, “clandestino”, relacionado a celare, “ocultar; esconder”. 

Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ato escondido; ato oculto. 2.  Ação acobertada; ação oculta. 

Neologia. As duas expressões compostas miniato clandestino e maxiato clandestino são 

neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Ato público. 2.  Ato escancarado. 3.  Ação explícita; ação ostensiva. 

Estrangeirismologia: o Opus Dei patológico (Opus Diaboli); a glasnost. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autenticidade cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste 

clandestinagem extrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da lucidez consciencial; o ato autopensênico; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o ato clandestino; a conveniência do ato clandestino; a inconveniência do ato 

clandestino; o ato clandestino e a interassistencialidade; o ato clandestino traidor; o ato sub-reptí-

cio; os bastidores do teatro da vida humana; o encapsulamento energético impressentido; o ato de 

sonegar a verdade; a clandestinidade; os contrabandos; as contravenções; as dissimulações; o es-

conde-esconde; a camuflagem; as cartas marcadas debaixo dos panos; o desviacionismo; a iden-

tidade falsa; o comportamento antijurídico; a máfia; as prisões estadunidenses clandestinas no 

Estrangeiro; o terrorismo ou militarismo clandestino; as maquinações furtivas; a emboscada; a to-

caia; a cilada; o cemitério clandestino; a sabotagem; o ônus do segredo; os constrangimentos ge-

rados pelo segredo; a dificuldade de se manter segredo nesta Era da Comunicação Global; a ex-

trapauta; a atipicidade; a singularidade; a surpreendência; a autocrítica; a Autoconscienciome-

trologia; o autodesassédio; a sinceridade; a honestidade; a amizade; a lealdade; a autenticidade;  

a transparência pessoal; a regularidade cosmoética da conduta pessoal; a isonomia das ações do 

holocurrículo pessoal; o ato clandestino interassistencial. 

 

Parafatologia: o ato clandestino e o autoparapsiquismo; o ato clandestino e a projetabi-

lidade lúcida (PL). 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Enumerologia: o ato de engolir a língua; o ato de calar a boca; o ato de guardar silêncio; 

a zona de silêncio; o toque de silêncio; o silêncio sepulcral; a leitura silenciosa. 
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Binomiologia: o binômio juramento-mentira; o binômio magnitude-descrição. 

Antagonismologia: o antagonismo lícido / ilícito. 

Fobiologia: a proexofobia. 

Maniologia: a cleptomania. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Etologia; a Egocarmologia; a Grupocarmolo-

gia; a Evoluciologia; a Intencionologia; a Verbaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a consréu acobertadora; a consbel acobertadora;  

a pessoa bifronte; a conscin incógnita; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o contrabandista; o imigrante ilegal infringindo a lei da imigração;  

o clandestino do navio, avião ou trem, viajando sem passagem ou documento; o agente secreto;  

o espião; o pré-serenão vulgar; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a contrabandista; a imigrante ilegal infringindo a lei da imigração;  

a clandestina do navio, avião ou trem, viajando sem passagem ou documento; a agente secreta;  

a espiã; a pré-serenona vulgar; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens clandestinus; o Homo sapiens esotericus; o Homo sa-

piens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniato clandestino = a ação natural, fisiológica, de praticar a masturba-

ção; maxiato clandestino = a ação evoluída da condição do anonimato do Homo sapiens serenis-

simus. 

 

Autopensenologia. De acordo com a Cosmoeticologia, a manutenção da retilinearidade 

autopensênica ou da Homeostática no microuniverso da intraconsciencialidade, forma a condição 

da consciência tranquila, exigindo coerência, coesão e continuidade sem hiatos espúrios ou atos 

clandestinos quando ilegais ou anticosmoéticos. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 10 cate-

gorias distintas – plotadas em contrapontos – de atos clandestinos de homens e mulheres: 

01.  Ato clandestino legal: a ação honesta desenvolvida em silêncio e sem ostentação, 

por exemplo, o casamento sem comunicação pública. 

02.  Ato clandestino ilegal: a ação escondida ilegítima, espúria ou corruptora, represen-

tando dolo ou crime, por exemplo, o roubo de objeto de valor. 

03.  Ato clandestino perante conscins: a ação escondida das pessoas, por exemplo,  

o negócio comercial. 

04.  Ato clandestino perante consciexes: a ação suposta ou ingenuamente interpretada 

como sendo escondida das consciexes. Ato, a rigor, impossível. 

05.  Ato clandestino individual: a ação escondida desenvolvida sozinha, isolada, pela 

pessoa. 

06.  Ato clandestino grupal: a ação escondida desenvolvida simultaneamente por duas 

ou mais pessoas. 

07.  Ato clandestino-padrão: por exemplo, a assistência interconsciencial anônima, pela 

tarefa consoladora (tacon), comum, da doação do prato de comida. 

08.  Ato clandestino-exceção: por exemplo, a intercessão assistencial, anônima, decisi-

va, à instituição beneficente na iminência crítica de fechar as portas. 
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09.  Ato clandestino racional: por exemplo, a ação escondida refletida, ponderada e cal-

culada, da qual não é gerado nenhum constrangimento anticosmoético. 

10.  Ato clandestino irracional: por exemplo, a ação escondida, impensada, precipitada, 

impulsiva e causadora de constrangimento e arrependimento posteriores. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o ato clandestino, indicados para a expansão das abor-

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

1.  Anomalia:  Parafenomenologia;  Neutro. 

2.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

3.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

4.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

5.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

6.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

7.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

 

OS  PROBLEMAS  DOS  ATOS  CLANDESTINOS  SOBREVÊM  

COM  O  EMPREGO  DE  MENTIRAS  E  SEGREDOS  TRAZEN-
DO  ARREPENDIMENTOS,  AUTOCULPAS,  ACUMPLICIA-

MENTOS  E,  O  PIOR,  A  INTERPRISÃO  GRUPOCÁRMICA. 
 

Questionologia. Este ano você cometeu algum ato clandestino digno de nota? A quali-

ficação do ato clandestino era cosmoética ou anticosmoética? 

 
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.; estatísti-

cas; 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); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 144, 227 e 291. 

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 38, 58, 238, 474, 475, 477, 480, 483, 

524, 550, 652, 694, 714, 744, 986 e 1.065. 
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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 758 
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A T O    D E    P A Z  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ato de paz é a ação, atividade, exercício, diligência, conduta, manifesta-

ção ou providência, pessoal ou grupal, em prol da pacificidade por meio da harmonia ou resolu-

ção de questões desavindas e conflitivas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ato vem do idioma Latim, actus, “movimento; impulso; andamen-

to; ação do orador ou do ator; ato de peça teatral; direito de passagem sobre a propriedade de ou-

tro; medida agrária; ato; feito”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo paz procede também do 

idioma Latim, pax, “paz; estado de paz; tratado de paz”. Apareceu no Século XII. 

Sinonimologia: 1.  Manifesto pró-paz. 2.  Ato pacificador. 3.  Ato de apoio pacifista.  

Neologia. As 3 expressões compostas ato de paz, ato de paz individual e ato de paz cole-

tivo são neologismos técnicos da Pacifismologia. 

Antonimologia: 1.  Ato de guerra. 2.  Obstrução à paz. 3.  Ato de agressividade. 4.  Re-

vanchismo.  

Estrangeirismologia: o day after do ato pacificador; o one minute homenageante; o bed-

-in for peace; o set-in diante da polícia; a atenção provocada pelo die-in; o dharna das ações de 

paz;  a tática do tree siting; o desejo de paz pelos tanzakus. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à manifestação da autopacificidade. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Paz: ato vo-

luntário. 

Citaciologia. Eis citação de Mahatma Gandhi (1869–1948) sobre a temática: – O mais 

perfeito ato do homem é a paz. E por ser tão completo, tão pleno, em si mesmo é o mais difícil. 

Proverbiologia. Eis provérbio português relacionado ao tema: – Os atos valem mais se 

comparados a mil palavras. 

Ortopensatologia: – “Ato. O procedimento pós-ato piora ou melhora a performance  

do ato”. 

Filosofia: o Ecumenismo; o Humanismo; a Cosmoética; o Fraternismo; o Pacifismo;  

o Ativismo pela paz. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de pacificidade; os harmonopensenes; a harmono-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os luci-

dopensenes; a lucidopensenidade; o ato autopensênico; a autopensenização livre; a autopenseni-

zação concretizada; os pacipensenes; a sustentação da pacipensenidade. 

 

Fatologia: o ato de paz; o ato de aceitar os fatos com paz; o ato supreendente pró-

pacifismo; o ato pedindo paz; o ato de coragem; as consequências dos atos pessoais; o ato de fa-

zer algo pela paz; a mensagem de paz; o apelo à paz; o ato de traçar observância a outros meios;  

o senso de conexão com a Cosmoética; o ato de movimentar consciências; a aglutinação de pes-

soas; o ato após fato violento; o ato de fazer 1 minuto de silêncio; o ato de fazer vigília pela paz;  

o reconhecimento da abordagem justa; o curso e decurso dos acontecimentos e antagonismos;  

a moderação dos gestos; o aperto de mãos; o prêmio em reconhecimento aos esforços pela paz;  

o ato de liberar paz; o ato de querer ter paz; a higidez de intenções; o ato de dar chance à paz;  

a reeducação qual ato pró-paz; o ato de relembrar infortúnios pela deferência; a rejeição à vio-

lência; as atividades pró-meio ambiente; as doações; a voz solidária; os protestos antiguerra;   
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a cooperação; o feito em solidariedade; as iniciativas; o pequeno passo para a paz; o primeiro ato 

de paz; a pacificação grupal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a energia consci-

encial de consecução necessária à paz; a qualificação da sinalética energética e parapsíquica pes-

soal trazendo pacificidade; o parapsiquismo pacigerante; as conexões multidimensionais de am-

parabilidade pacifistas; a psicosfera pessoal equilibrada; a pacificidade da tenepes; a paratarefa de 

encaminhamento de consciências; o maxifraternismo interdimensional; a Central Extrafísica da 

Fraternidade (CEF); os banhos energéticos pacificantes; as energias pacificadoras; o paraclima 

de interpacificação. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paz-benevolência. 

Principiologia: o princípio de o gesto de paz não ser ato mecânico; o princípio da pro-

moção da interconfiança. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a autopacificidade. 

Teoriologia: a teoria da autorresponsabilidade assistencial. 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico. 

Voluntariologia: os esforços do voluntariado da Pacifismologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Pacificarium. 

Efeitologia: o efeito reverberador da autopacificidade; o efeito dos atos pessoais. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses pela intercompreensão. 

Ciclologia: o ciclo analisar-atuar; o ciclo ação-renovação. 

Enumerologia: a gentileza pela paz; a atitude pela paz; a manifestação pela paz; a obje-

ção pela paz; a escrita pela paz; o discurso pela paz; o neopensene pela paz. 

Binomiologia: o binômio promover-fazer; o binômio oportunidade-amparabilidade;  

o binômio pequeno gesto–ato gratuito. 

Interaciologia: a interação pedido de paz–ato de paz; a interação engajamento cívico– 

–ato de paz; a interação frangibilidade-conscienciosidade. 

Crescendologia: o crescendo autopacificidade-interconfiança.  

Trinomiologia: o trinômio vontade-orientação-pacificidade. 

Polinomiologia: o polinômio abnegação-aproximação-confiança-desemperramento. 

Antagonismologia: o antagonismo ato pacífico / ações militares; o antagonismo bruta-

lidade / apaziguamento. 

Paradoxologia: o paradoxo de o ato de paz não promover necessariamente a paz. 

Politicologia: a pacienciocracia; a sociocracia; a traforocracia; a reurbanocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a transafetivofilia; a sinergismofilia; a politicofilia; a pacifismofilia; a memo-

riofilia; a integraciofilia; a exemplofilia. 

Fobiologia: a emociofobia; a angrofobia; a colerofobia; a hormefobia; a barbarofobia;  

a confrontofobia; a traumatofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estresse pós-traumático. 

Maniologia: a patomania. 

Mitologia: o mito de querer obter a paz por meio de belicopensenes; o mito de os mani-

festos sempre garantirem a paz. 

Holotecologia: a pacificoteca; a belicoteca; a patopensenoteca; a somatoteca; a proexo-

teca; a comunicoteca; a metodoteca; a intencionoteca; a consciencioteca; a paracognoteca. 

Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Paradiplomacia; a Parapoliticologia; a Paradi-

reitologia; a Etologia; a Intrafisicologia; a Vinculologia; a Parapercepciologia; a Autolucidologia; 

a Holomaturologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a isca humana; a conscin militante; a consbel; a consréu 

assediadora; a polícia; a tropa de choque; a celebridade; a companhia eletiva; a conscin reativa;  

a conscin refutadora; a conscin anticoercitiva; a consciência autempreendedora; a pessoa poli-

queixosa; a vítima; o indivíduo minipeça; o ser catalítico; a consciência pacificadora; a conscin- 

-trafor; a personalidade de iniciativa. 

 

Masculinologia: o manifestante pacífico; o estudante; o jovem; o ativista; o líder; o co-

laborador; o algoz; o antibelicista; o desarmamentista; o dissidente; o diplomata; o reconciliador; 

o pacifista; o pacifismólogo; o agente da paz; o nobelista da paz; o homem de paz. 

 

Femininologia: a manifestante pacífica; a estudante; a jovem; a ativista; a líder; a cola-

boradora; a algoz; a antibelicista; a desarmamentista; a dissidente; a diplomata; a reconciliadora;  

a pacifista; a pacifismóloga; a agente da paz; a nobelista da paz; a mulher de paz. 

 

Hominologia: o Homo sapiens manifestator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens 

consreu; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens contra-

ponitor; o Homo sapiens politicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ato de paz individual = o esforço pacifista por meio da originalidade da 

ação pessoal ímpar; ato de paz coletivo = o esforço pacifista por meio da expressividade da ação 

grupal sinérgica. 

 

Culturologia: a cultura de paz no trânsito; a cultura de pacificidade; a paracultura de 

paz. 

 

Casuística. Pela Magnanimologia, eis 6 exemplos práticos, casos reais, listados em 

ordem cronológica, de atos pela paz denotando a vertente pacipensênica face à conflitividade e 

falta de entendimento na intrafisicalidade: 

1.  Devolutividade. O acordo de restituição de Hong Kong à China, ocupada pela Grã- 

-Bretanha desde a primeira Guerra do Ópio, em 1842, por meio da assinatura de tratado de devo-

lução pacífica (Pequim, China; 19.12.1984).  

2.  Voluntariedade. O estudante chinês, desconhecido, durante protesto na Praça da Paz 

Celestial, ao colocar-se em frente à coluna de tanques chineses, forçando-os a parar (Pequim, 

China; 05.06.1989). 

3.  Solidariedade. O grupo de 200 pacifistas israelenses ao visitarem, em ato de solida-

riedade, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat (1929–2004), confinado no 

próprio quartel-general por imposição de Israel (Ramala, Cisjordânia; 02.02.2002). 

4.  Cordialidade. A partida amistosa realizada entre a Seleção Brasileira de Futebol, 

Campeã do Mundo no período, e a Seleção Haitiana, no Estádio Sylvio Cator, com objetivo de 

iniciar campanha de desarmamento naquele país em guerra civil (Porto Príncipe, Haiti; 

18.08.2004). 

5.  Fraternidade. O maior abraço coletivo realizado por 9.402 crianças, envolvidas na 

ação do “dia do amor e da amizade”. O evento aconteceu no Parque Tolteca e durou pouco mais 

de 1 minuto (Monterrey, México; 14.02.2008). 

6.   Sensibilidade. O manifesto realizado pelo concertista de piano, frente a policiais, na 

barricada erguida na Praça Independência, durante os protestos antigovernamenais contra leis 

cerceadoras (Kiev, Ucrânia;10.02.2014). 
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Cosmograma. Adversamente, o atentado com bomba à Estação Central de Trens na 

Turquia, durante manifestação sindical em favor da paz no país, deixa 128 mortos e vários feri-

dos. Depois do ataque, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) rompeu o cessar-fogo es-

tabelecido com o governo há mais de 2 anos (Ancara, Turquia; 10.10.2015). 

 

Taxologia. Segundo a Intrafisicologia, eis, pelo menos, 5 tipos de atos pela paz, dispos-

tos em ordem alfabética, para expansão da compreensão lúcida da realização da pacificidade, pe-

las ações pessoais: 

1.  Comemorativo: a celebração; a comemoração; a confraternização; o congraçamento. 

2.  Consciencial: o heteroperdoamento; a mediação; a objeção de consciência. 

3.  Desportivo: o jogo de futebol; a partida de basquete. 

4.  Manudução: o abraço; o cumprimento; o sinal.  

5.  Podálico: a marcha; a caminhada; a corrida. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ato de paz, indicados para a expansão das abordagens 

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

01. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02. Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático.  

03. Assertividade  cosmoética:  Experimentologia;  Homeostático.  

04. Ativismo:  Parapoliticologia;  Neutro. 

05. Ato  determinativo:  Autodecidologia;  Homeostático. 

06. Autenticidade  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07. Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

08. Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

09. Crescendo  Pacifismo-Paciologia:  Paciologia;  Homeostático. 

10. Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

11. Inteligência  paracontextual:  Parapercucienciologia;  Neutro. 

12. Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13. Pacipensene:  Paciologia;  Homeostático. 

14. Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15. Ponte  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

 

O  ATO  PACIFISTA,  QUANTO  MAIS  PRÓXIMO  DA  ABORDA-
GEM  CONSCIENCIAL,  MAIOR  POSSIBILIDADE  DE  GERAR  

ENTENDIMENTO  E  EFETIVAÇÃO  DA  PAZ,  AO  EVOCAR 
A  LUCIDEZ,  A  CONSCIENCIALIDADE  E  A  CONSIDERAÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de algum manifesto pela paz? Qual 

o nível de higidez consciencial em tal ato? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Gazeta do Paraná; Redação; Atos pela Paz Mundial mobilizou Estados; Artigo; Jornal; Diário; Ano  

X; N. 3.197; Seção: Geral; 1 foto; Cascavel, PR; 22.09.01; página 7.  
2.  O Dia; Redação; A Eficácia dos Atos pela Paz; Tabloide; Diário; Ano 52; N. 18.514; Caderno: Geral; 

Seção: Palavra do Universitário; 1 E-mail; 6 fotos; Rio de Janeiro; RJ; 19.02.03; página 12. 

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 ceno-
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grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

31 a 33. 
4.  Xavier, Valêncio; Artistas pela Paz Mundial; Reportagem; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 81;  

N. 25.428; Caderno G; Seção: Exposição; 2 entrevistas; 3 fotos; 6 ilus.; Curitiba, PR; 01.06.99; página 6. 

5.  Zero Hora; Redação; Um Aceno de Paz; Editorial; Tabloide; Diário; Ano 40; N. 13.771; Porto Alegre, RS; 
05.05.03; página 12. 

 

G. B. C. 
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A T O    D E    P E N S E N I Z A R  
( A U T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ato de pensenizar é a ação fundamental, básica e, surpreendentemente,  

a mais complexa dentre todas as manifestações da vida da consciência, em qualquer circunstân-

cia, dimensão existencial ou momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo ato vem do idioma Latim, actus, “movimento; impulso; andamen-

to; ação do orador ou do ator; ato de peça teatral; direito de passagem sobre a propriedade de ou-

tro; medida agrária; ato; feito”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo pensamento procede igual-

mente do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; consi-

derar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento vem do mesmo idioma Latim, senti-

mentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões 

físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; 

emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. O termo energia procede do idioma Fran-

cês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em 

ação”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ação de pensenizar. 2.  Automanifestação pensênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas ato de pensenizar, ato de pensenizar mentalsomá-

tico e ato de pensenizar holossomático são neologismos técnicos da Autopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Fitopensenidade. 2.  Zoopensenidade. 

Estrangeirismologia: o Autopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autopensenidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o ato de pensenizar; a natureza ininterrupta da autopensenização; a auto-

pensenização condicionada, mecânica, doutrinada; a autopensenização espontânea; a autopenseni-

zação livre; o direito universal à autopensenização; a liberdade irrestrita inerente à autopenseniza-

ção; o controle voluntário da autopensenização; a autopensenização refletida; a retilinearidade au-

topensênica; a relevância ímpar dos processos de pensenizar; o holopensene pessoal da autopen-

senidade; os autopensenes; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; as assina-

turas pensênicas pessoais; os grafopensenes; a grafopensenidade ininterrupta; o ato de escovar os 

dentes cerrando as pálpebras para se concentrar na escovagem correta; a autorreflexão de olhos 

fechados. 

 

Fatologia: a linguagem humana estruturando a autopensenização intrafísica; as influên-

cias culturais nos modos de pensenizar; o direito de pensar; o ato de pensar como grande prazer 

do ser humano; o complexo ato de pensar; o pensar reflexivo; o ato de pensar como trabalho 

humano; o ato comum da vida humana; o ato crítico da vida evolutiva. 

 

Parafatologia: o conscienciês; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro permitindo a autopensenização 

multidimensional; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo entre os veí-
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culos do holossoma propiciando a expansão da autopensenização; o sinergismo dos atributos 

conscienciais potencializando a autopensenização. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da descrença em-

basando a livre pensenização. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da retilinearidade da autopensenização; a teoria da indissociabili-

dade dos componentes do pensene. 

Tecnologia: a técnica da autopensenização linear; as técnicas da Higiene Autopensê-

nica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenólogos; o Colégio Invisível dos Pesquisa-

dores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito das extrapolações mentaissomáticas. 

Neossinapsologia: a geração de neossinapses a partir da autorreflexão; a lateropense-

nidade e as sinapses livres. 

Ciclologia: o ciclo de neoideias. 

Enumerologia: o equilíbrio; a harmonização; a homogeneidade; a isotonia; a monor-

ritmia; a retidão; a uniformidade. 

Binomiologia: o binômio progressivo autolucidez-autodiscernimento; o binômio tarísti-

co pensenizar–fazer pensenizar. 

Interaciologia: a interação autopensenização–sentidos somáticos; a interação indução- 

-dedução; a interação análise-síntese. 

Crescendologia: o crescendo carregar o pen–carregar o cenho; o crescendo questão 

inteligente–solução genial. 

Trinomiologia: o trinômio autopensenização-imaginação-autodiscernimento; o trinô-

mio autopensenização-verbalização-redação. 

Polinomiologia: o polinômio autopensenização-extrapensenização-interpensenização- 

-cosmopensenização; o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir. 

Antagonismologia: o antagonismo autopensenização produtiva / autopensenização 

vazia; o antagonismo pensar / ser pensado; o antagonismo ato pensado / ato impensado. 

Paradoxologia: o paradoxo da autopensenização híbrida intra e extrafísica. 

Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta. 

Filiologia: a cosmopensenofilia; a evoluciofilia; a neofilia. 

Holotecologia: a pensenoteca; a cognoteca; a ideoteca; a intelectoteca; a mentalsomato-

teca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia;  

a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriolo-

gia; a Parapercepciologia; a Recexologia. 

 

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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; 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 tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pensenicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens autopensenisator; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sa-

piens conscientiocentricus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens pangraphicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ato de pensenizar mentalsomático = a ação consciencial pura, exclusiva-

mente autopênsenica ou quando a consciência aplica tão somente o mentalsoma isolado; ato de 

pensenizar holossomático = a ação consciencial empregando, além do mentalsoma, algum outro 

recurso dos outros veículos conscienciais. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Autopensenização. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

7 categorias bipolares, antagônicas ou extremas de atos de pensenizar: 

1.  Pensenização auditiva: com os ouvidos ou ouvindo com atenção; sem os ouvidos ou 

não escutando os sons do ambiente. 

2.  Pensenização concentrativa: com a concentração mental refletindo ponderadamente 

sobre algum assunto; ou sem a concentração mental, divagando. 

3.  Pensenização ocular: com os olhos ou olhando com atenção; sem os olhos ou cer-

rando as pálpebras. 

4.  Pensenização olfativa: sentindo com o olfato; sem o emprego da faculdade olfativa. 

5.  Pensenização palatal: sentindo com o paladar ou a língua; sem o uso da faculdade 

gustativa. 

6.  Pensenização paraocular: com os paraolhos ou o terceiro olho (frontochacra); sem  

o emprego da clarividência. 

7.  Pensenização tátil: com o tato ou tateando com os dedos da mão; sem o tato ou posi-

cionando-se a distância do objeto sob análise. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ato de pensenizar, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 
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07.  Autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

08.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

09.  Autopensenização  vigorosa:  Autopensenologia;  Homeostático. 

10.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

11.  Limite  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

12.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

 

O  ATO  DE  PENSENIZAR  É  OCORRÊNCIA  MULTIFACE-
TADA  E  COMPLEXA  DE  TODA  CONSCIÊNCIA,  E  CUJA  

PESQUISA  SOMENTE  PODE  AMPLIAR  A  AUTOCOGNIÇÃO  

DOS  PESQUISADORES  E  PESQUISADORAS  EM  GERAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou as nuanças dos próprios atos de 

pensenizar? Descobriu algum detalhe não imaginado anteriormente? 
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A T O    DE T E R M I N A T I V O  
( A U T O D E C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ato determinativo é a ação pessoal da conscin consigo, exclusivamente 

para si mesma, em nível de resolução definida e definitiva, sem hesitações nem retorno, demons-

trando automaturidade, autocognição, autocritério e autodiscernimento máximos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ato vem do idioma Latim, actus, “movimento; impulso; andamen-

to; ação do orador e do ator; ato de alguma peça teatral; direito de passagem sobre a propriedade 

de outro; medida agrária; ato; feito”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo determinativo é pro-

vavelmente adaptação do idioma Francês, determinatif, “determinante; crítico”, derivado possi-

velmente do idioma Latim Medieval, determinativus, e este de determinare, “determinar; deman-

dar; limitar; fixar; regular”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ato autodeterminativo. 2.  Ato resoluto. 3.  Ato decidido. 4.  Ato de-

liberativo. 5.  Ato refletido. 6.  Ação determinadora. 7.  Marca autobiográfica. 

Neologia. As 3 expressões compostas ato determinativo, ato determinativo antecipado  

e ato determinativo maduro são neologismos técnicos da Autodecidologia. 

Antonimologia: 1.  Ato leviano. 2.  Ato medíocre. 3.  Inação. 4.  Decidofobia. 

Estrangeirismologia: o turning point; o strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE) pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação evolutiva cosmoética; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes;  

a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade;  

a autorretilinearidade pensênica; a exteriorização da autopensenidade; a autopensenização concre-

tizada; os procedimentos para a higienização holopensênica própria, alheia ou coletiva. 

 

Fatologia: o ato determinativo; a decisão magna; a ação marcante; o momento de desti-

no; a autodisciplina; a imperturbabilidade pessoal; o nível maduro de resolução pessoal; a tranqui-

lidade pessoal; o rumo da serenidade maior; o ideal da vida humana racional, toda calculada, pre-

vista, sem surpresas; a manifestação da vontade; a definição de rumos pessoais e de outrem;  

a marca autobiográfica indelével. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a decisão do autodesenvolvimento parapsíquico; as pararreper-

cussões dos atos determinativos intrafísicos; a parapercepção das evocações extrafísicas pós-ato 

sinalizando sobre o percentual de erro e acerto; o procedimento do auto e heterencapsulamento 

energético. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação–inteligência evolutiva; o sinergismo 

autoconvicção-autodeterminação; o sinergismo teática-verbação fortalecendo o agente e os res-

pectivos atos. 

Principiologia: o princípio da indeterminação; o princípio do dinamismo evolutivo;  

o princípio da irrevogabilidade holobiográfica dos atos pessoais. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a decisão quanto aos 

propósitos evolutivos a serem mantidos. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial pelos autesforços; a teoria das interpri-

sões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da autodecisão; as técnicas de autossuperação; a técnica da che-

cagem pré-atuação da intencionalidade pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: o efeito da autodeterminação na aceleração da autevolução; os efeitos 

multidimensionais dos atos pessoais; os efeitos dos atos na própria intraconsciencialidade; os 

efeitos dos atos na expansão ou restringimento da autonomia evolutiva. 

Ciclologia: o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo deli-

beração-consecução-colheita; o ciclo reparatório erro-correção-acerto. 

Enumerologia: o homem de pulso; a vontade de ferro; o campo de força; a base de ope-

rações; a interação gravitacional; a energia moral; a linha de ação. 

Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio autodisposição-empenho. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação Fatuísti-

ca-Parafatuística. 

Crescendologia: o crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização;  

o crescendo holomaturológico culpa-responsabilidade; o crescendo autorresoluções-autoprescri-

ções-autossuperações. 

Trinomiologia: o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio defini-

ção-determinação-deliberação; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio vontade 

granítica–intencionalidade fixada–autorganização rigorosa. 

Polinomiologia: o polinômio (aliteração) volição-intenção-decisão-determinação; o po-

linômio vontade-decisão-determinação-sustentação. 

Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / autovacilação; o antagonismo 

autodeterminação / heterodeterminação; o antagonismo ato individual / ato coletivo; o antago-

nismo ato calculado / ato irrefletido; o antagonismo ato paracerebral / ato subcerebral; o anta-

gonismo ato intrafísico / ato extrafísico; o antagonismo ato assistencial / ato doloso; o antago-

nismo ato evolutivo / ato interpresidiário. 

Paradoxologia: o paradoxo dos autesforços por melhores performances evolutivas eli-

minarem os autesforços da competitividade com os compassageiros evolutivos; o paradoxo dos 

atos comunicarem mais se comparados a mil palavras ou a mil imagens; o paradoxo da deses-

tigmatização de único ato requerer inúmeros atos homeostáticos consecutivos. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo inserida na personalidade; a lei do retorno. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a definofilia;  

a assistenciofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a definoteca; a cognoteca; a volicioteca; a intelectoteca; a mentalsoma-

toteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Automaturologia;  

a Autodiscernimentologia; a Autodisciplinologia; a Autocriteriologia; a Autodefinologia; a Auto-

cogniciologia; a Autevoluciologia; a Serenologia; a Historiografologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin determinada; a conscin javalínica; a personalidade deci-

dida. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2107 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 determinativus; o Homo sapiens expeditus; o Homo sa-

piens decisophilicus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens autopositor; o Homo sapiens defi-

nitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ato determinativo antecipado = a ação resoluta do jovem inversor, rapaz 

ou moça precoce, ainda na fase preparatória da programação existencial (autoproéxis), eviden-

ciando ideia inata; ato determinativo maduro = a ação resoluta da conscin lúcida, veterana, reci-

clante na fase da maturidade, evidenciando a aquisição de conceitos e vivências evolutivamente 

culminantes. 

 

Culturologia: a cultura da Autodeterminologia; os atos determinativos históricos in-

fluentes na cultura humana. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ato determinativo, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Ato  de  pensenizar:  Autopensenologia;  Neutro. 

02.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

05.  Autonomia:  Autonomologia;  Neutro. 

06.  Autorresolução:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

12.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

13.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 
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14.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

15.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

O  ATO  DETERMINATIVO  DA  CONSCIÊNCIA  INTRAFÍSICA  

LÚCIDA,  QUANDO  COSMOÉTICO,  EXEMPLIFICA  AUTO-
MATURIDADE  CONSCIENCIAL,  DINAMISMO  EVOLUTIVO 

E  AUTOVIVÊNCIA  VERBACIOLÓGICA  REEDUCATIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive habituado às ações pessoais determinati-

vas? Em quais áreas de manifestações? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2109 

A T O    M E N T A L S O M Á T I C O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ato mentalsomático é a ação, a automanifestação ou o efeito pessoal, ra-

ciocinado e ponderado, a partir da reflexão, da lógica e da retilinearidade da autopensenização equi-

librada da consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo ato provém do idioma Latim, actus, “movimento; impulso; an-

damento; ação do orador e do ator; ato da peça teatral; direito de passagem sobre a propriedade de 

outro; medida agrária; ato; ação; feito”. Apareceu no Século XIV. O termo mental procede tam-

bém do idioma Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade 

do espírito; intenção; pensamento; inteligência”. Surgiu no mesmo Século XV. A palavra somáti-

ca provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; mate-

rial; corporal”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Ato refletido. 2.  Ato intelectual. 3.  Ato de autodiscernimento. 

Neologia. As 3 expressões ato mentalsomático, miniato mentalsomático e maxiato men-

talsomático são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Ato somático. 2.  Ato emocional. 3.  Ato psicossomático. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Mentalsomatologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Penseni-

zar é agir. 

Filosofia: a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; a autopensenização aberta; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os megapensenes; a me-

gapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o ato mentalsomático; o fato intelectual; o ato de craniar; a atitude mental;  

a autodisponibilidade mental; a mentalsomaticidade da conscin; a excogitação; a concatenação;  

a conjetura; a concentração mental; a acuidade; a hiperacuidade; a indução; a dedução; a inferên-

cia; o ajuizamento; o arrazoamento; a argumentação; a fundamentação; o descortino; a justifica-

ção; a interpretação; a consideração; a assimilação; a associação; o cálculo; a decodificação;  

o pensamento simples; o pensamento complexo; a sanidade mental; a megarreflexão; a holoper-

cuciência; a ideia; a neoideia; a verpon; a gescon. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paraper-

cuciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Paraeducação. 

Enumerologia: o ato de ler; o ato de estudar; o ato de pesquisar; o ato de analisar; o ato 

de sintetizar; o ato de escrever; o ato de publicar. 

Interaciologia: a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais. 

Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestiona-

mento; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2110 

Antagonismologia: o antagonismo impulso / cálculo. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Fatuística; a Penseno-

logia; a Autopesquisologia; a Discernimentologia; a Encefalologia; a Paracerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o conscienciólogo; o pesquisador;  

o holotecário; o estrategista militar; o enxadrista; o entomologista; o advogado; o filatelista; o nu-

mismata; o debatedor. 

 

Femininologia: a mestranda; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a consciencióloga;  

a pesquisadora;  a holotecária; a entomologista; a advogada; a filatelista; a numismata; a debate-

dora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens cognitor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens perquisitor; 

o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniato mentalsomático = o minipensene; maxiato mentalsomático 

= o superpensene. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 

manifestações conscienciais capazes de demonstrar as características dos atos genuinamente men-

taissomáticos: 

01.  Analisar: pulverizar; o raio laser; relação com a síntese; a pontualização. 

02.  Argumentar: defender a tese, o conceito, o neologismo; a imparcialidade; a Refuta-

ciologia. 

03.  Avaliar: julgar, ajuizar; sopesar; o primeiro plano; o close; a cosmovisão; a Cosma-

nálise; o cosmograma; a Cosmovisiologia. 

04.  Classificar: o confor; a teática; a verbação; a Taxologia; a Verbaciologia. 

05.  Comparar: os analogismos; as aproximações simples; a interatividade; a interdisci-

plinaridade. 

06.  Concluir: os argumentos conclusivos; a conceituação. 

07.  Criticar: a autocrítica; a heterocrítica; a refutação; a lógica; a racionalidade; a omni-

crítica. 

08.  Definir: estabelecer a jurisprudência; o grafopensene; a Definologia. 

09.  Descrever: narrar, retratar, delinear; anatomizar; dissecar; a Narratologia. 

10.  Enumerar: listar; as colunas; a Enumerologia; o enumerograma. 

11.  Esquematizar: fazer sinopses; os gráficos; a Algoritmologia; os algoritmos. 

12.  Exemplificar: a Casuística; os casos; a Fatuística; os fatos; a Parafatuística; os para-

fatos. 

13.  Explicar: explicitar; expor; demonstrar; a explicitação. 

14.  Interpretar: detalhar a autopensenização; a autobiografia; a Holobiografologia. 

15.  Relacionar: listar; a lista horizontal; a lista vertical; a lista confrontada. 
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16.  Sintetizar: unificar; o megafoco; o centro de interesse; o materpensene; a relação 

com a análise; a Cosmossíntese. 

 

Tipologia. Na análise da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

12 categorias de atos mentaissomáticos capazes de evitar arrependimentos posteriores: 

01.  Ato  mentalsomático  coerente:  pertinente. 

02.  Ato  mentalsomático  cosmoético:  lícito. 

03.  Ato  mentalsomático  equilibrado:  ponderado. 

04.  Ato  mentalsomático  explícito:  evoluído. 

05.  Ato  mentalsomático  fraterno:  assistencial. 

06.  Ato  mentalsomático  higiênico:  profilático. 

07.  Ato  mentalsomático  lógico:  lúcido. 

08.  Ato  mentalsomático  pragmático:  teático. 

09.  Ato  mentalsomático  proexológico:  autocrítico. 

10.  Ato  mentalsomático  racional:  calculado. 

11.  Ato  mentalsomático  sensato:  refletido. 

12.  Ato  mentalsomático  sincero:  autêntico. 

 

VI.  Acabativa 
 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com os atos mentaissomáticos, indicados para a expansão das 

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

1.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

2.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

4.  Cosmossíntese:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

6.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

7.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  ATO  MENTALSOMÁTICO  É  A  PRIMEIRA  EXPRESSÃO 
DA  CONSCIEX  RESSOMANTE,  A  INICIATIVA  FUNDAMEN-
TAL  DA  CONSCIN  RECICLANTE  E  A  ÚLTIMA  EXPRES- 
SÃO  DE  AUTOLUCIDEZ  DA  CONSCIN  DESSOMANTE. 

 

Questionologia. Você já qualificou seriamente o próprio ato mentalsomático mais co-

mum, de rotina? Qual foi o resultado: a satisfação ou a decepção pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; 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 118, 188, 490 e 1.100. 
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A T O R    D E    T E A T R Ã O  
( E L E N C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ator de teatrão é aquela conscin, homem ou mulher (atriz de teatrão), 

sempre desempenhando papéis sociais ou desenvolvendo ações contrárias ao processo evolutivo, 

não raro anticosmoéticas, regressivas, em condições não exemplares. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo ator vem do idioma Latim, actor, “aquele que representa no 

teatro; quem representa determinado papel que não lhe pertence; orador; o que executa, faz mo-

ver, dirige”. Surgiu no Século XVI. O termo teatro deriva também do idioma Latim, theatrum, 

“teatro; lugar para jogos públicos; reunião de espectadores ou ouvintes; ajuntamentos; assem-

bleia; auditório”, e este do idioma Grego, théatron, “lugar onde se assiste a espetáculo; espectado-

res; o próprio espetáculo”, constituído por théa, “espetáculo; vista; visão”, e pelo sufixo tron, 

“instrumento; máquina de espetáculo”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Atriz de teatrão. 2.  Ator humano canastrão. 

Neologia. As duas expressões compostas ator de teatrão amador e ator de teatrão vete-

rano são neologismos técnicos da Elencologia. 

Antonimologia: 1.  Ator humano evolutivo. 2.  Atriz humana evolutiva. 3.  Amimia.  

4.  Espectador de teatrão. 

Estrangeirismologia: o estudo do cast do teatro, do cinema e da televisão; o master-

mind na função de diretor da peça da marginália; as performances das consréus; o monkey bu-

siness; as dramatis personae no teatro da vida humana; a paragenética nosográfica fixando o phy-

sique du role anticosmoético; o evidente lack of authenticity; a autoincapacidade para a glasnost 

consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autopriorizações evolutivas. 

 

Megapensenologia. Eis, na ordem alfabética, na forma de megapensenes trivocabulares 

definidores, 7 categorias de teatros intrafísicos ou sociais, nas quais ainda se podem encontrar 

atores de teatrão expondo a complexidade do tema: 

1.  ABL: teatro literário. 

2.  Futebol: teatro podálico. 

3.  Guerra: teatro bélico. 

4.  Olimpíada: teatro somático. 

5.  Oscar: teatro imagético. 

6.  Papado: teatro idolátrico. 

7.  Senado: teatro político. 

 

Citaciologia: – Pode-se enganar todo mundo por algum tempo, e algumas pessoas du-

rante o tempo todo, mas não se pode enganar todo o mundo por todo o tempo (Abraham Lincoln, 

1809–1865). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade intrafísica; os entropopensenes; 

a entropopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbopensenes; a morbopen-

senidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os 

pseudopensenes; a pseudopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; o holopensene da 

traição; a máscara facial falseando o teor da autopensenidade real. 
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Fatologia: os atores sociais; os múltiplos papéis errados desempenhados pelos atores ca-

nastrões no palco da vida humana; a pesquisa da falsidade humana por meio de personagens mar-

ginais; a Inventariologia do Grupocarma; as peças dos besteiróis; as farsas; as mistificações; a ili-

citude; os artifícios; os engodos; as falsificações; os postiços; as paródias; o cinismo; o cabotinis-

mo; a opção por teatralizar a vida; a composição do autopersonagem; o comportamento teatraliza-

do; a simpatia simulada; o sorriso amarelo; a diplomacia sociosa; o dramalhão fajuto; a intencio-

nalidade camuflada; a intraconsciencialidade incompartilhada; a conversa fiada; o discurso inexa-

to; a argumentação infundada; a mentira deslavada; o falso testemunho com ares de legitimidade; 

a deturpação dos fatos em proveito próprio. 

 

Parafatologia: o caráter indisfarçável das energias conscienciais (ECs) pessoais; a falta 

da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a plateia extrafísica iludibriável. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo emocional palco-plateia; o sinergismo da química entre 

os atores evolutivos afins. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da insustentabilidade da mentira. 

Codigologia: a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução em grupo. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas de interpretação; as técnicas 

do histrionismo doentio. 

Voluntariologia: o palco existencial interassistencial da Instituição Conscienciocêntri-

ca (IC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico Serenarium; os laboratórios teatrais de improvisação e dramatização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciocentrologistas; o Colégio Invisível dos 

Conviviólogos. 

Efeitologia: os efeitos dos velhos truques e macetes teatrais; o efeito interpresidiário 

das repercussões negativas da inautenticidade pessoal; os efeitos dos atos em geral da pessoa na 

vida humana. 

Ciclologia: o ciclo escondimento-revelação; o ciclo evolutivo visibilidade-Serenologia. 

Enumerologia: o ato de fazer sala; o ato de puxar conversa; o ato de bater papo; a con-

versa fiada; o papo furado; o relógio de repetição; o ato de levar no bico. 

Binomiologia: a evitação consciente do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio 

palco-plateia; o binômio máscara social–Autenganologia. 

Interaciologia: a interação falsidade-deslealdade; a interação fingimento–má-fé; a inte-

ração amoralidade-imoralidade; a interação autengano na intraconsciencialidade–hipocrisia na 

interconsciencialidade; a interação ator-espectador; a interação baile de Interior–coluna social. 

Crescendologia: o crescendo teatro experimental–teatrão. 

Trinomiologia: o trinômio teatro-cinema-televisão; o trinômio poder-posição-prestígio; 

o trinômio palmas-bravos-assobios; o trinômio teatral protagonista-antagonista-coadjuvantes;  

o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo teatro do oprimido / teatrão; o antagonismo teatro 

político / teatro comercial; o antagonismo teatro marginal / circuito oficial; o antagonismo inter-

pretar / vivenciar; o antagonismo intenções verbalizadas / segundas intenções ocultadas; o anta-

gonismo cidadania / conscin universalista; o antagonismo palco energético / campo de concen-

tração; o antagonismo ator / espectador; o antagonismo ator de teatrão / doutores da alegria. 

Paradoxologia: o paradoxo da interpretação ininterrupta levar o intérprete a confundir 

o personagem fictício com a autoconsciencialidade; o paradoxo do palco existencial excelente da 

conscin atriz canastrona. 
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Politicologia: as políticas espúrias do maquiavelismo; a diversidade dos espaços públi-

cos no ambiente democrático; a plutocracia; a moneycracia. 

Legislogia: a lei do gersismo; a lei do maior esforço da conscin no palco existencial. 

Filiologia: a sociofilia; a palcofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a palcofobia; a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mentira; a síndrome de Münchhausen. 

Maniologia: a mitomania. 

Mitologia: a mitificação da própria personalidade; o mito do disfarce perfeito. 

Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a mitoteca; a criminoteca; a nosoteca; 

a recexoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Elencologia; a Intrafisicologia; a Teatrologia; a Gestualística;  

a Histrionologia; a Intencionologia; a Comunicologia; a Enganologia; a Conviviologia; a Sociolo-

gia; a Evoluciologia; a Etologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as consréus; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; 

a isca humana inconsciente; a conscin canastrona. 

 

Masculinologia: o ator de teatrão; o pré-serenão vulgar; o farsista; o bufão; o truão; o cí-

nico; o lobista; o mitômano. 

 

Femininologia: a atriz de teatrão; a pré-serenona vulgar; a farsista; a cínica; a lobista;  

a mitômana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens actor; o Homo sapiens theatron; o Homo sapiens palco-

philicus; o Homo sapiens mimicus; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens consreu;  

o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens communicator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ator de teatrão amador = a pessoa inautêntica cometendo a ilicitude sob 

o governo de outrem; ator de teatrão veterano = a pessoa inautêntica cometendo a ilicitude gover-

nando outros meliantes. 

 

Culturologia: a subcultura da artificialidade; a cultura da impunidade; a cultura do 

factoide; a violência da indústria cultural; os idiotismos culturais. 

 

Personologia. Sob a ótica da Elencologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 ca-

tegorias de pessoas, atores ou atrizes de teatrão, consréus ressomadas anticosmoéticas, classifica-

das de acordo com as expressões populares, ou seja, por meio dos cognomes cunhados pelo povo: 

01.  Amigo da onça: o amigo urso; o amigo de Peniche. 

02.  Anjo da cara suja: o guarda-costas espião. 

03.  Anti-herói: o falso herói; o vilão; a vilã. 

04.  Boneco de ventríloquo: o inocente útil. 

05.  Doutor da mula ruça: o vendedor de pílulas placebo. 

06.  Encantador de serpente: o cantor de playback. 

07.  Funcionário fantasma: o sócio laranja. 

08.  Gigante com pés de barro: o cavalheiro de indústria. 

09.  Juiz lalau: o promotor da justiça de Cambises. 

10.  Lobo com pele de cordeiro: o fingidor incorrigível. 

11.  Loura de farmácia: a noiva travesti; a estrela decadente. 

12.  Moedeiro falso: o vendedor de bilhete premiado; o executor de conto do vigário. 
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13.  Rei desnudo: o pintor de obra falsa. 

14.  Sábio idiota: o savant; a savante; o guia amaurótico; o conselheiro de raposa. 

15.  Santinha do pau-oco: a chorosa com lágrimas de crocodilo; a santa fingida. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ator de teatrão, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Amimia:  Somatologia;  Nosográfico. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

04.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

10.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

11.  Expressão  facial:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Imitação  individual:  Conviviologia;  Neutro. 

13.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

15.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  PERSONALIDADE  DO  ATOR  DE  TEATRÃO,  HOMEM 
OU  MULHER,  CARACTERIZA  ESPECÍFICA  FACETA  DAS  

CONSCIEXES  REURBANIZADAS  E  RENASCIDAS  NESTA  

DIMENSÃO  INTRAFÍSICA,  NO  TERCEIRO  MILÊNIO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já foi vítima de algum ator de teatrão? Em quais 

circunstâncias? 
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A T O    S O C I A L  
( S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ato social é a ação pública ou manifestação explícita de sociabilidade da 

personalidade humana. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo ato vem do idioma Latim, actus, “movimento; impulso; andamen-

to; ação do orador e do ator; ato de peça teatral; direito de passagem sobre propriedade de outro; 

medida agrária; ato; ação; feito”. Apareceu no Século XV. 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.  Ato público. 2.  Ação explícita. 

Neologia. As 3 expressões compostas ato social regressivo, ato social improdutivo e ato 

social enriquecedor são neologismos técnicos da Sociologia. 

Antonimologia: 1.  Ação familiar. 2.  Ato doméstico. 

Estrangeirismologia: a open house; a vernissage; a ilusão dos spots; a aura popularis;  

o status social; a dramatis personae; a atualização dos fatos do Zeitgeist; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade do convívio social. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade; os conviviopensenes; a convivio-

pensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

as autopensenizações divergentes. 

 

Fatologia: o ato social; a ação pessoal quando grupal ou junto de outra ou outras pessoas 

fora do círculo da vida doméstica; o papel social pessoal; a autovalorização inteligente do tempo, 

das oportunidades e das companhias objetivando a evolução consciencial; o palco social apresen-

tando sempre as peças de naturezas variadas com os atores mais diversificados; o jogo das rela-

ções sociais trazendo resultados surpreendentes para a conscin observadora; a quebra da rotina;  

o deslocamento físico da conscin; o dia atípico; as pessoas; os cumprimentos; os abraços; a ale-

gria; os diálogos; as fofins; os coloquialismos diferentes; a recepção de mensagens laterais; as 

músicas; os sons; os encontros; os jantares; as bebidas; as festas; a comemoração de aniversário; 

os objetos presenteados; o tempo despendido para fazer o social; o emprego inteligente do des-

confiômetro no círculo social; o padrão comportamental social harmônico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a saída da base intrafísica; a entrada em outro holopensene; a proje-

tabilidade lúcida (PL) e a parassociabilidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio fundamental do Universalismo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos de etiqueta social. 

Teoriologia: a teoria da Civilizaciologia; a teoria evolutiva egocarma-grupocarma-po-

licarma. 
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Tecnologia: as técnicas da convivialidade na Socin; as técnicas cosmovisiológicas  

e atacadistas. 

Voluntariologia: o voluntariado na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inter-

nacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos. 

Efeitologia: os efeitos de cada ato social. 

Ciclologia: o ciclo vida anônima–vida pública; o ciclo da produtividade da vida huma-

na; o ciclo da autoprodutividade isolamento reflexivo–convivência frutífera. 

Enumerologia: o ato social vital da sobrevivência intrafísica; o ato social afetivo do 

acolhimento interassistencial; o ato social lúdico do entretenimento conjunto; o ato social político 

do posicionamento pessoal; o ato social didático do autexemplarismo pedagógico; o ato social in-

telectual da exposição autocognitiva; o ato social tarístico da interassistencialidade cosmoética. 

Binomiologia: o binômio vida íntima–vida pública; o binômio força presencial–cons-

ciência atratora; o binômio ato social–ato comunicativo; o binômio ato social–ato parassocial 

na interassistencialidade multidimensional. 

Interaciologia: a interação coerente vida doméstica–vida pública. 

Crescendologia: o crescendo patológico vida pública–vida desorganizada. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) círculo social–ciclo social–circo social. 

Antagonismologia: o antagonismo pessoa pública / pessoa anônima; o antagonismo in-

teriorose / jet set. 

Paradoxologia: o paradoxo da pessoa despreparada para a fama. 

Politicologia: a democracia direta; a projeciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: as leis da Conviviologia; a lei da interdependência consciencial. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a palcofilia; a neo-

filia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a sociologicoteca; a convivioteca; a comunitarioteca; a gregarioteca;  

a comunicoteca; a interassistencioteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Sociologia; a Sociometria; a Antropologia; a Politicologia; a Co-

municologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Etologia; a Vinculologia; a Efeitologia;  

a Intrafisicologia; a Urbanologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens huma-

nus; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens terrenus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo 

sapiens convivens; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ato social regressivo = a exemplificação social da conscin quando margi-

nal ou dolosa; ato social improdutivo = a exemplificação social da conscin quando automimética, 

repetindo os atos das vidas humanas, pregressas, medíocres; ato social enriquecedor = a exempli-

ficação social da conscin lúcida, recicladora, cosmoética, interassistencial. 

 

Culturologia: a cultura da sociabilidade moderna. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ato social, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Coabitante:  Parassociologia;  Neutro. 

04.  Coerção  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

05.  Companhia  constrangedora:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

08.  Distopia  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

09.  Exposição  pública:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

11.  Imiscigenação:  Parassociologia;  Nosográfico. 

12.  Movimentação  migratória:  Sociologia;  Neutro. 

13.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Papel  social:  Sociologia;  Neutro. 

15.  Vida  pública:  Sociologia;  Neutro. 

 

A  VIDA  HUMANA  MODERNA  EXIGE  A  AVALIAÇÃO  INE- 
VITÁVEL  E  PERMANENTE  DOS  ATOS  SOCIAIS  A  FIM  
DE  A  CONSCIN  LÚCIDA  MANTER,  DINAMIZAR  E  AM- 
PLIAR  A  AUTORGANIZAÇÃO  PROEXISTA  PRODUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia a qualidade dos atos sociais dos quais par-

ticipa? Você tem o hábito de confrontar os atos sociais com a autoproéxis? 
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A T R A S O    D E    V I D A  
( E T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O atraso de vida é aquele fato, postura, atitude, ato, erro, omissão ou dis-

torção capaz de travar a evolução da conscin intermissivista e a consecução da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A proposição a vem do idioma Latim, ad. O vocábulo trás procede igual-

mente do idioma Latim, trans, “além; para lá de”. A palavra atraso apareceu no Século XVIII.  

O termo vida deriva também do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humanidade; existên-

cia”. Surgiu no Século X. 

Sinonimologia: 1.  Atrasamento de vida. 2.  Retardamento de vida. 3.  Atrapalhação de 

vida. 4.  Fator atrasador. 5.  Fator regressivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas atraso de vida mínimo, atraso de vida mediano  

e atraso de vida máximo são neologismos técnicos da Etologia. 

Antonimologia: 1.  Adiantamento de vida. 2.  Estímulo de vida. 3.  Fator evolutivo.  

4.  Fator progressista. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi regressivo; o backwardness; o taedium vitae;  

o dolce far niente. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da organização; os subpensenes; a subpensenida-

de; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: o atraso de vida; a ideologia do atraso; a atrasofrenia; a mentalidade atrasada; 

a atitude comodista; a falta de objetivo na vida; a vida desregrada; os hábitos doentios; o hedonis-

mo; o ato de marcar passo evolutivamente; as rotinas inúteis; os trafares; a praticidade das coisas; 

o pragmatismo inteligente; o ato empata-progresso; o impedimento de crescer; os valores ultra-

passados; as práticas retrógradas; o tradicionalismo jurássico; a queixa; o ciúme; a inveja; a auto-

vitimização; o ato de “chorar o leite derramado”; a timidez; a mentira; a tristeza; o melindre;  

o ódio; o medo; a condição retrô; a carência da reciclagem existencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio patológico de talião; o princípio do “se algo não é bom, não 

adianta fazer maquilagem”; o princípio da utilidade. 

Tecnologia: a vida moderna tecnológica. 

Laboratoriologia: a necessidade do laboratório conscienciológico da Pensenologia;  

o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Efeitologia: a lei de causa e efeito. 

Ciclologia: o ciclo existencial preparação proexológica–consecução proexológica. 

Enumerologia: o analfabetismo; o machismo; o femismo (os ginepapos); o pessimismo; 

o acriticismo; o murismo; o comodismo. 

Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto. 

Interaciologia: a interação Homem-máquina. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção. 
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Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressismo; o antagonismo atraso 

/ adiantamento. 

Paradoxologia: o paradoxo da pessoa culta portadora da onicofagia; o paradoxo técni-

ca do detalhismo–corte das insignificâncias. 

Politicologia: a ditadura; a autocracia; a burocracia; a cleptocracia. 

Legislogia: as leis não cumpridas; as leis não aceitas. 

Filiologia: a gurufilia. 

Fobiologia: a neofobia; a bibliofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a megalomania; a idolomania. 

Mitologia: os mitos em geral. 

Holotecologia: a absurdoteca; a antissomatoteca; a mitoteca; a logicoteca; a recexoteca; 

a assistencioteca; a administroteca. 

Interdisciplinologia: a Etologia; a Errologia; a Inutilogia; a Autassediologia; a Dogma-

tologia; a Teaticologia; a Experimentologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens 

ilogicus; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens fanaticus;  

o Homo sapiens infantilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atraso de vida mínimo = o ato de fumar; atraso de vida mediano = o ho-

mem casado na condição de companheiro da mulher solteira; atraso de vida máximo = o aleijão 

consciencial do antiparapsiquismo pessoal. 

 

Culturologia: a cultura do atraso; os idiotismos culturais; os vícios da formação cultural. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 90 

condutas, condições ou objetos considerados, racionalmente, atrasos de vida para a conscin lúci-

da, desde os simples até os complexos: 

01. Alcoolismo: hábito destrutivo. 

02. Amizade ociosa: Perdologia recíproca. 

03. Amor platônico: teoria infrutífera; a antidupla evolutiva. 

04. Animais selvagens: criar animais selvagens em casa. 

05. Anorexia: tendência suicida. 

06. Antileitura: Ignorantismo Prático; o apedeutismo. 

07. Autocorrupção: a antirrecin. 

08. Autodesorganização: a manutenção da entropia. 

09. Autoritarismo: miopia democrática. 

10. Bagulho energético: o link baratrosférico. 

11. Barbear-se diariamente: a rotina inútil. 

12. Beatices: a hipocrisia mais ignorante. 

13. Boxe: a antissomaticidade. 
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14. Bronzeamento artificial: modismo antifisiológico. 

15. Burocracia: o controle estagnante. 

16. Cola: em prova escolar. 

17. Comer com pauzinhos. 

18. Compra de caixão: de pessoa viva; o ideal é a cremação. 

19. Concurso de piadas: evento descartável. 

20. Consumismo paroxístico: a compulsão do desperdício. 

21. Crendices: as simpatias; os mitos. 

22. Decidofobia: pusilanimidade cronicificada. 

23. Desânimo: desmotivação. 

24. Desatenção aos detalhes: a superficialidade; o ansiosismo. 

25. Desperdício: erro de cálculo. 

26. Dogmatismo: lavagens subcerebrais. 

27. Dormir demais: a fuga às responsabilidades. 

28. Engomar roupa: moda anacrônica. 

29. Escrever à lápis. 

30. Escrever na areia. 

31. Esporte radical: riscomania. 

32. Evocação espúria: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

33. Faca sem corte: a antifuncionalidade. 

34. Fã-clube: a mania; a histeria. 

35. Filme de terror: o fascínio pelo grotesco. 

36. Guerra: a indúsria da matança. 

37. Horóscopo: a Astrologia. 

38. Idolatria: a exposição pública da interprisão grupocármica. 

39. Impontualidade. 

40. Instrumento inadequado: as gambiarras. 

41. Interiorose. 

42. Jogatina: a ludopatia. 

43. Lâmpada fluorescente: a Tecnologia cancerígena; as mazelas da Tecnologia. 

44. Literatice: os ficcionismos em geral. 

45. Manter propriedade sem aguada: a esterilidade. 

46. Máquina de escrever: a Museologia. 

47. Materialismo: a conscin eletronótica. 

48. Mau hábito: a Habitologia Patológica. 

49. Modismo: a forma quando sem conteúdo. 

50. Monopólio: entrave ao desenvolvimento geral. 

51. Morar em área industrial: a poluição ambiental. 

52. Motocicleta: os joelhos como parachoques e a cabeça como capota. 

53. Não estocar: os artigos de primeira necessidade. 

54. Não fazer seguros: a megalomania do riscomaníaco. 

55. Neofobia: o medo da mudança. 

56. Nostalgia: a Passadologia; a nostomania. 

57. Novela televisiva: a xaropada diária. 

58. Obesidade: monopólio do umbilicochacra. 

59. Omissão deficitária: deficit evolutivo. 

60. Pagamento de promessa: a retroalimentação da Dogmática. 

61. Paliativo: o ato de tapar o Sol com a peneira. 

62. Patuá: o bagulho energético. 

63. Perfeccionismo: o TOC. 

64. Piercings: a Antianatomia e a Antifisiologia Humana. 

65. Placebo: a condição popular do “me engana que eu gosto”. 

66. Prato abaulado: a peça não equilibra os talheres. 
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67. Preconceito: a discriminação espúria. 

68. Procrastinação: o ato de empurrar com a barriga. 

69. Pseudônimo: a dissimulação. 

70. Queimada: hábito antiquado antiecológico. 

71. Repetição de erros: a obtusidade. 

72. Sapatos com saltos barulhentos: os fetiches exibicionistas. 

73. Seita: religião. 

74. Ser miserê: o fechadismo consciencial. 

75. Ser monoglota: o antiuniversalismo. 

76. Soltar balão: hobby incendiário. 

77. Sujismundismo: a condição do troglodita. 

78. Superstição: os engodos milenares. 

79. Tabagismo: suicídio lento. 

80. Tabus: as tolices. 

81. Tatuagem: a evocação tribal. 

82. Tourada: espetáculo de crueldade. 

83. Tóxico: drogas; chimarrão; incenso. 

84. Truculência: a pena de morte. 

85. Usar chuveiro à gás: a riscomania. 

86. Usar máquina obsoleta: a Antitecnologia. 

87. Usar sapatos com cadarços: a obsolescência do vestuário. 

88. Vassoura piaçava: o apego cultural da interiorose. 

89. Videogame: hipnose contemporânea. 

90. Viver sem viajar: a interiorose, em si. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o atraso de vida, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

04.  Defasagem  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

06.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Interiorose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Ludopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

 

A  VIDA  CONSCIENCIAL  É  CONSTITUÍDA  DE  MINIDETA-
LHES.  A  INSIGNIFICÂNCIA,  QUANDO  RECORRENTE 

NO  DIA  A  DIA,  ACABA  ATRAPALHANDO  A  CAMINHADA  

EVOLUTIVA,  LÓGICA  E  INCESSANTE  DA  CONSCIÊNCIA. 
 

Questionologia. Algum tipo de atraso de vida ainda trava você, leitor ou leitora? Por 

qual razão? 
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A T R A T O R  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O atrator é a realidade – conscin, consciex, coisa, holopensene, fato, para-

fato, fenômeno, parafenômeno – com poder de atração ou de puxar para si, despertando interesse 

autoconsciente, inconsciente, instintivo ou magnético. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo atrator vem do idioma Latim, attractus, de attrahere, “trazer; pu-

xar para si; atrair; contrair; enrugar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Atrativo; polarizador. 02.  Catalisador; chamarisco; chamariz.  

03.  Arrebatador; encantador; excitante; incitador. 04.  Ímã; magneto. 05.  Vinculador. 06.  Cati-

vador; conquistador; sedutor. 07.  Aliciador; apelador; recrutador. 08.  Fascinador; tentador.  

09.  Simpático. 10.  Carisma; charme. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos (neologismos técnicos) derivados 

do vocábulo atrator: atratora; atrator-doador; atrator-vampiro; biatrator; bioatrator; fato-atra-

tor; ideia-atratora; megaatrator; megaatratora; objeto-atrator; parafato-atrator; sentimento- 

-atrator; uniatrator. 

Neologia. As 4 expressões compostas atrator físico, atrator emocional, atrator intelec-

tual e atrator parapsíquico são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Repulsor. 02.  Refratário. 03.  Rejeitado. 04.  Repulsivo. 05.  Repe-

lente. 06.  Enjeitamento. 07.  Estranhamento. 08.  Separador. 09.  Anticatalisador; antipático. 10.  

Antagonista. 

Estrangeirismologia: a aura popularis; o appeal. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às sensações básicas do soma. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da empatia; o holopensene atrator; a fôrma holo-

pensênica antiga atratora; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; o neopensene atrator; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o atrator; o fator atrator; o fato-atrator; o agente catalisador; a força catalítica 

do elemento atrator; as megaconvergências evolutivas; o centro de atração; a virtude de atrair para 

o melhor; o Grande Atrator (Física); as atrações da vida intrafísica; a atração química; a atração 

molecular; a atração magnética; a similitude força do ímã–força presencial; a atração intercons-

ciencial; o cartão-postal; o atrator interpessoal; os feromônios; o magnetismo pessoal; a atração 

física; a atração oposta; a atração omniafetiva; o atrator do exemplarismo evolutivo pessoal;  

o epicentro de atração homeostática; a atração turística; a atração da conscin-líder; a trilha energé-

tica atratora; a força atratora da Cognópolis; a atração gravitacional; a atração recíproca; a atração 

natural (empatia); o fermento da atração; a atração momentânea; a atração perduradoura; o atrator 

da fama; o atrator-vampirizador; o atrator de conflitos; a atração irresistível; a atração fatal. 

 

Parafatologia: as paraatrações intermissivas; as paraatrações sobre a conscin projetada; 

o parafato-atrator; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paratrilha energética 

atratora. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo carisma–força presencial. 
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Principiologia: o princípio da afinidade. 

Codigologia: o código de exemplarismo pessoal (CEP). 

Teoriologia: a teoria da atração universal. 

Tecnologia: a técnica da sedução comercial de vendas; a técnica da sedução sexual. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos característicos da atração emocional interpessoal. 

Neossinapsologia: as consequências neossinápticas das neoverpons. 

Ciclologia: o ciclo atração platônica–atração prática. 

Enumerologia: o atrator energético; o atrator fulcral; o atrator primário; o atrator su-

perior; o atrator intelectual; o atrator ressomático; o megaatrator cosmoético. 

Binomiologia: o binômio evocação-atração; o binômio força presencial–consciência 

atratora. 

Interaciologia: a interação força centrífuga de atração–força centrípeta de rendição. 

Crescendologia: o crescendo (aliteração) bonitote-bonitona-bonitíssima. 

Antagonismologia: o antagonismo atração / repulsão; o antagonismo união / dis-

sensão; o antagonismo atrator de assediadores / atrator de amparadores. 

Politicologia: o carisma político. 

Legislogia: a lei de atração universal; a lei da sincronicidade. 

Filiologia: a energofilia; a conviviofilia; a aleofilia. 

Sindromologia: a síndrome de Stendhal. 

Holotecologia: a energeticoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Somato-

logia; a Sociologia; a Presenciologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Parassocio-

logia; a Mesologia. 

 

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 atratora; a conscin catalítica; a consciex catalítica; a conscin en-

ciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o atrator ressomático;  

o agente retrocognitor; o atrator de maxiproexistas; o catalisador cultural; o atrator de acidentes 

parapsíquicos; Midas, o atrator dos cifrões; o bossudo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a atratora ressomá-
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tica; a agente retrocognitora; a atratora de maxiproexistas; a catalisadora cultural; a atratora de 

acidentes parapsíquicos; a coquete; a deusa; a Barbie; o avião. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attractor; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens 

neophilicus; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atrator físico = o objeto-atrator ou fato-atrator no contexto evolutivo; 

atrator emocional = o sentimento-atrator pessoal ou grupal no contexto evolutivo; atrator intelec-

tual = a ideia-atratora do atrator, consciex, conscin, mulher ou homem mentalsomático; atrator 

parapsíquico = o parafato-atrator a partir da conscin parapsíquica ou da consciex. 

 

Culturologia: a cultura da sedução. 

 

Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 cate-

gorias de coisas atratoras triviais de acordo com a sincronicidade dos fatos da vida e as reações 

comuns das conscins, principalmente quando desorganizadas ou com baixos reflexos neuroló-

gicos: 

1.  Camisa branca e molho de tomate. 

2.  Dedinho do pé e quina de móveis. 

3.  Mulher e vitrines em geral. 

4.  Nariz e dedo. 

5.  Queijo e goiabada. 

6.  Tampa de pasta dental e ralo da pia. 

7.  Tornozelo e pedal da bicicleta. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o atrator, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Atrator  ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

03.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

04.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 

 

OS  ATRATORES,  EM  GERAL,  EXERCEM  PODEROSA  IN-  
FLUÊNCIA  SOBRE  TODA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  
ATUANDO  SEMPRE  NA  EVOLUÇÃO  OU  NA  REGRESSÃO  

DE  CADA  QUAL  NA  CONDIÇÃO  DE  MOTIVADORES. 
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Questionologia. Qual tipo de atrator exerce maior influência sobre você, leitor ou leito-

ra? O físico, o emocional, o intelectual ou o parapsíquico? 
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A T R A T O R    RE S S O M Á T I C O  
( R E S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O atrator ressomático é a consciência, homem ou mulher, líder empenhada 

na consecução de determinada programação existencial em grupo, ou maxiproéxis, apresentando  

a capacidade de atrair as consciências colaboradoras afins, ou as maxiproexistas, envolvidas no 

empreendimento, as quais ressomam na época oportuna para desenvolverem atividades libertárias 

conjuntas na vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo atrator vem do idioma Latim, attractus, de attrahere, “trazer; pu-

xar para si; atrair; contrair; enrugar”. Apareceu no Século XIX. O prefixo re deriva também do 

idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. A pala-

vra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do cor-

po; material; corporal”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Atrator de maxiproexistas. 2.  Polarizador de maxiproexistas. 3.  Lí-

der de maxiproexistas. 4.  Dirigente de maxiproéxis. 5.  Direcionador proexológico. 

Neologia. A expressão composta atrator ressomático é neologismo técnico da Ressoma-

tologia. 

Antonimologia: 1.  Colaborador atraído de maxiproéxis. 2.  Maxiproexista atraído.  

3.  Voluntário de maxiproéxis. 4.  Consciência direcionada na maxiproéxis. 

Estrangeirismologia: o upgrade do grupúsculo social da maxiproéxis; o megatour de 

force proexológico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente a cosmovi-

siologia pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem 

atratores traforinos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; a grafopensenidade conjunta. 

 

Fatologia: as ressomas grupais; o renascimento da equipe; o acolhimento nesta dimen-

são dos colaboradores pela consciência, agora, neste segundo tempo, conscin atratora; a coorde-

nação dos trabalhos; os reagrupamentos específicos das consciências; a presença catalítica do 

atrator; a polarização da realização da maxiproéxis; a força presencial do atrator ressomático;  

as ideias inatas embasando os encontros intrafísicos; os acertos grupocármicos; as tarefas conjun-

tas; as neoperspectivas; as neoverpons; as neorrealidades da maxiproéxis; as alavancagens dos 

maxiproexistas; o trabalho de desbravamento no contrafluxo da Socin ainda patológica; as con-

sequências da atração ressomática; a Cognópolis; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética 

Internacional (CCCI); as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); as Empresas Conscienciocên-

tricas (ECs); a Megaescola Terrestre. 

 

Parafatologia: os Cursos Intermissivos (CIs) como causas das maxiproéxis; a intermis-

são desencadeando as maxiproéxis; a atuação dos evoluciólogos extrafísicos desde as tratativas 

iniciais; o parapsiquismo dos colaboradores; as afinidades recíprocas de várias vidas humanas 

com o líder, neste primeiro tempo, consciex atratora (ex-homem ou ex-mulher); o planejamento 

conjunto, extrafísico, da maxiproéxis; a comunex anfitriã dos futuros maxiproexistas; o Maxime-

canismo Multidimensional Interassistencial; as funções de sustentação dos trabalhos das tenepes  
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e das ofiexes; o macrossoma específico do atrator ressomático; o holopensene atrator do líder da 

maxiproéxis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Binomiologia: o binômio (dupla) líder-liderado; o binômio força presencial–consciên-

cia atratora. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo atração / repulsão; o antagonismo união / dissidên-

cia; o antagonismo atrator de assediadores / atrator de amparadores. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a proexofilia. 

Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a ressomatoteca; a experi-

mentoteca; a energeticoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Ressomatologia; a Maxiproexologia; a Grupocarmologia; a Con-

viviologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Inte-

rassistenciologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a união das consciências empáticas; os seres interassistenciais; a equipex 

inicial do primeiro tempo; a equipin posterior do segundo tempo; as conscins minipeças do Maxi-

mecanismo Multidimensional Interassistencial; a consciex catalítica da união extrafísica; a cons-

cin catalítica da reunião intrafísica; as conscins lúcidas. 

 

Masculinologia: o atrator ressomático; o epicon lúcido; o atrator do exemplarismo evo-

lutivo; o megaatrator cosmoético; o epicentro da maxiproéxis; o líder-consciex atrator no período 

intermissivo; o líder-conscin atrator, homem ou mulher, no período intrafísico; os liderados-cons-

ciexes atraídos no período intermissivo; os liderados-conscins, homens ou mulheres, atraídos no 

período intrafísico; os intermissivistas; os cognopolitas; o atrator ressomático na condição de co-

baia humana para os colaboradores; o atrator ressomático atuando na condição de agente retro-

cognitor; o poliglotismo, a Filologia e a extroversão do atrator ressomático; os compassageiros 

evolutivos; o líder do grupúsculo evolutivo. 

 

Femininologia: a atratora ressomática; a epicon lúcida; a atratora do exemplarismo evo-

lutivo; a megaatratora cosmoética; a epicentro da maxiproéxis; as intermissivistas; as cognopoli-

tas; a atratora ressomática na condição de cobaia humana para os colaboradores; a atratora resso-

mática atuando na condição de agente retrocognitora; o poliglotismo, a filologia e a extroversão 

da atratora ressomática; as compassageiras evolutivas; a líder do grupúsculo evolutivo. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sa-

piens proexologus; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: o atrator ressomático dos colaboradores voluntários da maxiproéxis na 

área da saúde da Conscienciologia, por exemplo, o responsável, homem ou mulher, pela OIC;  

o atrator ressomático dos colaboradores voluntários da maxiproéxis na área internacional da 

Conscienciologia, por exemplo, o responsável, homem ou mulher, pela IAC; o atrator ressomáti-

co dos colaboradores voluntários da maxiproéxis na área das ICs da Conscienciologia, por exem-

plo, o responsável, homem ou mulher, pela UNICIN. 
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Caracterologia. Sob a ótica da Ressomatologia, importa enfatizar a exata atribuição do 

atrator ressomático, extrapolando a pessoa física ou o ego da personalidade, em si, ao aglutinar 

consciências no exercício teático, grupal, da interassistencialidade, impondo funções de liderança 

e dos liderados humanos, sempre temporários, objetivando a reeducação e a ressocialização na 

Terra. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o atrator ressomático, indicados para a expansão das 

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

01.  Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

02.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

04.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

10.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

 

A  RESPONSABILIDADE  DA  LIDERANÇA  COSMOÉTICA   
DO  ATRATOR  RESSOMÁTICO,  HOMEM  OU  MULHER,  

PREDISPÕE,  NATURALMENTE,  A  BUSCA  DAS  VIVÊN- 
CIAS  DA  OFIEX  PESSOAL  E  A  AUTODESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Como entende você o papel exercido pelo atrator ressomático? Em qual 

área de trabalhos voluntários da Conscienciologia você, leitor ou leitora, se sente atraído para co-

laborar? 
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A T R I B U T O    C O N S C I E N C I A L  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O atributo consciencial é a capacidade, faculdade, qualidade, propriedade 

ou potencialidade da consciência componente do conjunto pessoal da consciencialidade, da luci-

dez, da acuidade ou percuciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo atributo vem do idioma Latim, attributus, “dado; atribuído”, de 

atribuere, “assinar; dar; atribuir”. Surgiu no Século XV. O vocábulo consciência deriva também 

do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conheci-

mento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no 

Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Atributo cerebral; atributo cortical. 2.  Atributo mentalsomático.  

3.  Faculdade da consciência. 4.  Propriedade consciencial. 

Neologia. As duas expressões compostas miniatributo consciencial e maxiatributo cons-

ciencial são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Atributo extracerebral. 2.  Amência consciencial. 3.  Inconscienciali-

dade. 

Estrangeirismologia: o aparato sensorium; o Atributarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoconsciencialidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Harmoni-

zemos os atributos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade; a amplitude autopensê-

nica; a megapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o atributo consciencial; a faculdade da consciência; a propriedade conscien-

cial; a autolucidez consciencial; a intelecção; a oligofrenia; a hipomnésia; a subcerebralidade; os 

atributos cerebelares; os atributos conscienciais adormecidos pelo desuso; a superdotação cons-

ciencial; a homeostase mentalsomática; o aquecimento neuronal; os módulos do sistema cogniti-

vo; a compensação intraconsciencial; o quociente de inteligência; o ponteiro da bússola conscien-

cial; o taquipsiquismo; o espectro da competência cognitiva pessoal; os cons magnos; os adcons; 

a inteligência evolutiva (IE); o abertismo consciencial; o dicionário cerebral analógico poliglóti-

co; a reciclagem mentalsomática; a maturidade mentalsomática; o mentalismo. 

 

Parafatologia: as percepções extrassensoriais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico radical da Heurística (Serenarium). 

 

Trinomiologia. Segundo a Experimentologia, há 3 trinômios intelectivos dignos de nota 

quanto às categorias dos atributos da consciência, aqui dispostos na ordem lógica: 

1.  Sensações: o trinômio sentidos–atributos conscienciais–parapercepções. 

2.  Percuciência: o trinômio concentração mental–atenção fixada–hiperacuidade. 

3.  Máximos: o trinômio megaatributo-megatrafor-materpensene. 
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Antagonismologia: o antagonismo atributos cerebrais / atributos paracerebrais. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Holotecologia: a intelectoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a Intraconscienciologia;  

a Encefalologia; a Holomaturologia; a Autoconscienciometrologia; a Lucidologia; a Criteriologia;  

a Definologia; a Cosmovisiologia; a Ortopensenologia; a Macrossomatologia; a Intencionologia;  

a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a consciênçula; a isca humana inconsciente; a isca 

humana consciente. 

 

Masculinologia: o débil mental; o oligofrênico; o pré-serenão vulgar; o tenepessista;  

o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o amplificador da consciencialidade;  

o superdotado intelectual; o mentalsômata. 

 

Femininologia: a débil mental; a oligofrênica; a pré-serenona vulgar; a tenepessista;  

a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a amplificadora da consciencialidade;  

a superdotada intelectual; a mentalsômata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellegens; a Conscientia libera (CL). 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniatributo consciencial = a elaboração da fala; maxiatributo conscien-

cial = a autovivência da cosmoconsciência. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia. 

Intraconsciencialidade. Do ponto de vista da Intraconscienciologia, o mundo está den-

tro da consciência, antes de tudo. Não estamos em mundo único, o mesmo, igual para todos quan-

to aos atributos conscienciais. As acuidades dos sentidos físicos (visão, audição e outros) e das 

percepções parapsíquicas (projeção consciente, clarividência e outras) variam de homem para ho-

mem, de mulher para mulher, de criança para criança e de sensitivo para sensitivo. 

 

Diferenciação. Os atributos conscienciais apresentam-se diferenciados entre si, ao modo 

de seletividade ou especialização, cuja parafisiologia ainda permanece obscura às pesquisas da 

atualidade em relação à natureza, gênese, desenvolvimento, função e múltiplas implicações evo-

lutivas. A sofisticação dos atributos conscienciais está entre as maiores complexidades do Cos-

mos, tanto em relação às conscins quanto às consciexes. 

Geração. Contudo, os fatos físicos e os parafatos (extrafísicos) evidenciam os atributos 

conscienciais apresentando hierarquia interativa e culminando na capacidade de gerar outros atri-

butos, mais complexos e evoluídos, passando a integrar naturalmente o desenvolvimento do mi-

crouniverso da consciência e respectivas manifestações. 

 

Megaescola. A Megaescola da Terra, o planeta, funciona ininterruptamente, dia e noite, 

em tempo integral, nesta dimensão intrafísica e nas dimensões extrafísicas, para as consciências, 

exigindo o emprego dos atributos conscienciais de 2 modos: 

1.  Cérebro. Os atributos do mentalsoma através dos 2 hemisférios cerebrais (soma). 

2.  Paracérebro. Os atributos do mentalsoma através do paracérebro (psicossoma). 
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Taxologia. Pela ótica da Holomaturologia, na melhoria do entendimento em geral da 

consciência intrafísica entram, pelo menos, 10 condições intraconscienciais ou atributos sofisti-

cados, aqui dispostos na ordem lógica: 

01.  Intelecção (Mentalsomatologia): a inteligência em si; a faculdade mental de pensar;  

o apanágio da consciência; a atribuição da personalidade; a aptidão psíquica; a raciocinação; a ra-

cionalidade; a cognoscência; a cognição; os esquemas de percepção; as faculdades mentais conec-

tadas; o ato de entender; o entendimento em si; a neuróglia; a conceituação das coisas; a capaci-

dade intelectual; a compreensão propriamente dita; a autoconsciência; a retilinearidade autopensê-

nica; o reto exercício da razão. 

02.  Autopensenidade (Pensenologia): a razão; o raciocínio; a racionalização simples, 

complexa e abrangente; o produto do sensorium; a cerebração; a elaboração dos pensamentos ou 

dos autopensenes; a argúcia penetrativa; a faculdade de raciocinar, induzir e deduzir; a apreensão; 

a concepção ideativa; a lucidez consciencial ou hiperacuidade. 

03.  Imaginação (Imagisticologia): o instrumento das fantasias e ilusões, responsável 

pelos devaneios e originalidades; a inventiva; a engenhosidade; as faculdades cogitativas capazes 

de criar e fecundar as ideias; a conceptibilidade; a abstração; o talento; a genialidade. Através do 

mentalsoma, a consciência organiza e até matematiza a imaginação. 

04.  Autoconcentração mental (Megafocologia): a perscrutação em si; a atenção fixa, 

não saltuária; a atenção dividida multifocal; a megafocagem; a acuidade sensorial máxima; o re-

conhecimento; a possibilidade da lógica, análise, síntese e antítese; a assimilação do conhecimen-

to; o entendimento. A concentração vem a ser, não raro, o oposto da fantasia, ilusão, devaneio, 

mera contemplação ou simples curiosidade. A autoconcentração mental permite reflexão, medita-

ção, introversão maior, solilóquio e o escrutínio profundo sobre as realidades características do 

Homo sapiens sapiens. 

05.  Autojuízo crítico (Coerenciologia): o tino prático; a sabedoria; a vivência lógica;  

o autodomínio consciencial; a autocrítica; a heterocrítica; a omnicrítica; o ultracriticismo; a con-

gruência; os nexos magnos; a autocoerência; as coesões evolutivas. 

06.  Associação de ideias (Cosmovisiologia): a bissociação; a comparação; a cadeia si-

logística de raciocínios; as argumentações lógicas; o estabelecimento de relações e enumerações 

(Enumerologia); a dialética; o entrecruzamento de informações, elucubrações mentais e parapsí-

quicas; os exercícios práticos da inteligência; o trabalho da cerebralidade e da cogitação parace-

rebral. A associação de ideias faculta identificações máximas, controvérsias úteis e refutações 

corretas permitindo, por fim, a sincronicidade entre fatos e parafatos. 

07.  Paraimaginação (Paracerebrologia): a intuição; o feeling; a cognoscência espontâ-

nea e instantânea; a alta reflexão; o trabalho paracerebral; as ideias e experiências inatas em ação; 

a Heurística e a serendipitia. 

08.  Parapsiquismo (Parapercepciologia): as parapercepções energéticas (EIs e ECs), 

anímicas e parapsíquicas, além do normopsiquismo, bradipsiquismo ou taquipsiquismo, ou o ra-

ciocínio ordinário da consciência, no estado da vigília física e na multidimensionalidade; a omni-

percepção. 

09.  Memória (Holomnemônica): a retrospecção; a retenção da compreensão; a visão no 

tempo; a precognição; o repositório das informações; os reflexos intrafísicos, cerebrais e subme-

mórias celulares (organísmicas) da memória composta, integral, causal ou holomemória; a memó-

ria algarísmica; a memória nominativa; a evocação. 

10.  Autodiscernimento (Autodiscernimentologia): a autoconsciência apurada; o ajuiza-

mento; o atilamento; a discriminação cogitativa; a capacidade de decidir e identificar o verdadeiro 

do falso, o consensual do caótico, o melhor do pior, o joio do trigo, o ideal do medíocre, além da 

boa intenção e da boa vontade; o suprassumo das discriminações do autojuízo crítico. O autodis-

cernimento permite à consciência alcançar a holomaturidade e a autoconscientização multidimen-

sional (AM), através das priorizações inteligentes cosmoéticas. 

 

Progressões. A seguir, dispostas na ordem funcional, eis 3 categorias de progressões per-

tinentes no universo da intraconsciencialidade, expostas para reflexões atentas: 
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1.  Atributos. Exemplo de progressão de 11 atributos conscienciais ou faculdades men-

tais conectadas (Paracerebrologia): 

  Vontade (Voliciologia)  intencionalidade (Intencionologia)  concentração mental 

 atenção fixada  elaboração do pensamento  apreensão (intelecção)  juízo crítico (raciocí-

nio, razão, Criteriologia)  imaginação (Imagisticologia)  memória (Mnemossomatologia)  

associação de ideias (bissociação, paralelismos, Coerenciologia)  convicção (conclusão tempo-

rária, Refutaciologia). 

 

2.  Estados. Exemplo de progressão de 11 condições conscienciais ou estados conecta-

dos da conscin (Intrafisicologia): 

  Vigília física ordinária  hipnagogia  sono REM (Rapid Eyes Movement)  sonho 

(Onirologia)  pesadelo  sono profundo  saída do soma  projeção consciente (PC, Proje-

ciologia)  interiorização no soma  hipnopompia  despertamento físico. 

 

3.  Parafenômenos. Exemplo de progressão de 11 parafenômenos pessoais ou vivências 

parapsíquicas conectadas (Parapercepciologia): 

  Estado vibracional (EV, Energossomatologia)  mobilização básica de energias 

(MBE)  acoplamento energético (Acoplamentarium)  assim (assimilação energética simpáti-

ca)  telepatia  psicometria  clarividência facial  clarividência viajora  isca assistencial 

lúcida  tarefa energética pessoal (Tenepessismo)  epicentrismo consciencial (epicon). 

 

Ponteiro. No contexto da Holomaturologia, o ponteiro da bússola consciencial é o re-

gente da orquestra dos múltiplos e complexos atributos da consciência. 

Número. Com base na Dessomatologia, a dessoma é a substituição da pequena morte 

pela vida imensa, a troca de 20 atributos conscienciais básicos, mais empregados, por exemplo, 

por 200 atributos paraconscienciais. O número exato desses atributos depende do nível da luci-

dez evolutiva de cada consciência, do pré-serenão ao Serenão. O número máximo deve ser alcan-

çado no Curso Mentalsomático pela Consciex Livre. 

Androssoma. Pela Sexossomatologia, é impraticável ao homem manter concentração 

mental, elaboração de pensenes elevados ou empregar a conjugação satisfatória dos próprios atri-

butos conscienciais se estiver com ereção peniana plena, máxima. A questão não é a diminuição 

do oxigênio no cérebro e sim a capacidade de concentração mental fora do processo sexochacral 

agudo em andamento e não resolvido. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com os atributos conscienciais, indicados para a expansão das 

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

1.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

2.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

3.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

4.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

5.  Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

7.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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OS  ATRIBUTOS  CONSCIENCIAIS  DEFINEM  A  EVOLUÇÃO,  
O  VALOR  E  OS  POTENCIAIS  DO  PAPEL  DA  CONSCIÊNCIA  

EM  RELAÇÃO  A  TODOS  OS  PRINCÍPIOS  CONSCIENCIAIS,  
MEGARREALIDADES  E  PARARREALIDADES  DO  COSMOS. 

 

Questionologia. Você já identificou o maior e o menor atributo consciencial pessoal? 

Quais providências, medidas ou técnicas já empregou para entender melhor e aperfeiçoar os pró-

prios atributos conscienciais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bosco. Francisco; Banalogias (Concentração Mental de Andre Agassi, 1970–); revs. Ana Grillo; Isa Laxe; 

& Lilia Zanetti Freire; 206 p.; 26 caps.; 1 biografia; 2 enus.; 2 filmogrfias; 1 foto; 11 notas; 9 refs.; 18,5 x 12 cm; br.; 

Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 121 e 122. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; 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 183, 184, 220, 822, 1.099 e 1.116. 

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. re-
visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 14, 

535, 580 e 929. 

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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 374, 377, 380, 382, 384, 385, 405, 445, 492 e 654. 
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A T R I B U T O L O G I A  
( H O L O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Atributologia é a Ciência aplicada aos estudos técnicos ou pesquisas dos 

atributos, sentidos, faculdades, percepções e sensações, em geral, do universo do holossoma nas 

manifestações multifacéticas da consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo atributo vem do idioma Latim, attributus, “dado; atribuído”, de 

atribuere, “assinar; dar; atribuir”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia proce-

de do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de  

1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência dos Atributos Conscienciais. 2.  Atributometria. 3.  Percep-

ciologia. 4.  Parapercepciologia. 5.  Traforologia. 6.  Eficienciologia. 7.  Conscienciologia. 

Neologia. O vocábulo Atributologia e as duas expressões compostas Atributologia Es-

pecífica e Atributologia Geral são neologismos técnicos da Holossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Somática. 2.  Psicossomática. 3.  Trafarologia. 4.  Deficienciologia.  

5.  Inconscienciologia. 

Estrangeirismologia: o aparato sensorium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia. 

Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Atributologia é Seção, fixa ou permanente,  

componente da  Divisão Conformática, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autodiscernimentologia; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: o soma; o mentalsoma; o cerebelo; os hemisférios cerebrais; os atributos poli-

facéticos da conscin; a agudez dos sentidos; o miniatributo consciencial; o megaatributo cons-

ciencial; os atributos corticais; as qualidades da conscin; os potenciais da consciência; as faculda-

des intelectuais; a autocognição; a intelecção; a sinalética energética; a sinalética anímica; a au-

torrecin; a descoberta do megatrafor pessoal através dos atributos conscienciais; a identificação 

dos trafores pessoais, ainda não recuperados (trafais), por intermédio dos atributos conscienciais; 

a autossuficiência evolutiva; o pico máximo da inteligência; a seção eventual do verbete da Enci-

clopédia da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: o paracérebro; o holossoma; o psicossoma; o energossoma; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; a projetabilidade lúcida (PL). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Neossinapsologia: as sinapses; as neossinapses; as neuróglias da pessoa. 

Enumerologia: o autodiscernimento; a autoconsciência dos megatrafores; a aplicação 

multímoda dos atributos conscienciais; a ampliação dos atributos mentaissomáticos; os adcons; os 

extracons; os megacons. 
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Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro. 

Interaciologia: a interação atributos intracerebrais–atributos extracerebrais; a intera-

ção percepções-parapercepções. 

Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–percepções extrassen-

soriais. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a ciencioteca; a cognoteca; a parapsicoteca;  

a mentalsomatoteca; a energeticoteca; a somatoteca. 

Interdisciplinologia: a Atributologia; a Percepciologia; a Holossomatologia; a Somato-

logia; a Psicossomatologia; a Imagisticologia; a Mentalsomatologia; a Memoriologia; a Paraper-

cepciologia; a Projeciologia; a Voliciologia; a Cogniciologia; a Intencionologia; a Lucidologia;  

a Concentraciologia; a Tridotadologia; a Intraconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o inversor 

existencial; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o neurocientista; o oftalmologista;  o psicólogo; o psiquiatra; o parapsicólogo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a inversora 

existencial; a epicon lúcida; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a neurocientista; a psicóloga; a psiquiatra; a parapsicóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens offiexologus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo sapiens paradireitologus;  

o Homo sapiens attributus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Atributologia Específica = o estudo técnico especializado da memória 

dentro do universo da Holomnemônica; Atributologia Geral = o estudo técnico das manifestações 

globais da consciência intrafísica (conscin) por intermédio do holossoma (4 veículos de manifes-

tação), dentro do universo da Holorressomatologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holossomatologia, eis, por exemplo, 3 categorias de atributos 

básicos do holossoma, derivados do trinômio corpo-mente-consciência, dispostos na ordem fun-

cional progressiva: 

1.  Sentidos somáticos: órgãos dos sentidos; sensações físicas; sensos orgânicos; senti-

dos corporais; percepções fisiológicas; percepções físicas: visão, audição, gustação, olfação, tato, 

fala, e outras; Fisiologia Humana; Anatomia Humana. 

2.  Faculdades mentais: atributos psíquicos; percepções psíquicas; funções da mente: 

raciocínio, imaginação, memória, associação de ideias, juízo crítico, intelecção, cognição, con-

centração mental, atenção, atenção dividida, vontade, intenção, feeling, intuição, autodiscerni-

mento, critério, definição, coerência, decisão, determinação, e outras; Neurofisiologia; Neurolo-

gia; Neurociência. 

3.  Percepções extrassensoriais: parapercepções; autoparapercepções; omniparapercep-

ções; atributos parapsíquicos; atributos extracerebrais: bilocação física, clarividência, clarividên-

cia viajora, clariaudiência, cosmoconsciência, descoincidência vígil, EQM, pangrafia, projetabili-

dade lúcida, psicofonia, visão remota, e outros; Parapercepciologia; Parafenomenologia; Parace-

rebrologia; Parapsicologia. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Atributologia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

08.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

09.  Eumatia:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

OS  ESTUDOS  ABRANGENTES,  ACURADOS,  DA  ATRIBU-
TOLOGIA  HUMANA  EQUIVALEM  À  DISSECÇÃO  DA  AUTO-
CONSCIÊNCIA,  EM  SI, NA  CONDIÇÃO  MULTIDIMENSIONAL,  
HOLORRESSOMÁTICA  E,  DE  MODO  INTEGRAL,  MÁXIMO. 

 

Questionologia. Você já estudou os próprios atributos conscienciais em profundidade? 

Quais? 
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A T U A L I Z A Ç Ã O    A U T O P A R A D I G M Á T I C A  
( P A R A D I G M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atualização autoparadigmática é o ato ou efeito de a consciência, intra 

ou extrafísica, atualizar o paradigma pessoal através da assimilação das verdades relativas de pon-

ta (verpons) mais avançadas e evolutivas para o momento, ampliando a própria visão de mundo  

e da realidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo atual vem do idioma Latim, actual, “que ocorre no momento em 

que se fala, no presente”. Apareceu no Século XV. O primeiro elemento de composição auto pro-

cede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra paradigma provém do idio-

ma Grego, parádeigma, “modelo; exemplo”, através do idioma Latim, paradigma, “paradigma; 

comparação”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Renovação do paradigma pessoal. 2.  Atualização do modelo auto-

pensênico. 3.  Progressão autoparadigmática. 4.  Reestruturação da matriz mental. 5.  Ampliação 

dos limites pessoais. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo atual: atua-

lidade; atualismo; atualista; atualístico; atualização; atualizada; atualizado; atualizador; atuali-

zadora; atualizar; atualizável; autatualização; desatualização; desatualizada; desatualizado; de-

satualizar; paratualização; reatualização; reatualizada; reatualizado; reatualizar. 

Neologia. As 3 expressões compostas atualização autoparadigmática, atualização auto-

paradigmática autoprovocada e atualização autoparadigmática heteroprovocada são neologis-

mos técnicos da Paradigmologia. 

Antonimologia: 1.  Paralisia autoparadigmática. 2.  Estagnação de modelo pensênico.  

3.  Obsolescência da matriz mental. 

Estrangeirismologia: a realização do upgrade paradigmático. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cosmovisão pessoal. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Atualizar: 

necessidade permanente. Paradigma: realidade seletiva. 

Citaciologia: – Não há nada permanente, exceto a mudança (Heráclito, 540–480 a.e.c.). 

Todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites do mundo (Arthur 

Schopenhauer, 1788–1860). 

Filosofia. O autaprimoramento continuado enquanto Filosofia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da neofilia; os neopensenes; a neopensenidade; os 

penenes criativos; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os cosmopesenes; a cosmopensenidade; 

a adaptação pensênica; os criticopensenes; a criticopen-senidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a flexibilidade pensênica; a autopensenização 

prospectiva; a autopensenização arrojada; o extrapolacionismo pensênico; a autopensenidade pró- 

-evolutiva; a evolução decorrendo de upgrades sucessivos do modelo pensênico. 

 

Fatologia: a atualização autoparadigmática; o autoparadigma sendo o filtro através do 

qual a consciência percebe e interpreta o mundo; o paradigma pessoal influenciando todas as 

ações da consciência; os paradigmas estabelecendo os limites da realidade e as regras da vida;  

a evolução sendo causa e ao mesmo tempo consequência da renovação autoparadigmática; a igno-

rância sobre a importância dos paradigmas; o estranho fato de as pessoas, de modo geral, não 

questionarem as próprias crenças e convicções; a insalubridade das certezas absolutas; a necessi-
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dade do diagnóstico autoparadigmático; o conflito de paradigmas; a descoberta dos “furos”, in-

coerências e limitações do próprio paradigma; a sensação de estar “sem chão” decorrente da per-

cepção do fim da vida últil do paradigma; a insegurança gerada pelo desconhecido; a dificuldade 

de abrir mão da forma consagrada de fazer as coisas; a resistência humana à mudança; o reflexo 

condicionado de, a priori, rejeitar novas ideias; a histórica marginalização dos propositores de 

maneiras diferentes de ver a realidade; o poder de enxergar além das fronteiras do próprio para-

digma; a habilidade de rever os conceitos; a disposição íntima em “mudar as regras do jogo”  

a atualização dos princípios, regras e normas organizadores da realidade pessoal consistindo na 

atualização autoparadigmática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático sendo a chave para 

o paradigma bioenergético; as experiências multidimensionais ampliando as fronteiras da realida-

de pessoal; a vivência da projeção consciencial lúcida (PL) extinguindo o paradigma unidimensi-

onal; as repercussões da atualização do modelo autopensênico no paraecossistema; a parapercep-

ção auxiliando na prospecção do novo paradigma; o primeiro Curso Intermissivo (CI) constituin-

do, para muitas consciências, a megatualização paradigmática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autolucidez-autodiscernimento-autevolução; o sinergis-

mo neodesafio-neoideias; o sinergismo questionamento-inventividade; o sinergismo autocrítica- 

-reciclagem; o sinergismo perceptivo sentidos-parassentidos; o sinergismo ideológico; o siner-

gismo credulidade-sugestionabilidade; o sinergismo rigidez-estagnação. 

Principiologia: o princípio do omniquestionamento sendo o motor da renovação auto-

paradigmática. 

Codigologia: a revisão dos códigos pessoais de conduta compulsória; a atualização dos 

princípios e valores pessoais. 

Teoriologia: a teoria dos paradigmas. 

Tecnologia: as técnicas de energização encefálica favorecendo a atualização pensênica 

através da promoção da homeostase holossomática. 

Voluntariologia: o trabalho voluntário não remunerado denotando mudança de paradig-

ma para muitas conscins. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico Serenarium; o labora-

tório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proe-

xologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da 

Conscienciometrologia; o colégio Invisível da Etologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienci-

ologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os paradigmas funcionando enquanto filtros, selecionando as percepções, 

gerando o efeito paradigma; os efeitos restritivos dos paradigmas; os efeitos amplificadores dos 

paradigmas; o efeito halo da atualização paradigmática; o efeito da verpon; o efeito sinérgico da 

vivência grupal dos paradigmas. 

Neossinapsologia: as neossinapses relacionadas à atualização paradigmática. 

Ciclologia: o ciclo contínuo e homeostático das atualizações paradigmáticas; o ciclo 

dessoma-ressoma favorecendo a mudança de paradigma; o ciclo de vida dos paradigmas determi-

nado pela capacidade de resolução de problemas; o ciclo das desconstruções e reconstruções pen-

sênicas; o ciclo retroverpon-verpon-neoverpon; o ciclo do conhecimento; o ciclo dúvida-respos-

ta; o ciclo neoideias-neoposicionamentos-neoatitudes-neocomportamentos-neoconquistas. 

Binomiologia: o binômio zona de conforto–zona de desconforto; o binômio autorrefe-

rências-autossegurança; o binômio abertismo-acolhimento; o binômio paradigma pessoal–ma-
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terpensene; o binômio verdade-realidade; o binômio convicção-determinação; o binômio apego- 

-desprendimento; o binômio atrevimento-coragem. 

Interaciologia: a interação paradigma pessoal–paradigma grupal–paradigma social;  

a interação mesologia-paradigma; a interação atualização autoparadigmática–dissidência; a in-

teração renovação autoparadigmática–assunção da proéxis; a interação atualização autoparadi-

gmática–auteficiência; a interação fôrma holopensênica–autoparadigma; a interação pontos 

cegos–paradigma. 

Crescendologia: o crescendo do aprendizado paradigmático desconhecimento das re-

gras–aprendizado das regras; o crescendo baixa eficiência–conhecimento das regras–alta efici-

ência, passível a partir de novas regras. 

Trinomiologia: o trinômio Curso Intermissivo pretérito–afinidade cognitiva–pioneiris-

mo paradigmático; o trinômio neoparadigma-neossoluções-neodesassédios; os múltiplos para-

digmas–múltiplas realidades–múltiplas respostas; o trinômio paradigmas inconciliáveis–inte-

resses incompatíveis–controvérsias inevitáveis; o trinômio autocientificidade-autexperimentação- 

-autoneoverpon; o trinômio autonomia–atualização autoparadigmática autoprovocada–autosufi-

ciência evolutiva; o trinômio Holoteca–Holociclo–Tertuliarium propiciando a vivência do polinô-

mio científico pesquisa–reflexão–debate–pesquisa. 

Antagonismologia: o antagonismo possível / impossível; o antagonismo oportunidade  

/ armadilha; o antagonismo paixão / inovação; o antagonismo convencimento / esclarecimento;  

o antagonismo autonomia / heteronomia; o antagonismo sabedoria / bom senso; o antagonismo 

livre arbítrio / interprisão grupocármica. 

Paradoxologia: o paradoxo de as boas ideias a nos terem trazido até o presente não se-

rem, necessariamente, as mesmas a nos levarem ao futuro; o paradoxo paradigmático do visível 

para alguém ser invisível para outro; o paradoxo paradigmático de o generalista conseguir, mui-

tas vezes, inovar mais em relação ao superespecialista; o paradoxo de a fixação no certo poder 

levar ao erro; o paradoxo da dúvida e não da certeza, ser a pedra de toque da evolução; o para-

doxo do paradigma apurar a visão e poder ao mesmo tempo causar cegueira; a perspectiva para-

doxal de o impossível hoje ser o padrão amanhã; o paradoxo de a consciência poder ser inova-

dora dentro da mesmice e do ultrapassado. 

Politicologia: a priorocracia. 

Legislogia: as leis fundamentadoras da teoria dos paradigmas; a lei da força paradig-

mática; a lei da falibilidade dos paradigmas; a lei da finidade dos paradigmas; a lei do livre ar-

bítrio justificando o poder da consciência de mudar o autoparadigma. 

Filiologia: a reciclofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da paralisia de paradigmas ou doença das certezas; a sín-

drome do conflito de paradigmas; a síndrome da apriorismose; a síndrome da abstinência da Ba-

ratrofera (SAB); a síndrome da abstinência parafisiológica; a síndrome da autossantificação;  

a falta de atualização autoparadigmática tendo o denominador comum dessas síndromes. 

Maniologia: a contestação da mania coletiva de seguir, irrefletidamente, ritos e tradi-

ções. 

Mitologia: os mitos e as crenças dificultadores das mudanças; os mitos a serem desafia-

dos; o mito de a mudança ser perigosa; o mito da intransponibilidade dos limites; o mito de po-

der se saber tudo; o mito de a maioria geralmente estar certa; o mito de a primeira impressão es-

tar sempre correta; o mito da existência da segurança total ou risco zero; o mito da verdade ab-

soluta; o mito da verdade universal. 

Holotecologia: a argumentoteca; a cognoteca; a discernimentoteca; a encicloteca; a ide-

oteca; a inventoteca; a lexicoteca; a logicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradigmologia; a Autopesquisologia; a Descrenciologia; a Dis-

cernimentologia; a Cosmovisiologia; a Heuristicologia; a Cosmoeticologia; a Recinologia; a Re-

urbanologia; a Pensenologia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autocrítica; a conscin discernidora; a conscin atilada; a conscin 

autodeterminadora da própria evolução; a personalidade rara. 

 

Masculinologia: o open minded; o irreverente; o questionador de regras; o herege;  

o avant gard; o visionário; o maverick; o revolucionário; o maxidissidente; o propositor de para-

digmas; o pioneiro; o implantador de paradigmas; o seguidor de paradigmas; o lavado cerebral;  

o fanático; o paralisado paradigmático. 

 

Femininologia: a open minded; a irreverente; a questionadora de regras; a herege;  

a avant gard; a visionária; a maverick; a revolucionária; a maxidissidente; a propositora de para-

digmas; a pioneira; a implantadora de paradigmas; a seguidora de paradigmas; a lavada cerebral; 

a fanática; a paralisada paradigmática. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens omniperquisitor; o Homo 

sapiens neologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens analy-

ticus; o Homo sapiens orthopensenisator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atualização paradigmática autoprovocada = a desencadeada pela própria 

consciência; atualização paradigmática heteroprovocada = a desencadeada em decorrência de in-

fluências externas à consciência. 

 

Culturologia: a vivência do multiculturalismo e da miscigenação cultural aumentando  

a flexibilidade cognitiva. 

 

Extraconscienciologia. As atualizações paradigmáticas ocorrem de modo contínuo na 

História da Humanidade, desencadeadas por ideias inovadoras, geralmente surgidas em resposta  

a dilemas não solucionados pelos paradigmas vigentes. As proposições dos líderes e expoentes 

são massificadas levando à implantação do novo paradigma na sociedade. Eis, em ordem cro-

nológica, 10 descobertas ou invenções humanas impelidoras de mudanças de paradigma: 

01.  Microscópio (1590). A invenção do microscópio descortinou o conhecimento de no-

vo mundo, invisível ao olho nu e proporcionou o entendimento da estrutura e do funcionamento 

das coisas. 

02.  Método científico (Século XVII). O método científico definiu o conceito de conhe-

cimento, os limites e como este pode ser obtido, redefinindo o papel do homem perante a própria 

evolução. 

03.  Vacinas (1796). A estratégia inovadora de prevenção de doenças através da exposi-

ção prévia a microrganismos atenuados ou partículas, vem salvando milhões de vidas. As vacinas 

e o conhecimento do sistema imunológico, permitiram o crescimento da Medicina Preventiva. 

04.  Teoria da evolução das espécies (1858). O evolucionismo, conhecimento sobre  

a evolução biológica dos seres vivos, revolucionou a visão do homem sobre si mesmo e da vida 

no Planeta. 

05.  Lâmpada elétrica (1881). A invenção da lâmpada elétrica, ou o início do uso do-

méstico da eletricidade, transformou de modo radical a vida na Terra. 

06.  Televisão (1925). A TV, transmissão de imagens e som a distância, de modo maciço 

e para uso doméstico mudou o panorama da comunicação humana. 

07.  Náilon (1935). O desenvolvimento da primeria fibra têxtil sintética, extremamente 

versátil, utilizada da escova de dentes às tubulações de água e esgoto revolucionou a indústria 

mundial. 
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08.  Ácido desoxirribonuclêico (ADN ou DNA; 1953). A descoberta do DNA, ou com-

posto orgânico contendo a informação genética dos seres vivos, propiciou o desenvolvimento da 

Biologia Molecular e da ciência Genética levando à mudança de patamar do conhecimento sobre 

a vida no Planeta. 

09.  Viagens espaciais (Século XX). As viagens espaciais, tripuladas e não tripuladas, 

desafiaram os limites humanos e impulsionaram o progresso tecnológico da Humanidade. 

10.  World Wide Web (WWW; 1989). A web ou ambiente para compartilhamento de in-

formações expandiu a intercomunicação humana. 

 

Intraconscienciologia. As mudanças de paradigma devido à modernização mesológica 

geram atualizações autoparadigmáticas heterodeterminadas para a maioria das pessoas. Porém,  

a atualização autoparadigmática mais relevante ou a maior é a autodesencadeada. Através de au-

toquestionamentos e da autocrítica a consciência é capaz de gerar por si mesma o processo de re-

novação, denotando já algum nível de autonomia evolutiva e tomada das rédeas da própria evo-

lução. 

 

Seleção. Somente à própria consciência cabe a responsabilidade de discernir quais 

princí-pios vai incorporar ao próprio microuniverso consciencial. Existem paradigmas 

aceleradores e re-trocedentes da evolução. 

 

Tabelologia. De acordo com a Evoluciologia, os paradigmas podem ser classificados em 

duas categorias básicas, aqui explicitadas em 5 contrapontos, em ordem alfabética: 

 

Tabela  –  Classificação  dos  paradigmas 

 

N
os

 Pró-evolutivos Antievolutivos 

1. 
Avançados. Alto nível de desenvol-

vimento e desafios evolutivos. 

Regressivos. Promovendo estagnação 

e retrocesso, baixo nível de desafios 

evolutivos. 

2. 

Cosmoéticos. Alinhados com o fluxo 

do Cosmos e fundamentados na inte-

rassistencialidade. 

Anticosmoéticos. Geradores de 

entropias e interprisões grupocármicas. 

3. 
Florescentes. Tendentes a progre-

direm. 
Decadentes. Tendentes a acabarem. 

4. 
Homeostáticos. Promotores da saúde 

consciencial. 

Patológicos. Promotores das doenças 

conscienciais. 

5. 
Verponofílicos. Funcionam através de 

verdades relativas de ponta. 

Dogmáticos. Funcionam com verdades 

imutáveis e inquestionáveis. 

 

Conscienciologia. O paradigma consciencial, fundamentado nos pilares da multidimen-

sionalidade, Holossomática, Bioenergética, serialidade, Cosmoética, Universalismo e autexperi-

mentação, constitui hoje megadesafio evolutivo para a maioria das conscins do Planeta. Aos inte-

ressados na aceleração da evolução pessoal vale análise crítica e vivência das técnicas cons-

cienciológicas. 

Atualização. A atualização autoparadigmática pode ser promovida através do desafio 

dos limites pessoais e questionamento da validade das autoconvicções. A utilização técnica con-

tinuada do princípio da descrença e do omniquestionamento ajudam a consciência a modernizar  

o microuniverso pessoal. 

 

Perfilologia. Existem diferentes níveis de propensão à atualização paradigmática sendo 

pertinente a realização do autodiagnóstico. Sob a ótica da Holomaturologia, a consciência pode 

ser classificada, de modo didático, em 5 diferentes perfis de acordo com a capacidade de renova-

ção autoparadigmática, expostos em ordem crescente: 
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1.  Consciência refratária. Fechada a novas ideias, modus operandi cristalizado. Exem-

plo: paralisado paradigmático e consciências fanáticas. 

2.  Consciência tolerante. Percebe ideias diferentes das próprias e convive com as dife-

renças porém não as analisa fundo ou experimenta, ao considerá-las inferiores. Exemplo: consci-

ências indiferentes e aprioristas. 

3.  Consciência neofílica. Aberta a novas ideias e à experimentação das mesmas. Exem-

plo: implantadores de paradigmas existentes. 

4.  Consciência crítica. Questiona as próprias convicções e busca novas soluções para-

digmáticas para os problemas. Exemplo: pioneiros. 

5.  Consciência discernidora. Consegue discernir as ideias mais avançadas no momento 

ou mesmo ser responsável pela criação (verponogenia). Exemplo: propositores de paradigma. 

 

Autocientificidade. A vivência de paradigma consciencial pró-evolutivo tem como pré- 

-requisito o desenvolvimento do atributo da autocientificidade. A consciência aplica a autopesqui-

sa e a autexperimentação, atuando embasada em verdades relativas de ponta e trabalhando cons-

tantemente o desapego das ideias ultrapassadas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a atualização autoparadigmática, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

05.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

07.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

08.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Síndrome  do  conflito  de  paradigmas:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Técnica  dos  atos  /  fatos  /  parafatos:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Transverpon:  Transverponologia;  Homeostático. 

12.  Zetética:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

 

AS  ATUALIZAÇÕES  AUTOPARADIGMÁTICAS  COSMOÉTICAS  

SÃO  INERENTES  AO  APERFEIÇOAMENTO  CONSCIENCIAL  

E  QUANDO  REALIZADAS  ESPONTANEAMENTE  INDICAM  

INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  DOS  PROTAGONISTAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou atualização paradigmática significa-

tiva nesta vida? Tal mudança foi consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntária? As ver-

pons criadas por você promovem a renovação paradigmática de outras consciências? 
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A T U A L I Z A Ç Ã O    D A    A U T O I M A G E M  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia.  A atualização da autoimagem é o ato ou efeito da renovação autopercepti-

va mediante a qual a conscin, homem ou mulher, mantenedora de autopesquisa constante, obser-

va, identifica e valoriza as autorreciclagens e as recentes conquistas evolutivas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo atual vem do idioma Latim, actual, “que ocorre no momento em 

que se fala, no presente”. Apareceu no Século XV. O primeiro elemento de composição auto pro-

cede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra imagem origina-se do idio-

ma Latim, imago, “representação de um objeto”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Modernização da autoimagem. 3.  Ajuste da autoimagem. 3.  Ressig-

nificação da autoimagem. 

Neologia. As duas expressões compostas atualização velada da autoimagem e atuali-

zação ostensiva da autoimagem são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Congelamento da autoimagem. 2.  Idealização da autoimagem.  

3.  Distorção da autoimagem. 4.  Desatualização da autoimagen. 

Estrangeirismologia: o upgrade da autoimagem; o print da autopercepção mais mo- 

derna; a new selfimage observada; o update da manifestação consciencial; o update das perfo-

mances pessoais; o feedback das reciclagens; a open mind perante a nova imagem; a glasnost 

consciencial; o timing da mudança. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autorreciclologia. 

Citaciologia. A citação do filósofo Sócrates (470–399 a.e.c.): – Conhece-te a ti mesmo. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autoimagem: re-

flexo mutável. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das autorreciclagens identificadas; a autopenseni-

dade sadia; a autopensenização atenta aos fatos e parafatos; os autocognopensenes; a autocogno-

pensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; a autopensenidade autofocada; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidadade; o autexemplarismo transformando a autopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; a superação da autopensenização imatura e limitada. 

 

Fatologia: a atualização da autoimagem; o reconhecimento de mudanças intraconscien- 

ciais projetadas sobre a autoimagem; o tempo transcorrido entre a efetivação da mudança e a au-

topercepção; a superação da autoimagem imatura; o abandono das crenças autolimitantes; a auto-

crítica sincera; o acolhimento às heterocríticas; a importância do feedback das demais consciên-

cias na atualização da autoimagem; o autorreconhecimento da força presencial; a predisposição  

a valorizar as novas conquistas evolutivas; a progressão dos fatos e parafatos relativos à autoper-

cepção; o autoposicionamento fraterno diante das imaturidades pessoais e alheias, favorecendo  

o perdão; a nova autovisão servindo de autoimpactoterapia; a melin geradora de cotovelomas pela 

desaprovação da neoautoimagem; a displicência quanto à nova autoimagem; as novas responsabi-

lidades inerentes à neopercepção; a profilaxia do autoboicote às próprias reciclagens; os fatos es-

clarecendo abertamente a nova imagem da consciência; a ampliação do mundinho pessoal evitan-

do a autovitimização; o extrapolacionismo de trafores incrementando a autestima; a autopercep-

ção de ser minipeça no maximecanismo assistencial; a autoimposição quanto às perdas das rega-

lias da infância consciencial; o desapego à autoimagem retrógrada; a Higiene Consciencial favo-

recendo a orientação de consciências mais lúcidas; o autodiscernimento na condição de atributo 
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essencial à felicidade íntima; a autossatisfação pela constatação do cumprimento de parte da pro-

gramação existencial; o autodesassédio lúcido sobre o passado; a autaceitação pacífica dos predi-

cados pessoais expressos na imagem pública; a chance de dar fim à autodepreciação; a reconcilia-

ção íntima; o reconhecimento das conquistas como sustentação à autoconfiança; o resgate da au-

testima; o constante autodiagnóstico na condição de estímulo às novas reciclagens. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o ajuste a novo patamar de manifestações multidimensionais;   

a primener pessoal; a energosfera otimizada; o autodesassédio desfazendo o link entre consciênci-

as extrafísicas patológicas do passado; o desapego à autoimagem retrógrada reciclando energias 

malparadas; o posicionamento firme quanto às responsabilidades interassistenciais assumidas no 

período intermissivo; a vivência do aqui-agora-multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autevolução; o sinergismo carisma– 

–força presencial; o sinergismo da autopensenização sadia continuada. 

Principiologia: o princípio da autoincorruptibilidade; o princípio da autevolutividade; 

o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio da autocoerência; o princípio da descren-

ça (PD); o princípio da evolução permanente; o princípio da primazia da autorrealidade consci-

encial sobre qualquer autoilusão; o princípio de a evolução ocorrer em etapas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e prática das reciclagens intraconscienciais; a teoria da inteli-

gência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica dos balanços existenciais periódicos; a técnica da recin; as técni-

cas energéticas; as técnicas conscienciométricas; a técnica da invéxis; a técnica do sobrepaira-

mento analítico permitindo  autoperceber-se com autocrítica; a técnica da recepção de heterocrí-

ticas aos moldes da conscin-cobaia; a técnica da autobiografia; a técnica da visão traforista;  

a técnica da ação pelas pequenas mudanças. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico servindo de feedback às mudanças. 

Laboratoriologia: o  laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; 

o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evolução Consciencial; o Colégio Invisível dos Au-

topesquisadores; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível da De-

sassediologia; o Colégio Invisível da Criticologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia;  

o Colégio Invisível dos Traforólogos. 

Efeitologia: o efeito das realizações pessoais; o efeito do estado vibracional no autode-

sassédio; o efeito do feedback positivo; o efeito do reconhecimento das autoconquistas; o efeito 

da assunção da real e atual potencialidade consciencial. 

Neossinapsologia: o timing da fixação das neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo realização humana–atualização da autoimagem; o ciclo recin–auto-

percepção das neorrealizações–atualização da autoimagem; o ciclo atualização da autoimagem– 

–incremento da autestima–autoconceito vitalizado. 

Enumerologia: a autoimagem imaginada; a autoimagem dissimulada; a autoimagem au-

tivitimizada; a autoimagem referenciada; a autoimagem renovada; a autoimagem autacolhida;  

a autoimagem vivenciada. 

Binomiologia: o binômio autorreconhecimento–atualização da autoimagem. 

Interaciologia: a interação autocognição–conquista evolutiva; a interação autoconcei-

to-autestima-autoimagem; a interação autavaliação criteriosa–motivação a novas recins. 

Crescendologia: o crescendo desestigmatização do autoconceito–atualização da auto-

imagem; o crescendo do acolhimento às heterocríticas gerando autorreflexões. 
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Trinomiologia: o trinômio desestigmatização do autoconceito–ampliação da autes-

tima–qualificação da autoimagem. 

Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-au-

tossuperação-autorreconhecimento. 

Antagonismologia: o antagonismo reconhecimento alheio / reconhecimento íntimo. 

Paradoxologia: a evitação do paradoxo de a maior ignorância ser a da autoignorância. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço no autenfrentamento pessoal. 

Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a recexofilia; a autocognofilia; a autopesquisofilia;  

a evoluciofilia; a recinofilia. 

Sindromologia: a autossuperação da síndrome da autovitimização; a profilaxia da sín- 

drome do estrangeiro (SEST); a suplantação da síndrome da autoinsegurança; o triunfo sobre  

a síndrome da autossubestimação; a resolução da síndrome da mediocrização consciencial. 

Maniologia: a superação da mania de se desmerecer. 

Mitologia: a erradicação do mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio; a elimi-

nação do mito da perfeição; a queda do mito da autoimagem cristalizada. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a evolucioteca; a criticoteca; a conscienciometroteca;  

a assistencioteca; a recinoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciotera- 

pia; a Autodiscernimentologia; a Autocoerenciologia; a Homeostaticologia; a Conscienciometro-

logia; a Recexologia; a Invexologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência intermissivista; a conscin receptiva; a conscin lúcida; o ser 

desperto; a conscin autocrítica; a conscin enciclopedista; a conscin autodidata; a conscin-cobaia;  

a conscin semperaprendente. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencio-

terapeuta; o duplista; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista;  

o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; 

o autopesquisador; o projetor consciente; o voluntário; o autorreeducador. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira 

evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscien-

cioterapeuta; a duplista; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; 

a autopesquisadora; a projetora consciente; a voluntária; a autorreeducadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens qualificator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo  

sapiens reeducator; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Ho- 

mo sapiens intermissivista; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens orthopensenisator; 

o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens traforista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atualização velada da autoimagem = a da autobservação sobre as novas 

conquistas sem a percepção pelas demais consciências; atualização ostensiva da autoimagem  

= a da percepção simultânea por si e pelas demais consciências. 

 

Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a cultura da Autopesquisologia. 
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Contextualização. Sob a ótica da Experimentologia, a construção da autoimagem de-

pende, a princípio, do julgamento realizado e emitido pelas demais consciências, seguido da assi-

milação e neoautopercepção da própria consciência. 

 

Maturologia. Sob a ótica da Holomaturologia, o amadurecimento consciencial passa 

pelo equilíbrio entre o loc interno e o loc externo, permitindo à consciência atenta atualizar a au-

toimagem aproximando-se ao máximo da autorrealidade consciencial. 

 

Holossomatologia. A atualização da autoimagem pode ocorrer, por exemplo, a partir dos 

4 veículos de manifestação consciencial, listados em ordem lógica: 

1.  Somático: a nova autoimagem corporal; as reciclagens somáticas; o soma renovado. 

2.  Energossomático: a nova autoimagem energética; a força presencial crescente. 

3.  Psicossomático: a nova autoimagem emocional; as emoções equilibradas. 

4.  Mentalsomático: a nova autoimagem intelectual; as neoideias; o mentalsoma otimi-

zado. 

 

Caracterologia. Eis, em ordem alfabética, 23 aspectos conscienciais a serem considera-

dos pela conscin motivada na avaliação da atualização da autoimagem: 

01.  Acolhimento às heterocríticas. 

02.  Antivitimização. 

03.  Assertividade. 

04.  Autaceitação. 

05.  Autestima. 

06.  Autocoerência. 

07.  Autoconceito. 

08.  Autoconfiança. 

09.  Autodesassedialidade. 

10.  Autorreflexão. 

11.  Coragem evolutiva. 

12.  Expectativas pessoais. 

13.  Habilidades conscienciais. 

14.  Heteroperdoamento. 

15.  Inteligência evolutiva (IE). 

16.  Interação social e parassocial. 

17.  Maturidade consciencial. 

18.  Memória. 

19.  Motivação às recins. 

20.  Neofilia. 

21.  Produtividade. 

22.  Resgate de cons magnos. 

23.  Resiliência. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a atualização da autoimagem, indicados para a expansão 

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

01.  Atualização  autoparadigmática:  Paradigmologia;  Neutro. 

02.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autamparo:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autestima  revigorada:  Autocogniciologia;  Neutro. 

05.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 
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06.  Autoconsciencialidade  ascendente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Autoidentificação:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Autoposicionamento  sadio:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Banalização  dos  autotrafores:  Traforologia;  Nosográfico. 

10.  Desassediometria:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

11.  Desestigmatização  do  autoconceito:  Autodesassediologia;  Neutro. 

12.  Neopegada  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Reconciliação  íntima:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Resistência  antirrecin:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

15.  Trafor  assumido:  Traforologia;  Homeostático. 

 

A  ATUALIZAÇÃO  DA  AUTOIMAGEM  OPERA  AO  MODO   
DE  PROFILAXIA  DOS  ASSÉDIOS  PESSOAIS,  EVITANDO   
AS  DISTORÇÕES  DA  AUTOPERCEPÇÃO  E  AJUSTANDO   

A  COGNIÇÃO  DA  REALIDADE  INTRACONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza os feedbacks e admite a importância das 

autorreciclagens para a atualização da autoimagem? Quais as técnicas utilizadas nas autorrenova-

ções? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Almeida, Roberto; Auto-imagem: Abordagem Conscienciométrica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimes-

tral; Vol. 5; N. 2; 1 esquema; 1 minibiografia; 31 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2001; páginas 43 a 53. 
2.  Paludeto, Leonardo; Autoimagem Saudável: Proposta de Abordagem Autoconsciencioterápica; 

Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 3; 7 enus.; 1 minibiografia; 20 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro; 

2009; páginas 228 a 240. 
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A T U A L I Z A Ç Ã O    E V O L U T I V A  
( A U T O C O E R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A atualização evolutiva é o ato ou o efeito de a consciência superar traços  

e automanifestações evolutivamente inúteis por meio da reciclagem intraconsciencial (recin), en-

quanto condição inexorável ao aproveitamento das oportunidades atuais, visando o alcance e ma-

nutenção da autocoerência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo atual vem do idioma Latim, actual, “que ocorre no momento em 

que se fala, no presente”. Apareceu no Século XV. A palavra atualização surgiu no Século XIX. 

O vocábulo evolutivo advém do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, 

evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Atualização consciencial. 2.  Atualização ortopensênica. 3.  Atualiza-

ção cosmoética. 4.  Atualização proexológica. 5.  Atualização holobiográfica. 

Neologia. As 3 expressões compostas atualização evolutiva, atualização evolutiva pri-

mária e atualização evolutiva avançada são neologismos técnicos da Autocoerenciologia. 

Antonimologia: 1.  Desatualização evolutiva. 2.  Automimese existencial dispensável.  

3.  Atualização belicista. 4.  Atualização acadêmica eletronótica. 5.  Regressão consciencial.  

6.  Abstencionismo Consciencial. 

Estrangeirismologia: o improvement evolutivo; o Recexarium; o Evolutionarium; o tur-

ning point pessoal; o upgrade intraconsciencial; o curriculum vitae atualizado; a renovação do 

status quo seriexológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao fluxo evolutivo. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Evolução: 

decisão diária. Evolução: eterna mudança. Evolução: fases contínuas. Evolução: presente-futu-

ro. Evolução: crises constantes. 

Coloquiologia. Eis expressão popular referente ao tema: – Quanto mais cedo melhor, 

porém nunca é tarde demais. 

Unidade. A unidade de medida da atualização evolutiva é a autocoerência evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; a evoluci-

opensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os mo-

nopensenes; a monopensenidade; os holopensenes automiméticos; os retropensenes; a retropense-

nidade; os patopensenes; a patopensenidade; o holopensene pessoal da reciclagem intraconscien-

cial; os reciclopensenes; a reciclopensenidade atuante; os autopensenes retilíneos e coerentes; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os jurispensenes da autocrítica mentalsomática; a jurispenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os cosmopense-

nes; a cosmopensenidade; o ato de pensenizar grande. 

 

Fatologia: a atualização evolutiva; a impermanência e a transitoriedade de todas as coi-

sas intrafísicas; a consciência e a evolução no planeta Terra; as mudanças e as transformações im-

perativas; o paradigma consciencial; as negativas quanto à realidade consciencial; a modificação 

pessoal enquanto sabedoria e coerência com as leis cósmicas; a quebra do determinismo auto-

mimético pelo livre arbítrio e vontade pessoais, presentes na autodeterminação evolutiva; a ilusão 

da matéria; os hábitos doentios e as rotinas inúteis; o revivalismo atual sendo a fuga do autenfren-

tamento; o humanocentrismo renascentista enquanto postura revivalista; o conscienciocentrismo 

cosmoético enquanto fundamento da atualização evolutiva; a falta de teática e verbação para ex-
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plicar a desatualização evolutiva; as linhas de conhecimento do passado histórico humano e os re-

presentantes atuais da Nova Era; as fases da atualização evolutiva; as performances conscienciais 

básicas no decorrer da evolução da consciência; os posicionamentos cosmoéticos; a religião  

e o belicismo milenares ainda presentes nas manifestações cotidianas; as condições diagnostica-

doras da atualização evolutiva efetiva; a ausência de autodeterminação; a ausência de liberdade de 

pensamento e de expressão na Era do Abertismo Consciencial; os ganhos secundários; o gargalo 

evolutivo; o estado pré-decisório; o rompimento de estruturas fossilizadas; o paradigma pessoal 

enquanto lente para perceber e interpretar a realidade; o mundinho pessoal; a apriorismose; a cri-

se do amadurecimento científico definido pela coerência do cientista em vivenciar os princípios 

da própria Ciência; a dinâmica cognitiva ínsita à evolução consciencial; a realidade enquanto 

campo de experiências; o momento evolutivo e o continuísmo consciencial; a Cronêmica 

Evolutiva; o ato de abrir mão do secundário em prol do prioritário; a omissão deficitária da 

consciência indisposta à atualização evolutiva; a neoatitude de não deixar passar em brancas nu-

vens as novas oportunidades evolutivas; a maturidade consciencial sustentando a ampliação da 

realidade (cosmovisão pessoal); a abertura do caminho evolutivo na vida humana; o grupo evolu-

tivo e os vínculos conscienciais; a autoconsciência grupocármica; a interprisão grupocármica; as 

concessões inteligentes, as renúncias cosmoéticas e as omissões superavitárias; o sobrepairamento 

cosmoético versus as omissões deficitárias; a identidade humana transitória versus a identidade 

consciencial permanente; o individualismo competitivo versus a autodeterminação cooperativa;  

o fluxo evolutivo pessoal; a consciência patrocinadora de oportunidades para o grupo evolutivo;  

a autoconscienciometria interassistencial; a Globalização e o Estado Mundial; a cidadania cósmi-

ca; a síntese evolutiva pessoal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a Seriexologia; a assertividade multiexistencial; as retrocognições; 

as sincronicidades multidimensionais e a convergência paracronológica das oportunidades evolu-

tivas; a lógica multidimensional de identificação da oportunidade evolutiva ser compatível com  

a capacidade de aproveitamento pela consciência; os choques conscienciais da ressoma e da des-

soma; a vida humana trancada; o anacronismo paracronológico das consréus ressomadas  

e das consréus transmigradas, caracterizando a desatualização evolutiva extrema; as reurbani-

zações extrafísicas enquanto indutoras das atualizações evolutivas das consciências; o tempo 

evolutivo e experiência necessários à holomaturidade consciencial (Paracronologia); a auto-

conscientização multidimensional (AM); o Curso Intermissivo (CI); o continuum consciência-

realidade em todas as dimensões; a realidade enquanto criação energética da consciência; o ex-

trapolacionismo parapsíquico; a desamarração energética; a realidade multidimensional; a atuali-

zação evolutiva enquanto burilamento da Paragenética; a paraverpon; o convite do maximecanis-

mo evolutivo para integrar-se à Interassistenciologia mais ampla; a cosmoética manifesta en-

quanto salvo-conduto evolutivo multidimensional; o fluxo evolutivo pessoal; o fenômeno da cos-

moconsciência e a vivência do fluxo evolutivo do Cosmos; as Centrais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intencionalidade cosmoética–autodiscernimento evolu-

tivo; o sinergismo autodeterminação pessoal–energização lúcida; o sinergismo autexemplarismo 

cosmoético–autossuficiência evolutiva; o sinergismo trafares–tendências regressivas; o sinergis-

mo recin-autocoerência; o sinergismo verpon–atualização evolutiva. 

Principiologia: o princípio da mutabilidade; o princípio da atualidade; o princípio da 

identidade; o princípio da descrença (PD); o princípio da anulação da automimeticidade dispen-

sável; o princípio da oportunidade evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP);  

o princípio da interassistencialidade; o princípio do universalismo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) levedando a maturidade conscien-

cial; o código grupal de Cosmoética (CGC) levedando o Universalismo do grupo evolutivo. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2152 

Teoriologia: a teoria dos múltiplos egos; a teoria da autocoerência; a teoria do aprendi-

zado evolutivo; a teoria das últimas consequências cosmoéticas; a teoria da sincronicidade multi-

dimensinal; a teoria do maximecanismo interassistencial. 

Tecnologia: a técnica da tomada de decisão pelo autodiscernimento; a técnica da invé-

xis; a técnica da recéxis; as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica da autorreflexão de  

5 horas; a técnica da madrugada; a técnica do autenfrentamento. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscien-

ciologia. 

Efeitologia: o efeito do autoparadigma reatualizado; os efeitos catárticos das autorreci-

clagens; o efeito das maxidecisões; o efeito do restringimento intrafísico acomodando a consci-

ência à vida humana; o efeito das experiências pessoais despertando a consciência para a reali-

dade multidimensional; o efeito da autodeterminação consciencial na tomada das rédeas do pró-

prio destino evolutivo. 

Neossinapsologia: as neossinapses das reciclagens intraconscienciais; as neossinapses 

do neoparadigma consciencial; as paraneossinapses das causas e efeitos da Cosmoética; as pa-

raneossinapses da cidadania cósmica. 

Ciclologia: o ciclo autoconscientização-decisão-reciclagem-autocoerência; o ciclo crise 

de crescimento (autenfrentamento)–ajuste da bússola consciencial (autodecisão)–neopatamar 

evolutivo (autocoerência); o ciclo experimentos evolutivos qualificados–desenvolvimento consci-

encial; o ciclo autonomia-autocomprometimento-autorresponsabilidade. 

Enumerologia: o passado vigoroso; a decidofobia pusilânime; o desviacionismo anti-

evolutivo; a intenção autodiscernida; a vontade automotivada; a decidofilia autocoerente; a recin 

permanente; a evolução incessante. 

Binomiologia: o binômio presente-futuro; o binômio Cosmoética-holocarma; o binômio 

apego-desapego; o binômio admiração-discordância; o binômio concessão-exigência; o binômio 

intraconsciencialidade-multidimensionalidade; o binômio recéxis-recin; o binômio repetição-re-

novação; o binômio autocognição–realidade pessoal. 

Interaciologia: a interação consciência-Cosmos; a interação neofobia-xenofobia; as in-

terações holocármicas; a interação autodiscernimento–acerto evolutivo; a interação neoparadig-

ma-neorrealidade-neocognição; a interação autocrítica racional–escolhas coerentes; a interação 

reflexão-intenção-decisão; a interação minipeça-maximecanismo; a interação maxidissidência 

ideológica–maximecanismo interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo querer-saber-poder-fazer; o crescendo autodomínio físi-

co–autodomínio holossomático; o crescendo bicho-homem–consciência; o crescendo ingenuida-

de evolutiva–maturidade consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio Genética-Paragenética-Mesologia; o trinômio crise-supera-

ção-evolução; o trinômio posição-prestígio-poder; o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio 

vontade-energia-lucidez; o trinômio crença-ilusão-mistificação; o trinômio hipótese-ponderação-

-cientificidade; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação. 

Polinomiologia: o polinômio cronêmico segundos-minutos-horas-dias-semanas-meses- 

-anos-décadas-séculos-milênios-eras; o polinômio automimético interiorose-apriorismose-neofo-

bia-decidofobia; o polinômio autopesquisístico sujeito-objeto-instrumentos-laboratório; o poli-

nômio cognitivo cultura-paradigma-percepção-cognição; o polinômio prioritário autoconsciên-

cia–proéxis–Zeitgeist–grupo–momento evolutivo. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo autenfrentamento / fuga; o antagonismo neoposturas / retroposturas; o antagonis-

mo atualização evolutiva / mesméxis; o antagonismo espectador da vida / protagonista da evolu-

ção; o antagonismo novas oportunidades / velhos interesses. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a consciência se individualiza, amadurecen-

do pelo autoconhecimento teático ao longo da evolução, mais se integra ao Cosmos; o paradoxo 
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de quanto mais a consciência se liberta evolutivamente, mais permanece ligada às diretrizes do 

Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a recexocracia; a proexocracia;  

a assistenciocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da afinidade interconsciencial; as leis 

cosmoéticas da ação e reação funcionando enquanto determinismo holocármico. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a coerenciofilia; a decidofilia; a autopesquisofilia; 

a reciclofilia; a lucidofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a decidofobia; a autopesquisofobia; a voliciofobia; 

a criticofobia; a futurofobia; a conscienciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da apriorismose; a síndrome 

do avestruzismo; a síndrome da borboleta; a síndrome do ostracismo; a síndrome de Sweden-

borg; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do narcisismo grupal. 

Maniologia: a antiquomania; a monomania; a nostomania; a fracassomania; a abuloma-

nia; a religiomania; a aprioromania. 

Holotecologia: a evolucioteca; a apriorismoteca; a definoteca; a interassistencioteca;  

a invexoteca; a recexoteca; a despertoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocoerenciologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Mimeti-

cologia; a Conscienciometria; a Invexologia; a Recexologia; a Autopesquisologia; a Assistencio-

logia; a Decidologia; a Interprisiologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin aberta; a conscin lúcida; a conscin autocoerente; a conscin apri-

orística; a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a pessoa sem iniciativa; a conscin neofíli-

ca; a conscin decidofílica; a conscin definida; a personalidade forte; o ser interassistencial; o ser 

desperto. 

 

Masculinologia: o evoluciente; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido;  

o conscienciólogo; o intermissivista; o retomador de tarefa; o antepassado de si mesmo; o interio-

rota; o aprioropata; o retardador da evolução consciencial; o buscador-borboleta; o decidofóbico; 

o automaxidissidente; o livre pensador; o autodecisor; o autopesquisador independente; o inversor 

existencial; o reciclante existencial; o conscienciólogo; o proexista; o amplificador da conscien-

cialidade. 

 

Femininologia: a evoluciente; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida;  

a consciencióloga; a intermissivista; a retomadora de tarefa; a antepassada de si mesma; a interio-

rota; a aprioropata; a retardadora da evolução consciencial; a buscadora-borboleta; a decidofó-

bica; a automaxidissidente; a livre pensadora; a autodecisora; a autopesquisadora independente;  

a inversora existencial; a reciclante existencial; a consciencióloga; a proexista; a amplificadora da 

consciencialidade. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sa-

piens automimeticus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sa-

piens recyclans; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens 

progressivus; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: atualização evolutiva primária = a da consréu ressomada aproveitando  

a oportunidade promovida pelos evoluciólogos e Serenões na reurbex; atualização evolutiva 

avançada = a do intermissivista superando o religiosismo e o belicismo milenares para abraçar  

a tares universalista. 
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Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da evolução lúcida; a cultura da 

escravidão; a cultura da decidofilia evolutiva; a cultura da interassistencialidade universalista;  

a cultura da coerência pessoal contínua. 

 

Taxologia. À luz da Evoluciologia, eis 4 fases bem definidas da atualização evolutiva, 

expostas em ordem crescente de desenvolvimento, exemplificadoras do percurso da consciência 

rumo à Autocoerenciologia Teática: 

1.  Autoconscientização. A consciência autodiagnostica a própria contradição íntima em 

ser alguém não coadunável com o atual momento evolutivo de oportunidades críticas, apresen-

tando performances automiméticas não rentáveis e dissonantes. 

2.  Decidofilia. A consciência revela a própria autodeterminação e vontade férrea frente 

às opções evolutivas selecionadas, assumindo a responsabilidade e as consequências dos próprios 

atos renovadores. 

3.  Recin. A consciência busca a autocentragem com o foco na reeducação dos retrotra-

ços anacrônicos, priorizando o útil, maduro e evolutivo em detrimento do inútil, dispensável  

e inadequado, na promoção das autorrecins. 

4.  Autocoerência. A consciência, reciclada e atualizada, aproveita as oportunidades do 

atual momento, dinamizadoras da autevolução, alcançando e mantendo a autocoerência evolutiva. 

 

Etiologia. Segundo a Consciencioterapia, a atualização evolutiva pode ser desencadeada 

a partir de múltiplas causas, a exemplo das 6 descritas em ordem alfabética: 

1.  Autavaliação. A avaliação pessoal pelo conscienciograma (Autoconscienciometro-

logia). 

2.  Encontro. A ocorrência de encontro de destino crítico. 

3.  Fracasso. Os repetidos fracassos nos empreendimentos pessoais levando à autorre-

flexão. 

4.  Inspiração. As achegas inspiradoras patrocinadas pelo amparador extrafísico. 

5.  Perda. A separação de ente querido por desativação somática ou separação conjugal. 

6.  Saturação. O ponto de autossaturação das automimeses dispensáveis. 

 

Recexologia. Considerando a atualização evolutiva pessoal, eis, por exemplo, 8 aspectos 

intraconscienciais observados no decorrer das autorrenovações, listados em ordem alfabética: 

1.  Autexperimentação. A renúncia às crenças assimiladas no decorrer da evolução, va-

lorizando as vivências pessoais no amadurecimento do autodiscernimento. 

2.  Autoconceito. A instalação lúcida da crise evolutiva de crescimento oportunizando  

a redefinição pessoal. 

3.  Autoindesperdício. A avaliação pela conscin do tempo desperdiçado e a busca do 

melhor aproveitamento da vida humana. 

4.  Automotivação. O empenho íntimo nas atitudes de mudança visando às autossupera-

ções. 

5.  Autoqualificação. O continuísmo das autorreciclagens visando a melhoria do desem-

penho evolutivo. 

6.  Autorreperspectivação. A reformulação das perspectivas a partir do sistema de refe-

rência pessoal estruturados para interpretar e interagir com a realidade. 

7.  Autorresolução. O desenvolvimento da resolubilidade frente ao momento evolutivo 

em vigor. 

8.  Autotraforismo. A busca de manifestações invulgares, evolutivamente avançadas, 

além da mediocridade existencial. 

 

Imaturologia. Na análise da Experimentologia, eis, por exemplo 3 circunstâncias enca-

deadas, expostas em ordem funcional de desenvolvimento, nas quais a consciência imatura pode 

retroceder e desistir da atualização evolutiva: 
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1.  Indecisão. A consciência pode autoconscientizar-se dos traços pessoais sustentadores 

da condição automimética e não decidir mudar. 

2.  Inconclusão. A consciência pode até decidir realizar a recin, mas não a conclui satis-

fatoriamente, gerando as assincronias com as oportunidades do momento evolutivo. 

3.  Inaproveitamento. A consciência pode realizar a recin satisfatoriamente tornando-se 

apta para interagir com o momento atual e as oportunidades evolutivas nele presentes, mas não 

aproveitá-las, abortando o processo da atualização evolutiva e levando à interação com oportuni-

dades quase sempre mais críticas. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autocoerenciologia, eis, enquanto exemplos, em ordem alfa-

bética, o sinergismo de 11 traços conscienciais diagnosticadores da atualização evolutiva  

e a consequente manifestação pessoal correspondente, sinalizadora do alcance do estado íntimo 

autocoerente: 

 

Tabela  –  Traço Atualizador  /  Manifestação Pessoal 

 

N
os

 Traço  Atualizador Manifestação  Pessoal 

01. Adaptabilidade 
Sintonia com o fluxo evolutivo do 

Cosmos 

02. Autenticidade Integridade de caráter 

03. Cosmoeticidade Assertividade cosmoética 

04. Cosmovisão Ampliação da mundividência pessoal 

05. Decidofilia Autodeterminação evolutiva 

06. Descrenciologia Antidoutrinação interconsciencial 

07. Interassistencialidade Intervenção interassistencial lúcida 

08. Liberologia Autonomia consciencial evolutiva 

09. Neofilia Abertismo consciencial  

10. Policarmalidade Consciência doadora incondicional 

11. Universalismo 
Autointegração da diversidade 

consciencial 

 

Proxêmica. Conforme a Decidologia, muitas pessoas buscam lugar ao sol (posição so-

cial), outras sombra e água fresca (zona de conforto). Quem decide pela atualização evolutiva 

busca o próprio lugar no Cosmos ao modo de minipeça lúcida integrada ao dinamismo do maxi-

mecanismo evolutivo. 

Autodeterminação. Atinente à Determinologia, a atualização evolutiva é processo pro-

vocado pela autodeterminação da consciência lúcida, não constituindo movimento espontâneo, in-

voluntário e nem mesmo heterodeterminado. 

Autocoerenciologia. Relativo à Conscienciologia, a modificação do jeito de ser reper-

cute não somente na própria consciência, mas nas demais e no meio no qual vive. Quanto maior  

é a manifestação em sintonia com o fluxo evolutivo, mais autocoerente em relação ao momento 

vivido. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a atualização evolutiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

09.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Fluxo  cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

13.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

14.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

NINGUÉM  FOGE  DO  PASSADO,  MAS  PODE  ATUALIZÁ-LO 
NO  AQUI-AGORA  MULTIDIMENSIONAL  ATRAVÉS  DA  RECI-

CLAGEM  DOS  TRAÇOS  CONSCIENCIAIS  ANACRÔNICOS  

OBJETIVANDO  A  AUTOCOERÊNCIA  EVOLUTIVA  CONTÍNUA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica os próprios traços conscienciais pas-

síveis de reciclagem intraconsciencial e atualização urgente? Ou ainda vive na condição de ante-

passado de si mesmo? 
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S. F. D. 
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A U D Á C I A    P R U D E N T E  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A audácia prudente é a aptidão ou manifestação hígida da conscin, homem 

ou mulher, ao associar o arrojo, a ousadia, com a ponderação, a sensatez e a racionalidade nas 

próprias atitudes, posicionamentos, proposição de verpons e escolhas evolutivas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo audácia provém do idioma Latim, audacia, “ousadia; atrevimento; 

temeridade”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo prudente procede do mesmo idioma Latim, 

prudentia, “previdência; previsão; sabedoria; tino; inteligência; sagacidade”. Surgiu também no 

Século XIV.   

Sinonimologia: 1.  Arrojo sensato. 2.  Coragem cautelosa. 3.  Atrevimento ponderado.  

4.  Ousadia discernida. 5.  Destemidez calculada. 6.  Vanguardismo cauteloso. 7.  Audácia justifi-

cada.  

Neologia. As 3 expressões compostas audácia prudente, audácia prudente do inversor 

 e audácia prudente do reciclante são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Audácia imprudente. 2.  Atrevimento impensado. 3.  Coragem in-

sensata. 4.  Destemor irrefletido.  

Estrangeirismologia: o tour de force da consciência destemida. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao calculismo cosmoético. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares amplificadores do tema: – Inter-

assistência: audácia cosmoética. Megagescon: audácia autoral. Compléxis: audácia proexoló-

gica. Experiência gera prudência. 

Coloquiologia: o ato de ficar com 1 pé atrás; o ato de ficar de orelha em pé. 

Proverbiologia: – Gato escaldado tem medo de água fria. Em rio com piranha, jacaré 

nada de costas. Macaco velho não põe a mão em cumbuca.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ousadia evolutiva; o holopensene pessoal da 

planificação do arrojo existencial; o materpensene da intrepidez perante os desafios da autoproé-

xis; os prioropensenes; a prioropensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; a auto-

pensenização retilínea. 

 

Fatologia: a audácia prudente; o arrojo racionalizado; o destemor ajuizado perante desa-

fios; o desbravamento planejado; o pioneirismo calculado; a temperança lúcida; a visão de longo 

alcance sustentando as decisões ousadas; a cautela para não confundir a audácia prudente com 

pusilanimidade; o discernimento em saber a hora de avançar ou recuar perante determinados de-

safios; a coragem de seguir no contrafluxo da Socin Patológica; as acrobacias existenciais deman-

dadas na consecução da proéxis; o atrevimento verponístico; a autoconfiança intelectual susten-

tando a audácia gescônica; o lado sadio de ser cara de pau; a diferença entre a audácia da conscin 

na adolescência e na meia-idade; o pagamento do preço da verpon pela conscin audaz; o enfrenta-

mento inteligente dos reveses; a evitação da autovulnerabilidade; a audácia ingênua dos heróis  

e mártires; a audácia arrogante dos portadores de temperamento monárquico; os suicídios lentos  

e indiretos das conscins audazes, contudo incautas; a exposição inconsequente a riscos inúteis;  

o turismo imprudente, a exemplo do balonismo e do rapel; o bom senso do turista atilado ao evi-

tar passeios de barco e outros veículos de risco; a audácia insensata do jovem kamikaze realizando 

rachas automobilísticos; a imprudência da conscin intermissivista motociclista; a Socin Pato-

lógica aplaudindo os pilotos autocidas da modalidade desportiva automobilística da Fórmula 1; os 
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ativistas das causas humanitárias podendo expor-se a riscos excessivos; as profissões insalubres;  

a conscin viciada em adrenalina; a ponderação perante os desafios da ressoma; o bom senso na to-

mada de decisões críticas; a coragem de assumir os próprios trafores de maneira interassistencial; 

a prudência mentalsomática aliada ao arrojo do pesquisador da História da Humanidade; a escala 

da discrição; o momento da circunspecção. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a resiliência para-

genética construída em múltiplas existências; a prudência na assistência em ambientes extrafí-

sicos baratrosféricos; a sinalética energética e parapsíquica mapeada auxiliando na prevenção de 

acidentes de percurso; as projeções lúcidas (PLs) amparadas; as consequências da imprudência 

em retrovidas, gerando travões na ressoma atual; a prudência parapsíquica ao adentrar ambientes 

negativamente estigmatizados; o cacife de desassédio exigido ao perquiridor da Para-História;  

a prudência exigida do tenepessista nos 6 primeiros meses da técnica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das ações audazes raciocinadas; o sinergismo das su-

cessivas escolhas evolutivas ponderadas; o sinergismo patológico das decisões intempestivas. 

Principiologia: o princípio evolutivo do devagar e sempre; o princípio dos 4 pês pre-

venção-precaução-prudência-proteção. 

Codigologia: os códigos de segurança; o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluin-

do cláusula sobre audácia prudente; o código grupal de Cosmoética (CGC) abarcando os critérios 

de precaução perante os desafios da grupoconvivialidade. 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do automitridatismo cons-

ciencial. 

Tecnologia: a técnica da invéxis na condição exemplar de audaciosismo calculado;  

a técnica da recéxis enquanto audácia intelingente tardia; as técnicas das estratégias de enfrenta-

mento dos percalços; a técnica do detalhismo analítico perante tomada de decisão. 

Voluntariologia: os voluntários precavidos dos cursos de campo da Conscienciologia, 

garantindo os critérios de segurança do evento; o voluntariado do Apoio de Voluntários e Alunos 

(AVA); os voluntários audazes e prudentes da International Academy of Consciousness (IAC), 

expandindo o paradigma consciencial em diversos países. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o la-

boratório conscienciológico da diferenciação pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Mentalsoma-

tologia. 

Efeitologia: o efeito na autestima da audácia prudente teática. 

Ciclologia: o ciclo receber ataque–estabelecer defesa–criar autorresistência. 

Enumerologia: o arrojo austero; o arrojo antevidente; o arrojo circunspecto; o arrojo 

discernido; o arrojo providente; o arrojo sábio; o arrojo evolutivo. 

Binomiologia: o binômio audácia-acurácia; o binômio ponderar-agir; o binômio admi-

ração-discordância; o binômio assistente-assistido. 

Interaciologia: a interação sensatez-coragem; a interação contexto singular–audácia 

justificada. 

Crescendologia: o crescendo dos posicionamentos tarísticos cosmoeticamente calcula-

dos; o crescendo prudência-temperança; o crescendo profilaxia-paraprofilaxia; o crescendo das 

neoposturas evolutivamente arrojadas.  

Trinomiologia: o trinômio sensatez-discrição-sabedoria; o trinômio patológico desor-

ganização-despriorização-imprudência. 

Polinomiologia: o polinômio força–segurança–autocontrole–audácia justificada; o po-

linômio temperança-coragem-prudência-justiça. 
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Antagonismologia: o antagonismo modéstia / triunfalismo; o antagonismo seriedade 

 / frivolidade. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na reeducação da impulsividade e na construção da ra-

cionalidade. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a discernimentofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a autos-

superação da síndrome da autovitimização; a ultrapassagem da síndrome da pré-derrota. 

Maniologia: a superação da riscomania. 

Mitologia: os mitos heroicos de todo tipo. 

Holotecologia: a pensenoteca; a proexoteca; a traforoteca; a discernimentoteca; a anali-

ticoteca; a criticoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autodeterminologia; a Proexologia;  

a Coerenciologia; a Autorganizaciologia; a Parapecepciologia; a Paraprofilaxiologia; a Mentalso-

matologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a consciência ponderada; a conscin intrépida racional. 

 

Masculinologia: o ousado prudente; o cético otimista cosmoético (COC); o arrojado 

cosmoético. 

 

Femininologia: a ousada prudente; a cética otimista cosmoética; a arrojada cosmoética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens 

agens; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autoprio-

rologus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Ho-

mo sapiens decisor; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: audácia prudente do inversor = a ousadia calculada do jovem praticante 

da técnica da invéxis, ao direcionar a própria existência à interassistencialidade avançada; audácia 

prudente do reciclante = a ousadia calculada do praticante da técnica da recéxis, na meia-idade, 

abrindo mão das algemas de ouro em prol do voluntariado tarístico full time. 

 

Culturologia: a cultura do bom senso; a cultura da temperança; a cultura da Mentalso-

matologia. 

 

Curiosologia. O rei Mitrídates VI Eupátor (132–63 a.e.c.) teria ingerido pequenas doses 

de veneno ao longo da vida, com o objetivo de tornar-se imune ao envenamento, originando a ex-

pressão “mitridatismo” na acepção de imunização crescente a substâncias tóxicas. A consciência 

audaz e prudente, ao aperfeiçoar as autodefesas, precavendo-se, vai fortalecendo a própria imuni-

dade pró-evolutiva e ampliando a margem de autossegurança nas ações interassistenciais arro-

jadas.  

 

Autassediologia. Sob a ótica da Antiexemplologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, relação de 8 perfis conscienciais divididos em audaciosos imprudentes e audaciosos pruden-

tes, passíveis de serem encontrados em diferenciados períodos históricos: 
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A.  Audazes imprudentes. 

1.  Ambientalista. Voluntário de organização ambiental internacional invadindo instala-

ções estatais. 

2.  Ativista. Militante dos direitos civis femininos em confronto direto com líderes radi-

cais de país misógino. 

3.  Diplomata. Alto comissário da Diplomacia arriscando a própria vida em zona de 

guerra. 

4.  Jornalista. Repórter cobrindo conflito armado diretamente no front de batalha. 

 

B.  Audazes prudentes. 

5.  Cientista. O cientista do passado negando a própria descoberta avançada para preser-

var a vida e seguir pesquisando. 

6.  Escritor. O autor de tema polêmico ao abrir mão da publicação imediata do texto  

e aguardar momento propício para divulgação, evitando risco à integridade física. 

7.  Líder. A liderança cosmoética, atratora ressomática, ponderando sobre contexto ade-

quado à exposição de neoverpons. 

8.  Parapsíquico. O parapercepciólogo avançado, camuflando extrapolacionismos para-

psíquicos de ponta, aguardando pela formação de massa crítica consciencial passível de compre-

ender o conteúdo dos fenômenos.  

 

Tipologia. Segundo a Autodeterminologia, eis, em ordem alfabética, 28 tipos de audácia, 

enquanto exemplos não exaustivos, manifestadas pela conscin, homem ou mulher, já bem resolvi-

da em relação à Prudenciologia Teática: 

01.  Audácia autoral: a publicação de tratato sobre neoespecialidade conscienciológica. 

02.  Audácia conscienciométrica: a autexposição em 40 cursos Conscin-Cobaia. 

03.  Audácia conviviológica: a ortoconvivência com os compassageiros da CCCI. 

04.  Audácia criativa: a redação de 50 verbetes originais na megagescon grupal. 

05.  Audácia descrenciológica: a autexperienciação das técnicas conscienciológicas. 

06.  Audácia despertológica: a assunção pública da condição de ser desperto. 

07.  Audácia dissidenciológica: a maxidissidência de instituição religiosa multissecular. 

08.  Audácia energossomática: a manutenção de 20 EVs diários, faça chuva, faça sol. 

09.  Audácia exemplarista: a assunção pública, paradidática, de personalidade consecu-

tiva. 

10.  Audácia extrapolaciológica: a promoção de autextrapolacionismos megaconver-

gentes. 

11.  Audácia ideativa: a exposição das neoideias em evento científico de ponta. 

12.  Audácia infiltraciológica: a autoinfiltração em organismo antiminas terrestres. 

13.  Audácia intelectual: a construção ininterrupta da auterudição autodidática avan-

çada. 

14.  Audácia interassistencial: a autodisponibilização para o ataque paraterapêutico. 

15.  Audácia maxiproexológica: a autoinclusão na Enciclopédia da Conscienciologia.  

16.  Audácia paradireitológica: o lançamento de IC da Paradireitologia. 

17.  Audácia parapercepciológica: a percepção diuturna das sincronicidades significa-

tivas. 

18.  Audácia paratecnológica: a aplicação da técnica de mais 1 ano de vida por 1 de-

cênio. 

19.  Audácia pesquisísitica: o aprofundamento, até às raízes, da autopesquisa desafia-

dora. 

20.  Audácia política: a implantação da Democracia Pura nas Cognópolis do Planeta. 

21.  Audácia questionológica: a formulação de perguntas em todas as tertúlias e mi-

nitertúlias. 

22.  Audácia recinológica: a reciclagem da postura monárquica explícita. 

23.  Audácia retrocogniciológica: o mapeamento de personalidade consecutiva. 
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24.  Audácia sincronística: a formulação de hipóteses sobre as sincronicidades elucida-

tivas. 

25.  Audácia somática: a perda saudável de 30 quilos, saindo da condição de obesidade. 

26.  Audácia tenepessística: a manutenção da tenepes diária até o final da ressoma. 

27.  Audácia verbetológica: a proposição de verpon enquanto título de verbete. 

28.  Audácia verponológica: a apresentação de milhares de neologismos avançados. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a audácia prudente, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Ativismo:  Parapoliticologia;  Neutro. 

03.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro.  

04.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Autoprontidão:  Recexologia;  Homeostático.  

06.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Desambição  carreirística:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Deslanche  existencial:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Epidemioprofilaxia:  Paraprofilaxiologia;  Neutro. 

10.  Exemplarista  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

12.  Ortodecisão  reiterada:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

13.  Paciência  incólume:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

15.  Sinal  de  alerta:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

 
A  AUDÁCIA  PRUDENTE  EVIDENCIA  O  NÍVEL  DE  MATURI- 
DADE  DA  CONSCIÊNCIA  QUANTO  AO  ARROJO  EXISTEN- 
CIAL  COSMOETICAMENTE  CALCULADO  E  A  INTELIGÊNCIA 
EVOLUTIVA  AO  AVALIAR  A  PRIORIDADE  DOS  DESAFIOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem utilizado a audácia prudente perante os me-

gadesafios da própria evolução? Já distingue o ato de realizar voos cegos do ato de caminhar com 

segurança em trilha inóspita? Desde quando? 

 

E. M. M. 
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A U D I Ç Ã O    S E L E T I V A  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A audição seletiva é a conduta, hábito, inclinação, comportamento, predis-

posição, habilidade ou tendência, de a conscin, homem ou mulher, escutar, ouvir, dar atenção ou 

captar, convenientemente, apenas as informações ou opiniões de interesse pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo audição deriva do idioma Latim, auditio, “ação de ouvir; o ou-

vir dizer; rumor; boato”. Apareceu no Século XVII. A palavra seletivo procede também do idio-

ma Latim, selectus, “escolhido e posto à parte”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Seletividade auditiva. 02.  Escuta específica. 03.  Escuta delimitada. 

04.  Audição sopesada. 05.  Audição apriorística. 06.  Escuta discriminadora. 07.  Segregação au-

ditiva. 08.  Ponderação auditiva. 09.  Autocensura auditiva. 10.  Surdez premeditada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo audição: 

audibilidade; audiência; audiente; audímetro; áudio; audiofone; audióloga; Audiologia; audio-

lógica; audiológico; audiologista; audiólogo; audiometria; audiométrica; audiométrico; audiô-

metro; Audiometrologia; auditiva; auditivo; audível; clariaudiência; inaudível; paraudível. 

Neologia. As duas expressões compostas audição seletiva psicossomática e audição 

seletiva mentalsomática são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 01.  Surdez. 02.  Surdez condutiva. 03.  Surdez neurossensorial. 04.  Sur-

dez mista. 05.  Surdez unilateral. 06.  Otosclerose; otospongiose. 07.  Audição deficitária; deficit 

auditivo. 08.  Presbiacusia. 09.  Audição difícil. 10.  Perda auditiva severa. 

Estrangeirismologia: as attentive listening skills; a conscin oreille fine; o savoir écouter. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à utilização prática e lúcida da audição. 

Coloquiologia: o ouvido de mercador; os ouvidos moucos; o ato de não dar ouvidos;  

o ato de negar os ouvidos a alguém; o ato de falar com as paredes; o ato de ficar de orelha em 

pé; o ato de ouvir sem escutar; o bom de ouvido; o ouvido fino; o interlocutor todo ouvidos. 

Citaciologia. – “De todas as coisas, as mais difíceis são calar e ouvir” (Aulus Gellius, 

130–180 e.c.). “O cuidado em ouvir é o caminho mais curto para o saber” (Juan Luis Vives,1492–

–1540). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação interconsciencial; os dubiopense-

nes; a dubiopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os escleropensenes; a escleropen-

senidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; o pen-

samento formatado dificultando a qualificação auditiva; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; a higiene pensênica qualificando a audição. 

 

Fatologia: a audição seletiva; o ato de fazer-se de desentendido; o ato de complementar 

o “não ouvido”; o desperdício de a informação útil entrar por 1 ouvido e sair pelo outro; a bússo-

la intraconsciencial desajustada; a ação de mostrar-se indiferente a opiniões e conselhos de ou-

trem; o murismo; os autapriorismos; os autopreconceitos; os mecanismos de defesa do ego 

(MDEs); a evitação das realidades desagradáveis (negação); o fato de esquecer inconscientemente 

o escutado porque a recordação geraria ansiedade ou desprazer; as condutas imaturas manifestas 

na condição regressiva da negação ao fato de não ouvir com clareza; a tolerância quanto às auto  

e heterocorrupções; o limite da autoconcessão; a memória falha inibindo a retenção auditiva; as 

perdas auditivas em função da idade não podendo ser confundidas com audição seletiva; as per-

das auditivas em consequência de doenças ou acidentes; os limites sadios da audição humana pos-
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tos em risco pelos sons elevados dos alto-falantes; o checkup médico periódico; o otoscópio en-

quanto instrumento útil na revelação de possíveis anormalidades físicas; o audiograma represen-

tando o limiar auditivo; o timpanograma determinando a natureza das perdas auditivas; a sequên-

cia de exames físicos possibilitando o descarte do deficit auditivo real; o fato de qualquer emissão 

de ideia permitir diferentes níveis de entendimento; o ato de saber ouvir com eficácia; o ato de sa-

ber escutar; a condição biológica de termos 2 ouvidos e única boca; a ação de por o ouvido à es-

cuta com discernimento; a interpretação discernida além da primeira impressão; a valorização do 

ouvir em detrimento do falar; o “filtro mental” qualificando o entendimento das questões ouvidas; 

a ampliação da sensibilidade da escuta para “ouvir e escutar nas entrelinhas”; as condutas sensa-

tas explícitas na condição de escutar com clareza e refletir com lógica; o abertismo consciencial 

indispensável nas interlocuções sadias e produtivas; a lucidez quanto à autocomunicabilidade;  

a disponibilidade interassistencial para ouvir o outro; a maturidade para metabolizar os temas de-

batidos; a acuidade seletiva salutar na comunicação interconsciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os paraouvidos 

atentos no contato interdimensional; o autodiscernimento capaz de interpretar além da captação 

parauditiva; o aprimoramento pessoal para discernir com racionalidade cosmoética sobre as reali-

dades e pararrealidades circundantes; a audição dos ouvidos e paraouvidos; as sinaléticas timpâni-

cas (estalos, zunidos) nem sempre percebidos pelo pesquisador desatento; o bloqueio auditivo re-

sultante das lavagens paracerebrais; o domímio do laringochacra pessoal qualificando a audição; 

a evitação sadia de gritar com o surdo quanto à multidimensionalidade; o upgrade do parapsi-

quismo contribuindo na escuta do prioritário evolutivamente; a audição treinada do parapsiquista 

lúcido permitindo a seleção cosmoética dos conteúdos extra e intrafísicos, a exemplo dos temas  

a serem melhor aplicados na tares interconsciencial (amparo de função, amparo do assistido). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo comunicador objetivo–ouvinte atento. 

Principiologia: a observância do princípio coexistencial da admiração-discordância; 

o princípio nocivo do autocomodismo; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio 

pessoal da incorruptibilidade nas automanifestações; o princípio pessoal da evitação da ambi-

guidade nas intercomunicações; a teática do princípio da descrença; o princípio da qualificação 

da intercomunicabilidade. 

Codigologia: a cláusula autodisciplinar do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da autorreeducação auditiva (Autorreeducaciologia). 

Tecnologia: as técnicas de autoconhecimento; a audição seletiva sendo efeito da técnica 

de confrontar conceitos opostos; a técnica do estoque regulador de ouvintes expondo a audição 

seletiva dos mesmos; a técnica de realizar a repetição ou a síntese dos temas discutidos possibili-

tando a clareza do percentual assimilado; a utilização lógica da técnica da audição qualificada;  

a aplicação da técnica do sobrepairamento analítico na escuta seletiva; a técnica da comunicação 

oral; as técnicas de avaliação audiométricas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paragenetico-

logia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Aco-

plamentarium; a manuntenção dos órgãos e sistemas do corpo físico ativo e saudável no labora-

tório conscienciológico da vida cotidiana; os registros sobre o próprio laboratório consciencial 

(labcon). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colé-

gio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da 

Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 
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Efeitologia: o efeito improdutivo de ouvir sem escutar; o efeito do prejulgamento auditi-

vo facultando distorções informativas; o efeito da negligência auditiva no lapso informativo;  

o efeito positivo da reflexão resultando em audição aprimorada e seleção auditiva útil. 

Neossinapsologia: a reconfiguração da rede neossináptica a partir da melhoria da aten-

ção auditiva. 

Ciclologia: o ciclo (patológico) desatenção-divagação-desinformação; o ciclo (hígido) 

escutar-entender-elucidar. 

Enumerologia: a escuta apriorística; a escuta preconceituosa; a escuta atenta; a escuta 

confidencial; a escuta empática; a escuta terapêutica; a escuta esclarecedora. O ouvinte lunático 

(fechadismo); o ouvinte arrogante (presunção); o ouvinte egoico (insensibilidade); o ouvinte abe-

lhudo (inconveniência); o ouvinte superficial (indiferença); o ouvinte reprimido (inibição); o ou-

vinte lúcido (acuidade); o ouvinte atento (semperaprendente). A seleção formatada; a seleção te-

mática; a seleção prudente; a seleção perscrutória; a seleção ominiquestionadora; a seleção inter-

locutória; a seleção autopesquisística. 

Binomiologia: o binômio autocontemporização viciosa–permissividade auditiva; o bi-

nômio autoconcessão anticosmoética–autoimpunidade; o binômio invigilância auditiva–autodes-

consideração; o binômio seletividade temática–interesses pessoais; o binômio lucidez pensênica– 

–parapercepção auditiva; o binômio arregalar os olhos–aguçar os ouvidos; o taquipsiquismo sa-

dio favorecendo o binômio audição-cognição. 

Interaciologia: a interação atenção-audição; a interação intencionalidade-audição; a in-

teração escuta-ausculta; a interação linearidade pensênica–lucidez auditiva; a interação head-

phones–alienação social; a interação interesse temático–audição atenta–questionamentos perti-

nentes; a interação desinteresse temático–audição displicente–ausência de debates úteis; a inte-

ração audição-clauriaudiência; a interação parafatos paraudíveis–fatos plausíveis. 

Crescendologia: o crescendo audição seletiva homeostática–divisão de atenção; o cres-

cendo atenção auditiva–taquipsiquismo–taquirritimia. 

Trinomiologia: o trinômio (intercomunicativo) não dito–não ouvido–não entendido;  

o trinômio falar demais–ouvir de menos–registrar quase nada; o trinômio emissor atento–recep-

tor perspicaz–mensagem clara; o trinômio audição-reflexão-ponderação; o trinômio linguagem 

corporal–linguagem verbal–mensagem captada; o trinômio ritmo da fala–ritmo do pensamento– 

–ritmo da retenção; o trinômio distração-preconceito-negligência. 

Polinomiologia: o polinômio fechadismo-insurdescência-imperceptibilidade-negligên-

cia-desatenção; o polinômio tarístico saber pensar–saber escrever–saber falar–saber ouvir–sa-

ber traduzir–saber esclarecer; o polinômio distorção perceptiva–distorção auditiva–distorção 

cognitiva–distorção mnemônica; a evitação dos malentendidos por meio do polinômio saber per-

guntar–saber ouvir–saber interpretar–saber tirar bom proveito das interações; o polinômio (ta-

rístico) informação certa–hora certa–local certo–linguagem certa. 

Antagonismologia: o antagonismo audição seletiva / surdez; o antagonismo audição 

seletiva / vício da imaginação; o antagonismo autotacon / autotares; o antagonismo surdo fun-

cional / analfabeto funcional; o antagonismo Autenganologia / Autodiscernimentologia; o anta-

gonismo seleção trafarista / seleção traforista; o antagonismo autocrítica cosmoética (autorre-

provação útil) / autocomplacência explícita (autonegligência); o antagonismo seletividade egoica 

(autexclusivismo) / seletividade altruísta (magnanimidade). 

Politicologia: a autopesquisocracia; a conscienciocracia; a conviviocracia; a cosmoeti-

cocracia; a discernimentocracia; a egocracia; a lucidocracia; a recexocracia; a democracia co-

municativa. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às intercomunicações (Intercomunicologia). 

Filiologia: a audiofilia; a neofilia; a pesquisofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia;  

a verbofilia; a cogniciofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a autopesquisofobia; a disciplinofobia; a evolu-

ciofobia; a recexofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome do deficit de atenção; a síndrome do ansiosismo; a síndro-

me da pressa; a síndrome da robotização consciencial; a síndrome da autexclusão; a síndrome 
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do avestruzismo; a síndrome do ostracismo; a escuta seletiva tendenciosa na síndrome da aprio-

rismose; as neoinformações não fixadas e nem associadas produtivamente na síndrome da disper-

são consciencial. 

Maniologia: a mania de se fazer de surdo diante de realidade discordante. 

Holotecologia: a terapeuticoteca; a atencioteca; a analiticoteca; a comunicoteca; a eti-

quetoteca; a diplomaticoteca; a culturoteca; a coerencioteca; a autocriticoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Comunicologia; a Audiometrologia;  

a Autopesquisologia; a Psicossomatologia; a Voliciologia; a Desassediologia; a Lucidologia;  

a Mentalsomatologia; a Reeducaciologia; a Parapedagogiologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista, a conscin mouca; a conscin surda funcional. 

 

Masculinologia: o ouvinte eficaz; o ouvinte desatento; o audiólogo; o clariaudiente;  

o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo;  

o cognopolita; o intermissivista; o voluntário; o reciclante; o retomador de tarefas; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico. 

 

Femininologia: a ouvinte eficaz; a ouvinte desatenta; a audióloga; a clariaudiente; a pré- 

-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a cog-

nopolita; a intermissivista; a voluntária; a reciclante; a retomadora de tarefas; a inversora existen-

cial; a maxidissidente ideológica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens clarividens; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epi-

centricus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens re-

cyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: audição seletiva psicossomática = o procedimento irrefletido de seccio-

nar, a priori, os conteúdos ouvidos nas interações dialógicas, fixando o mais aprazível; audição 

seletiva mentalsomática = o procedimento refletido, lúcido e meticuloso de utilizar a autocritici-

dade sadia durante interações dialógicas, captando com racionalidade o conteúdo prioritário, útil. 

 

Culturologia: a cultura da indiferença quanto à autorrealidade; a cultura da Reeduca-

ciologia; a cultura da Autolucidologia nas interações interconscienciais, multidimensionais. 

 

Categoriologia. Sob a ótica da Intencionologia, a audição seletiva pode ser classificada 

em 3 categorias básicas listadas a seguir, na ordem alfabética: 

1.  Autoconsciente homeostática: a lucidez; a atenção; a ponderação; a perspicácia;  

a acuidade; a seletividade intencional cosmoética. 

2.  Autoconsciente nosológica: o apriorismo; o partidarismo; o egocentrismo; o precon-

ceito; a seletividade intencional anticosmoética. 

3.  Inconsciente: a desatenção; a dispersão; a irreflexão; a baixa cognição; a antievo-

lução. 

 

Autopesquisa. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, listados na ordem alfabética, 

10 exemplos de traços conscienciais expondo a seletividade auditiva cotidiana: 

01.  Arrogância: a seleção auditiva desdenhosa dos interlocutores; os vacilos antiproe-

xológicos. 
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02.  Atabalhoamento: a seleção auditiva gerando a dúvida exagerada quanto ao assunto 

ouvido; a confusão mental. 

03.  Displicência: a seleção auditiva do aluno desleixado; a autovitimização cognitiva. 

04.  Distração: a seleção auditiva promovida pela desatenção na escuta; a dispersivida-

de; o embotamento da audição. 

05.  Fechadismo: a seleção auditiva da conscin antagônica à exposição de neoconceitos 

libertários; a antipodia ao princípio da descrença. 

06.  Gurulatria: a seleção auditiva da conscin sugestionável projetando a tendência ou 

decisão pessoal na pseudoclariaudiência de amparador; o antidiscernimento parapsíquico. 

07.  Leniência: a seleção auditiva dos pais acobertadores das imaturidades do filho;  

a antiperscrutação dos fatos; o avestruzismo. 

08.  Presunção: a seleção auditiva de rejeição a qualquer heterocrítica; a megalomania. 

09.  Recalcitrância: a seleção auditiva teimosa; o autopacto de mediocridade. 

10.  Submissão: a seleção auditiva ingênua do eleitor de cabresto na escolha do candi-

dato; a atitude ectópica. 

 

Homeostasia. Sob a ótica da Homeostaticologia, eis, listados em ordem alfabética, 5 du-

plas do dia a dia e respectivas condições de seletividade auditiva sadia: 

1.  Amigo-amigo: os heteroquestionamentos lógicos a partir da escuta atenta. 

2.  Atendente-cliente: a atenção na escuta das solicitações evitando malentendidos. 

3.  Debatedor-ouvinte: a utilização da escuta no dialogismo útil. 

4.  Médico-paciente: a escuta seletiva recíproca do profissional da saúde e do paciente. 

5.  Professor-Aluno: as interlocuções sadias; os debates úteis; as escutas do prioritário. 

 

Ponderação. Ouvir com atenção e captar o prioritário não implica ficar em silêncio ou 

ter postura contemplativa, mas adotar postura autorreflexiva e questionadora. A perquirição lógi-

ca das palavras utilizadas nas intercomunicações conscienciais e a análise das intenções pessoais 

ou implícitas nas mensagens, constitui disciplina mental positiva a ser conquistada pelo pesquisa-

dor lúcido interessado em galgar neopatamar evolutivo, necessitando, para tal, estar atento à auto-

qualificação da seleção auditiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a audição seletiva, indicados para a expansão das aborda-

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

01. Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02. Alucinação:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

03. Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04. Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05. Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

06. Comunicação  lacunada:  Comunicologia;  Nosográfico. 

07. Concessão  antievolutiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08. Entendimento  distorcido:  Autocogniciologia;  Nosográfico. 

09. Escala  perceptiva  das  consciências:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10. Garimpagem  interlocutória:  Coloquiologia;  Neutro. 

11. Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12. Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

13. Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14. Redutor  do  autodiscernimento:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

15. Saberes  comunicativos:  Comunicologia;  Neutro. 
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A  SELETIVIDADE  AUDITIVA  NAS  INTERLOCUÇÕES  REVE-
LA  O  MODUS  OPERANDI,  A  MATURIDADE,  A  COGNIÇÃO,  
A  INTERPRETAÇÃO  E  AS  AUTOPRIORIZAÇÕES  CONSCI-

ENCIAIS  NO  DECORRER  DA  CAMINHADA  AUTEVOLUTIVA. 

 

Questionologia.Você, leitor ou leitora, sabe tirar proveito das oportunidades conviviais 

para aprimorar o ato de saber ouvir? Qual o nível da autosseletividade aplicada por você nas 

escutas do dia a dia? 
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71 a 73. 
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A U D I T O R I A    D A    P A N C O G N I Ç Ã O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A auditoria da pancognição é o mais pretensioso objetivo buscado pela 

Ciência das Ciências, a Conscienciologia, de fazer o balanço ou o inventário do conhecimento in-

tegral, evolutivo, prioritário, de toda a Terra ou de toda a História Mentalsomática da Humani-

dade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo auditoria vem do idioma Latim, auditor, “o que ouve; auditor; ou-

vinte”. Apareceu no Século XVII. O prefixo pan deriva do idioma Grego, pan, “todos; inteirida-

de; totalidade; todo o possível”. A palavra cognição procede do idioma Latim, cognitio, “ação de 

conhecer”, radical de cognitum e supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; apren-

der a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1836. 

Sinonimologia: 1.  Auditagem da pancognição. 2.  Balanço da pancognição. 3.  Inventá-

rio da pancognição. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos do vocábulo auditoria: auditagem; 

auditar; auditor; auditora. 

Neologia. As 3 expressões compostas auditoria da pancognição, miniauditoria da pan-

cognição e megauditoria da pancognição são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Auditoria de Ciência. 2.  Auditoria de conhecimento especializado. 

Estrangeirismologia: a Internet. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da associação de 

ideias. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Pancogni-

ção: megaconhecimento possível. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocientificidade; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a auditoria da pancognição; a História Contemporânea da Terra; a História 

Parapsíquica da Terra; o abertismo consciencial; a cosmovisão conscienciológica; a cosmificação 

da consciência; a potencialização da pancognição; o impacto da Conscienciologia; o neopara-

digma conscienciológico; as neoverpons conscienciológicas; os neologismos conscienciológicos; 

a Holoteca; a Conscienciopédia; os bancos de dados historiográficos; as neossistematizações;  

a reeducação; a ressocialização; a multidimensionalidade da consciência; a multiexistencialidade 

consciencial; as causas das autoparaprocedências; as consequências holossomáticas; a inteligência 

evolutiva (IE); o autoparapsiquismo; os efeitos das autorretrocognições; as ideias inatas; os Cur-

sos Intermissivos (CIs); as maxiproéxis; as reurbexes; as macroperspectivas pessoais; o volunta-

riado da Conscienciologia; a movimentação migratória (Sociologia) dos voluntários da Conscien-

ciologia; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a Enciclopédia da 

Conscienciologia; a Cognópolis; a Megaescola Terrestre. 

 

Parafatologia: a vivência do fenômeno da cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Enumerologia: a autopesquisa; a autocognição; a heterocognição; a cosmocognição;  

a paracognição; a pancognição; a autoconsciência multidimensional (AM). 

Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio realidades-pararrea-

lidades; o binômio Conscienciologia-Orismologia. 

Trinomiologia: o trinômio Cosmoética-Ciência-Filosofia; o trinômio consciência-Ciên-

cia-Cosmos. 

Antagonismologia: o antagonismo Ciência Intraconsciencial / Ciência Periconscien-

cial; o antagonismo Conscienciologia / Eletronótica. 

Politicologia: a democracia direta; a cosmocracia. 

Filiologia: a neofilia; a gnosiofilia. 

Mitologia: a Antimitologia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a encicloteca; a cosmo-

teca; a parapsicoteca; a Pancognoteca Terrestre. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Pancogniciologia; a Conscienciologia; a Ho-

lofilosofia; a Evoluciologia; a Paradireitologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia;  

a Extraconscienciologia; a Policonscienciologia; a Parapercepciologia; a Impactoterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex;  

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pancognitor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-

ciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor conscienciológico; o evoluciente; o exemplarista;  

o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tene-

pessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador conscienciológico; o projetor cons-

ciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador 

de obra proexológica. 

 

Femininologia: a pancognitora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexó-

loga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora conscienciológica; a evoluciente; a exemplarista; 

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora conscienciológica; a projetora cons-

ciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

accumulator; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens evo-

lutiologus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniauditoria da pancognição terrestre, primária = a desenvolvida pelos 

voluntários pré-serenões, hoje, por meio da Conscienciologia; megauditoria da pancognição ter-

restre, avançada = a ser desenvolvida, no futuro, pelas conscins Serenonas. 
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Culturologia: o combate aos idiotismos culturais seculares. 

Pancogniciologia. Segundo a Cosmoeticologia, na auditoria da pancognição, ou no le-

vantamento do conhecimento do planeta Terra, não existem livros, CD-ROMs e nem fontes de in-

formações proibidos. A prioridade de leitura e investigação é decidida pelo leitor, em função das 

necessidades pessoais da autopesquisa. 

Ciências. A Governologia (Politicologia) ou o governo das cidades e, consequentemen-

te, dos Estados ou das Nações, é a mais nobre e grandiosa das Ciências da Intrafisicalidade dedi-

cadas à Humanidade ou à coletividade. A Conscienciologia é a mais nobre e grandiosa das Ciên-

cias da Evolutividade dedicadas à consciência, em si, individualmente, em qualquer dimensão 

existencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a auditoria da pancognição, indicados para a expansão 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Banco  de  dados:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

06.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

09.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

EM  QUALQUER  PLANETA  HABITADO  SE  SUPÕE  CHEGAR 
O  PERÍODO  DA  AUDITORIA  DO  CONHECIMENTO  PRIORI-
TÁRIO  DOS  HABITANTES.  HOJE  VIVEMOS  TAL  PERÍODO  

DE  AUDITORIA,  NA  TERRA,  PELA  CONSCIENCIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você admite com autopacificação íntima racional a auditoria pancogni-

tiva da Conscienciologia? Desde quando? 
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A U G E    C O N S C I E N C I A L  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O auge consciencial é o ponto mais elevado, extremo ou pinacular conquis-

tado pela consciência lúcida, intermissivista, em alguma área da evolução pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra auge vem do idioma Árabe, awdj, “apogeu; o ponto mais alto do 

céu”. Apareceu no Século XV. O termo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “co-

nhecimento 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.  Apogeu consciencial. 2.  Ápice consciencial. 3.  Píncaro conscien-

cial. 4.  Pináculo consciencial. 5.  Ponto culminante consciencial. 

Neologia. As 4 expressões compostas auge consciencial, auge consciencial intrafísico, 

auge consciencial extrafísico e auge consciencial intraconsciencial são neologismos técnicos da 

Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Autofossilização consciencial. 2.  Subcérebro abdominal. 3.  Porão 

consciencial. 4.  Macro-PK destrutiva. 5.  Transmigraciologia parapatológica. 

Estrangeirismologia: o nec plus ultra da excelência pessoal; o Paraperceptarium;  

o breakthrough parapsíquico pessoal; o ballonnement; a joie de vivre; a megaexhilaration;  

o overflow de energias homeostáticas; o perking up pessoal e grupal; a cosmic elation; o plus da 

megaeuforização; o upgrade da megaeuforização a partir da omnicatálise holossomática. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da hiperacuidade evolutiva da conscin lúcida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os taquipensenes; a taquipense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os 

maxipensenes; a maxipensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os nexopensenes; a ne-

xopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a megapensenização cosmoética. 

 

Fatologia: o auge consciencial; as multigenialidades evolutivas em ação. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a predisposição aos extrapolacionismos parapsíquicos; o benepláci-

to da parapreceptoria. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-ECs pessoais. 

Principiologia: o princípio da descrença aplicado à Autexperimentologia; o princípio 

cósmico fundamental entre consciência e energia; o princípio da inesgotabilidade das ECs;  

o princípio da empatia evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à vida prática. 

Teoriologia: a teoria conscienciológica do pensene; a teoria do EV vivenciada na coti-

dianidade diuturna; a teoria da Era da Fartura das energias conscienciais. 

Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do EV; a técnica do arco vol-

taico craniochacral; a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as téc-

nicas conscienciométricas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização; a téc-

nica evolutiva do emprego prolífico máximo das ECs pessoais. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do 

estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica;  

o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Ener-

gossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio 

Invisível da Ofiexologia. 

Efeitologia: o efeito do estado vibracional; o efeito halo do EV no holopensene pessoal 

e ambiental; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os efeitos 

homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; os efeitos profiláticos do EV; os 

efeitos projeciológicos do EV. 

Enumerologia: o ápice da hiperacuidade; o requinte da intelecção; o clímax da criativi-

dade; o máximo da cosmovisão; o cume da prolificidade; o apogeu da cosmoeticidade; o acme da 

autexpressão. 

Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pes-

soal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio en-

capsulamento–fôrma holopensênica; o binômio encapsulamento pessoal–encapsulamento gru-

pal; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida; o binômio abordagem intrafí-

sica–abordagem extrafísica; o binômio energia imanente–energia consciencial. 

Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação cons-

ciencial usina holossomática–usina ofiexológica (paramáquina humana–paramáquina extra-hu-

mana); a interação Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia (CEE); a inte-

ração absorção energética–exteriorização energética; a interação consciencial Serenão–usina 

protótipo; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação do 

minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação energia 

consciencial–ectoplasma. 

Trinomiologia: o trinômio pensênico pensamento–sentimento–energia consciencial;  

a utilização energética criteriosa do trinômio sabedoria-competência-eficácia; o abertismo cons-

ciencial pelo trinômio energia-simpatia-alegria; a vivência do trinômio interassistencial tenepes- 

-ofiex-autodesperticidade. 

Polinomiologia: a destreza energética no polinômio absorver-discriminar-circular- 

-transferir-captar-transformar-modular-dispersar-acumular-recompor-emitir-projetar; a mensu-

ração energética pelo polinômio qualidade-quantidade-volume-intensidade-condensação; o poli-

nômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energéti-

ca / EV atuante; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo; o antagonis-

mo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo dependência energética / independência energéti-

ca; o antagonismo fartura energética / escassez energética; o antagonismo pessoa aberta / pes-

soa fechada. 

Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransfe-

rível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos. 

Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade. 

Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;  

a energofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a pa-

rafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Autoconscienciometrologia; a Parageneticologia; a Holobiografologia; a Autoparapercep-

ciologia; a Maximologia; a Autodespertologia; a Serenologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 euphorisator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: auge consciencial intrafísico = a consecução do compléxis como sendo  

o  ponto mais elevado, extremo ou pinacular conquistado pela conscin lúcida, intermissivista, nes-

ta dimensão; auge consciencial extrafísico = a obtenção da autofiex como sendo o ponto mais ele-

vado, extremo ou pinacular conquistado pela conscin lúcida, intermissivista, quanto à multidi-

mensionalidade; auge consciencial intraconsciencial = a anticonflitividade pessoal como sendo  

o ponto mais elevado, extremo ou pinacular conquistado pela conscin lúcida, intermissivista, no 

próprio microuniverso consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da Holomaturologia Evolutiva; a cultura da produtividade inte-

rassistencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 ca-

tegorias básicas dos auges conscienciais: 

1.  Auge consciencial diário: o turno de maior vigor intelectivo na rotina diuturna. 

2.  Auge consciencial holobiográfico: a existência de maior resultado evolutivo na se-

riéxis. 

3.  Auge consciencial intrafísico: o período etário de maior produtividade interassisten-

cial na vida humana. 

 

Caracterologia. Segundo a Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 categorias de experimentos pessoais desafiadores da conscin lúcida intermissivista, homem ou 

mulher: 

01.  Conscienciês: o auge da comunicabilidade. 
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02.  Cosmoconsciência: o auge da ortopensenidade. 

03.  Eudemonia: o auge da harmonia afetiva. 

04.  Eutimia: o auge da imperturbabilidade cosmoética. 

05.  Macrossoma: o auge da eficiência somatológica. 

06.  Megaeuforização: o auge da homeostasia íntima. 

07.  Megagescon: o auge da intelectualidade materializada. 

08.  Ofiex: o auge da assistencialidade interdimensional. 

09.  Primener: o auge das energias conscienciais (ECs) sadias. 

10.  Serenologia: o auge da consciencialidade seriexológica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o auge consciencial, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Autovivência  hiperagudizada:  Maximologia;  Neutro. 

02.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

03.  EV  tríplice:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Macrossoma  idiota:  Serenologia;  Homeostático. 

05.  Maxiconquista  atual:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Maximização:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Máximo  da  consciência:  Maximologia;  Homeostático. 

08.  Maximologia  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Ponto  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Prescindência  das  mãos:  Manossomatologia;  Homeostático. 

14.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

15.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

 

O  PONTO  MAIS  ELEVADO,  EXTREMO  OU  PINACULAR  

CONQUISTADO  PELA  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  
EM  ALGUMA  ÁREA  DA  EVOLUÇÃO  PESSOAL,  DEMARCA  

O  FRUTO  MÁXIMO  DOS  AUTESFORÇOS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Quais pontos elevados de evolução você, leitor ou leitora, já conquistou 

nesta vida intrafísica? Quais os próximos auges conscienciais a serem conquistados por você? 
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A U L A    D E    C O N S C I E N C I O L O G I A  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A aula de Conscienciologia é a lição ou o exercício de aprendizagem sobre 

tema conscienciológico específico, ministrado por professor, professora, conscienciólogo, cons-

ciencióloga, conscin ou consciex experiente na área de conhecimento, sob condições técnicas, em 

local ou dimensão apropriada e determinado espaço de tempo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo aula vem do idioma Latim, aula, “pátio de casa; palácio; corte de 

algum príncipe”, adaptado do idioma Grego, aulé, “todo espaço ao ar livre; pátio de casa; residên-

cia”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, conscien-

tia, “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 determinado tema”. 

Sinonimologia: 1.  Instruções conscienciológicas. 2.  Lições sobre Conscienciologia. 

Neologia. As duas expressões compostas miniaula convencional e maxiaula inconven-

cional são neologismos técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Ininteligência evolutiva. 2.  Apedeutismo cronicificado. 3.  Desco-

nhecimento da Conscienciologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reeducação evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da educação; os anciropensenes; a anciropense-

nidade; os zimopensenes; a zimopensenidade. 

 

Fatologia: a aula de Conscienciologia; a aula teórica; a aula prática; a aula ao ar livre;  

a educação; o magistério; o curso; a heterodidaxia; a autodidaxia; o poliglotismo; o histrionismo 

sadio; o exemplarismo do professor ou professora; as observações atentas e ininterruptas dos alu-

nos sobre a pessoa expositora; as perguntas ansiosas dos alunos; as respostas ponderadas do pro-

fessor; a informação sem lavagem cerebral; a antinculcação franca; os choques intergerações;  

o limite da irreverência sem o excesso da ironia; o bom humor didático; a sisudez antipedagógica; 

os argumentos; os questionamentos; os testes; as repetições didáticas; as soluções pragmáticas; as 

técnicas pedagógicas; a itinerância pedagógica; a reeducação geral; a superdidática; o superensi-

no; o superaprendizado; as apostilhas; os infográficos; os recursos didáticos; a inteligência evolu-

tiva (IE); a tarefa do esclarecimento (tares); a prestação de serviço do momento; os modernos re-

cursos de comunicação; os ganchos intelectuais; os exemplos; os perfis; a fermentação das ideias; 

a Ciência da Reeducação Integral. 

 

Parafatologia: a desassim autoconsciente; a autopredisposição às inspirações extrafísi-

cas; os alunos extrafísicos não-detectados. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Enumerologia: a aula teórica; a aula prática; a aula ao ar livre; a aula interativa; a aula 

interassistencial; a aula retrocognitiva; a aula produtiva. 
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Binomiologia: o binômio professor-aluno; o binômio autodidatismo-erudição; o binô-

mio autorraciocínio-autotranspiração; o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação pedagogo-parapedagogo. 

Antagonismologia: o antagonismo Didática / Paradidática. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia. 

Fobiologia: a evoluciofobia; a neofobia; a parapsicofobia; a cognofobia. 

Holotecologia: a pedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Informática; a Pedagogia Consciencioló-

gica; a Didactologia; a Filosofia da Educação; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Auto-

pesquisologia; a Argumentologia; a Concentraciologia; a Cogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as cobaias humanas; o corpo paradiscente. 

 

Masculinologia: o professor; o preceptor; o educador; o reeducador; o professor catalíti-

co; o agitador de neoideias; o epicon lúcido; o estudante; o aluno; o semperaprendente; o assisten-

te; o monitor. 

 

Femininologia: a professora; a preceptora; a educadora; a reeducadora; a professora ca-

talítica; a agitadora de neoideias; a epicon lúcida; a estudante; a aluna; a semperaprendente; a as-

sistente; a monitora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens magister; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens 

parapaedagogicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniaula convencional = o período de 50 minutos de explanação teática 

sobre assunto específico podendo, inclusive, ser sobre Conscienciologia (Curso Clássico); 

maxiaula inconvencional = a tertúlia técnica patrocinada pelo CEAEC durante duas horas diárias 

de debates sobre verbete-aula específico da Enciclopédia da Conscienciologia (Curso de Longo 

Curso, gratuito, sem pré-requisito). 

 

Culturologia: a Holoculturologia. 

 

Argumentos. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

considerações ou argumentos lógicos para você, professor ou professora, candidatar-se às aulas 

teóricas e práticas de Conscienciologia ou Projeciologia: 

01.  Autevolução. À consciência humana, lúcida quanto à autevolução, através da Multi-

dimensionalidade e da Seriexologia, importa a autocura dos distúrbios parapatológicos, afetando 

o holossoma, dinamizando as diretrizes evolutivas, através de 7 providências: produção conscien-

te do estado vibracional (EV); assentamento das autodefesas energéticas; promoção de desassé-

dios extrafísicos diretos; eliminação dos miniassédios inconscientes frequentes; aceitação cons-

ciente da condição de isca energética humana interconsciencial; exercício da tenepes ou da tarefa 

energética, assistencial, pessoal, diária; e instalação da própria oficina extrafísica (ofiex ou labo-

rex), na condição de epicon humano, a partir da própria base física. 

02.  Autoprojecioterapia. O conscienciólogo ou projeciólogo dando aula de Conscien-

ciologia, ou Projeciologia, exerce a autoprojecioterapia pura, além da melhoria da comunicabili-

dade multidimensional; somatórios de ECs; práticas de parapsiquismo em conjunto; pesquisas 

projeciológicas; ampliação do senso universalista e da Cosmoética. 

03.  Cerebrologia. Não há objeto inteiramente simples. Dentre todos os objetos conheci-

dos, em todo o Universo Físico, por todas as Ciências convencionais, materiológicas, regidas pelo 
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paradigma newtoniano-cartesiano mecanicista – a caminho do esgotamento –, o cérebro humano 

é o objeto mais sofisticado e fundamental às pesquisas do ser consciente ou para todos os compo-

nentes da Sociedade Intrafísica (Socin). 

04.  Consciência. Contudo, mens agitat molem. Pelo novo paradigma, a teoria-líder da 

Conscienciologia, a consciência comandando o cérebro humano é o objeto de estudo mais com-

plexo e importante do qual o homem ou a mulher podem se dispor a investigar e entender. Você 

torna o próprio mentalsoma poderoso a partir do momento da admissão desse fato. Sem educação 

não há progresso nem evolução consciencial. 

05.  Conscienciologia. A Conscienciologia emprega a própria consciência como instru-

mento direto de pesquisa, essencial e insubstituível até o momento. Os objetos eletronóticos são 

incapazes de alcançar a realidade da intraconsciencialidade da personalidade humana. 

06.  Conscienciometrologia. A Conscienciometrologia oferece os recursos da avaliação 

consciencial, pessoal ou alheia, ou seja, o estudo de si mesmo a fim de a conscin explicitar as au-

topotencialidades e alcançar a auteducação ou autevolução com reciclagens existenciais (recéxis) 

e a reciclagem intraconsciencial (recin). 

07.  Consciencioterapia. A Consciencioterapia é a pesquisa da Conscienciologia e da 

Projeciologia como recursos terapêuticos para as conscins e / ou consciexes. 

08.  Ensino. Quem ensina alguma coisa é a primeira pessoa a apreender o tema ensinado. 

Sejamos os mercadores da própria ignorância, mas autoconscientes dos próprios potenciais men-

taissomáticos e também das potencialidades intelectivas alheias. 

09.  Projeciologia. A Projeciologia é a pesquisa prática e sistematizada das projeções ge-

rais da consciência, notadamente das projeções lúcidas para outras dimensões, onde se pode ma-

nifestar, além do soma ou corpo humano. 

10.  Verpons. Na concretização de tais providências, a conscin há de estudar a fundo 

a Projeciologia, Ciência capaz de patrocinar-lhe o entendimento, em alto nível, dessas e outras 

verdades relativas de ponta (verpons). 

 

CIs. Dentro do universo da Intermissiologia, as aulas de Conscienciologia ministradas 

por amparadores, despertos, evoluciólogos e até Serenões, sustentam os Cursos Intermissivos, 

pré-ressomáticos, avançados, abrindo caminho para as consciências lúcidas, patrocinando o aber-

tismo consciencial, com o objetivo de colocar a nova Megaescola Terrestre predominando à fren-

te do antigo Mega-hospital Terrestre. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a aula de Conscienciologia, indicados para a expansão das 

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

1.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

2.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia; Homeostático. 

4.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

5.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Técnica  da  circularidade:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Técnica  do  bloco  tridisciplinar:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

QUEM  PASSOU  PELOS  CURSOS  INTERMISSIVOS 
VIVE  PREDISPOSTO  A  RECICLAR  AS  AULAS  ATRAVÉS 
DE  PROJEÇÕES  CONSCIENTES  ASSISTIDAS,  QUANDO 

A  MAXIPROÉXIS  EXIGE  OU  O  TENEPESSISTA  MERECE. 
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Questionologia. Quais fatos ou assuntos existem mais importantes e prioritários para vo-

cê, professor ou professora, esclarecer, por intermédio de aulas, capazes de superar os estudos da 

Conscienciologia? Você conhece outro objeto de pesquisa mais relevante ou algum tema de aula 

superior à consciência? Qual? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 

5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 18. 

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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 437. 
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A U L A    T E R A P Ê U T I C A  
( T A R I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A aula terapêutica é a transmissão de conhecimentos autevolutivos (tares) 

com repercussões intraconscienciais, holossomáticas, multidimensionais e pluriexistenciais sa-

dias, positivas, restaurativas, equilibradoras, reparadoras, assistenciais e prioritárias, vincando de-

finitiva e intraconsciencialmente o corpo discente, a partir da exemplificação teática do professor- 

-cobaia ou professora-cobaia apresentando demonstrações racionais e lógicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo aula vem do idioma Latim, aula, “pátio de casa; palácio; corte de 

algum príncipe”, adaptado do idioma Grego, aulê, “todo espaço ao ar livre; pátio de casa; residên-

cia”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo terapêutico procede do idioma Grego, therapeutikós, 

“que se refere ao cuidado e tratamento de doenças”, e este de therapeúo, “curar; tratar; cuidar”. 

Apareceu também no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Aula-remédio. 02.  Aula-medicamento. 03.  Aula-solução. 04.  Clas-

se terapêutica. 05.  Aula impactante. 06.  Preleção evolutiva. 07.  Lição inesquecível. 08.  Exem-

plarismo didático. 09.  Ensinamento prioritário. 10.  Tarefa do esclarecimento teática. 

Neologia. As 3 expressões compostas aula terapêutica, aula terapêutica humana e aula 

terapêutica parapsíquica são neologismos técnicos da Taristicologia. 

Antonimologia: 1.  Aula convencional. 2.  Exposição teórica. 3.  Ensinamento eletronó-

tico. 

Estrangeirismologia: a participação ectoplásmica de classmates; o Elucidarium;  

o Cognitarium; o Verponarium; o Tertuliarium na condição de alma mater studiorum dos inter-

missivistas; o modus faciendi da tares; as informações up-to-date. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade mentalsomática. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Aprendo, lo-

go ensino. 

Citaciologia. Eis 1 provérbio latino relacionado ao assunto: – Bis discit qui docet (Quem 

ensina, aprende duas vezes). 

Filosofia. A Holofilosofia de vida do semperaprendente. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Reeducaciologia da Paradidática; os anciropen-

senes; a anciropensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os doxopensenes; a doxopensenidade; o carre-

gamento no pen; o ambiente educacional com holopensene terapêutico; a homeostasia derivada 

da higienização holopensênica geral. 

 

Fatologia: a aula terapêutica; a informação terapêutica; a argumentação terapêutica;  

a instigação didática à autorreflexão conjunta; a intervenção individualizada para determinado 

aluno; a intervenção generalizada tornada específica por certo aluno; o ato de vestir a carapuça;  

a identificação de irracionalidades pessoais; o autodesassédio mentalsomático; as abordagens pe-

dagógicas críticas; o esclarecimento desassediador; o choque prolífico das verpons; a argumenta-

ção lógica; o exemplo didático em cima do lance; a metáfora pertinente; a deslavagem cerebral;  

a dissecção do processo evolutivo; o professor ou professora na condição de conscin-cobaia-mor; 

a cura didática; a aula terapêutica e a Iamologia Holossomática; a casuística ilustrativa; os bor-

dões didáticos; as expressões educativas; o estrangeirismo bem alocado; a dosificação tarística;  

a anacefaleose lúcida. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a instalação de campo energético didático-terapêutico; a minimiza-

ção de paravariáveis indutoras de patologias conscienciais; a recomposição energética grupal;  

o desbloqueio holochacral coletivo; o heterodesassédio; as evocações conscienciais calculadas;  

a internação de consciexes doentias em para-hospitais; a infraestrutura multidimensional das aulas 

conscienciológicas; o contexto multidimensional do corpo discente; o holopensene do tema da au-

la; o auxílio do professor ou professora na Hermenêutica dos parafatos; o magistério da inteligên-

cia evolutiva (IE); a aula conscienciológica como Farmacopeia Holossomática; o docente itine-

rante na condição de representante humano da equipex pedagógica; as aulas terapêuticas do Cur-

so Intermissivo pré-ressomático funcionando como conjunto de ideias inatas pós-ressomáticas;  

o desassédio ao vivo; o parapsiquismo intelectual aplicado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo docente força presencial–autoridade cosmoética; o si-

nergismo transmitir ideias–gerar conhecimentos; o sinergismo neoverpon–ECs do professor ou 

professora. 

Principiologia: o princípio do menos doente ajudar o mais doente; o princípio do pri-

mado da autocura; a demonstração prática do princípio da descrença sustentado em sala de aula; 

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) fornecendo lições terapêuticas silenciosas. 

Codigologia: a tares como cláusula fixa do código pessoal de Cosmoética (CPC); o có-

digo grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria de o professor ou professora de Consciencio-

logia ser agente retrocognitor para os alunos e alunas. 

Tecnologia: as técnicas de desassedialidade; a técnica da Impactoterapia Cosmoética;  

a técnica da iscagem interconsciencial; a instrumentalização em técnicas de autorremissão; as 

técnicas didáticas e paradidáticas; o histrionismo técnico-didático; os ganchos técnicos aplica-

dos; o bom humor como técnica didática; a técnica da circularidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia. 

Efeitologia: os efeitos no adoecimento holossomático do trinômio patopensenização 

cronicificada–bloqueios energéticos–assedialidade interconsciencial; os efeitos curativos da ta-

res cirúrgica cosmoética. 

Neossinapsologia: as neossinapses desconstrutoras de convicções autointoxicantes. 

Ciclologia: o ciclo heterodesassédio-autodesassédio; o ciclo admitir-pesquisar-diagnos-

ticar-tratar-curar as patologias pessoais; o ciclo evolutivo aprender-ensinar-reaprender. 

Enumerologia: a demonstração analítica; a análise de balanços; a exposição de motivos; 

o ato de pôr em evidência; a cópia de avaliação; a peça de exame; a prestação de contas. 

Binomiologia: o binômio professor-aluno; o binômio docente assim-desassim; o binô-

mio admiração-discordância aplicado à sala de aula; o binômio erudição-distribuição; o binô-

mio Bibliologia-bibliofilia; o binômio pergunta-resposta. 

Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação corpo docente–corpo discente–

–paracorpo discente; a interação docente intrafísico–docente extrafísico; a interação cérebro-pa-

racérebro; a interação coronochacra-frontochacra-laringochacra. 

Crescendologia: o crescendo lição egocármica–lição grupocármica–lição policármica; 

o crescendo alívio temporário–autocura permanente; o crescendo historiológico academia-liceu- 

-universidade-Tertuliarium; o crescendo biblioteca-Holoteca; o crescendo Didática-Paradidá-

tica. 

Trinomiologia: o trinômio conscientizar sobre mazelas–elucidar sobre tratamentos– 

–operacionalizar para autorremissões; o trinômio Reeducaciologia-Profilaxia-Terapêutica;  

o emprego multidimensional do trinômio assistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; 

o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio autocrítica-heterocríti-

ca-omnicrítica. 
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Polinomiologia: o polinômio dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico- 

-poliglótico. 

Antagonismologia: o antagonismo aula interativa / solilóquio professoral; o antagonis-

mo aluno porta-voz de assediador extrafísico / professor porta-voz de amparador extrafísico;  

o antagonismo Tertuliarium / Establishment intelectual convencional; o antagonismo pesquisa-

dor independente neoverponológico / instituições acadêmicas replicadoras de conhecimentos de-

fasados. 

Paradoxologia: o paradoxo das universidades (academia) representarem a Mesmexolo-

gia, resistentes e neofóbicas às mudanças do academicismo. 

Politicologia: as políticas reeducativas da tares. 

Legislogia: a lei do maior esforço na difusão de metodologias autocurativas. 

Filiologia: a neofilia; a autodidaticofilia. 

Mitologia: o heroi mitológico Academo. 

Holotecologia: a pedagogoteca; a metodoteca; a intelectoteca; a evolucioteca; a experi-

mentoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Taristicologia; a Parapedagogiologia; a Docenciologia; a Magis-

teriologia; a Didactologia; a Reeducaciologia; a Teaticologia; a Presenciologia; a Histrionismolo-

gia; a Fonoaudiologia; a Comunicologia; a Paracerebrologia; a Interassistenciologia; a Discerni-

mentologia; a Descrenciologia; a Definologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Holomatu-

rologia; a Priorologia. 

 

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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens didacticus; o Homo 

sapiens magister; o Homo sapiens parapaidagogicus; o Homo sapiens reeducator; o Homo 

sapiens democraticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: aula terapêutica humana = a transmissão de conhecimentos autevolutivos 

(tares) intrafísicos ou relativos ao soma; aula terapêutica parapsíquica = a transmissão de conhe-

cimentos autevolutivos (tares) multidimensionais ou relativos ao holossoma. 

 

Culturologia: a cultura da Docência Conscienciológica; a cultura da interassistenciali-

dade tarística. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a aula terapêutica, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Debate:  Debatologia;  Neutro. 

08.  Facilitador  da  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

09.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Omniterapeuticologia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

11.  Paratécnica  didática:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

12.  Prova  geral  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

13.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

15.  Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

A  NATUREZA  DAS  AULAS  TERAPÊUTICAS,  QUANTO 
À  IMPLANTAÇÃO  DA  COSMOÉTICA  TARÍSTICA  E  PRIO-
ROLOGIA  EVOLUTIVA,  DETERMINA  A  EXPRESSÃO  DOS  

CURSOS  AVANÇADOS  DE  REEDUCACIOLOGIA  DO  EGO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de aulas terapêuticas da Conscienciolo-

gia? Na condição de docente, de discente ou de ambas? 
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A U L I C I S M O  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O aulicismo é a qualidade, caráter, procedimento ou hábito próprio do áuli-

co ou daquela conscin cortesã, submissa e, não raro, genuflexa ante o poder. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo áulico deriva do idioma Latim, aulicus, “áulico”, de aula, “pátio de 

casa, palácio, corte”, e este do idioma Grego, aulikós. Surgiu no Século XVI. O sufixo ismo pro-

cede do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político 

ou religioso”. 

Sinonimologia:  1.  Adulação. 2.  Cortesania. 3.  Palacianismo. 4.  Servilismo. 5.  Ple-

beísmo. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniaulicismo e maxiaulicismo são neologismos técnicos da 

Parassociologia. 

Antonimologia:  1.  Arrogância. 2.  Altivez. 3.  Sobranceria. 4.  Vanglória. 5.  Brio.  

6.  Democracia direta. 7.  Fraternismo. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conviviologia; os patopensenes; a patopenseni-

dade; os nosopensenes; a nosopensenidade. 

 

Fatologia: o aulicismo; o bajulismo; o chaleirismo; o capachismo; o palacianismo; o car-

neirismo; o servilismo; a cortesania; a vassalagem; a dependência; as lisonjas; as reverências;  

a sabujice; a servidão; a satelitização; a subordinação; a submissão; a subalternidade; a subser-

viência; a inteligência subumana de manada; o prazenteio; a inferioridade social; a resignação 

deslocada; a louvaminha; a herança espúria da monarquia; a acídia; a amoralidade; a autoinsegu-

rança; o cinismo; o cabotinismo; o bifrontismo; o lobismo; a autestima; o amor-próprio; o brio;  

a dignidade; o decoro; o vassalo e o subvassalo na Idade Média; o feudalismo; a Historiografia. 

 

Parafatologia: o apedeutismo parapsíquico; as automimeses retrocognitivas no Terceiro 

Milênio. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia. 

Binomiologia: o binômio patológico mundinho-interiorose. 

Politicologia: a escravocracia. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Holotecologia: a agrilhoteca; a convivioteca; a aristocracioteca. 

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Conviviolo-

gia; a Vivenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a pessoa servil; a subes-

pécie social; o subproduto humano. 
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o subalterno; o adulador; o bajulador; o antepas-

sado de si mesmo; o pelego; o mirmídone. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a subalterna; a aduladora; a bajuladora; a ante-

passada de si mesma; a pelega; a mirmídona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens aulicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniaulicismo = o ato de estender o tapete vermelho para a autoridade 

visitante; maxiaulicismo = a parafernália cerimonial da aparição pública do papa da ICAR. 

 

Culturologia: a sujeição cultural degradante. 

Rendimento. Sob a ótica da Evoluciologia, a consciência sofistica e incrementa conti-

nuamente, de maneira lúcida e ativa, o índice do próprio rendimento, bem distante das condições 

do enfermo acamado (entropias), do cadáver humano (fossilizações) ou do homem-robô de cére-

bro lavado (repressões). 

 

Taxologia. Em função da evolução consciencial, pode-se entender, com razoável clareza, 

o fato de, por exemplo, estas 10 reações humanas, dispostas na ordem alfabética, serem, a rigor, 

ainda extremamente antievolutivas se comparadas ao progresso autêntico da consciência lúcida: 

01.  Acomodação provinciana: ou interiorana; a interiorose. 

02.  Egocarma: a escravidão ao umbigão. 

03.  Grupocarma: quando egocêntrico e não-interassistencial. 

04.  Introversão: na condição de hábito da incomunicabilidade. 

05.  Paroquialismo: a mentalidade paroquiana, estreita ou acanhada. 

06.  Monoglotismo: quando de baixa comunicabilidade. 

07.  Submissão: ou sujeição amaurótica aos convencionalismos; a robéxis. 

08.  Superespecialismo: quando tendente ao elitismo. 

09.  Timidez: quando permanente; a mediocridade doentia. 

10.  Vocação monacal: o cenobitismo extemporâneo e deslocado. 

 

Evitações. Conforme os princípios da Experimentologia, vale o esforço de se permane-

cer sempre alerta, evitar ou combater estas 10 outras reações ou condições humanas, listadas na 

ordem alfabética: 

01.  Aulicismo: as castas; as linhagens. 

02.  Autodefesa territorial: quando canina e xenófoba. 

03.  Coleiras do ego: a classe, a igreja ortodoxa, a raça, a escola rígida, o partido radical 

e o clube apaixonante. 

04.  Corporativismo: o senso arraigado ao clã; o fascismo. 

05.  Idolatria nacionaleira: o ultrapopulismo; a dulia. 

06.  Intolerância: seja religiosa, política, técnica, desportiva ou sexual. 

07.  Narcisismo de grupo: o autismo étnico. 

08.  Sectarismo: o facciosismo; o antiuniversalismo. 

09.  Tradicionalismo: quando estagnante ou fossilizador; a microminoria fanatizante;  

a mesméxis. 

10.  Unipolaridade: a Pentagonia; o Pentagonismo; a hegemonia. 

 

Domesticação. O nomadismo consciencial enaltece a autevolução contínua de si próprio, 

abrindo-se para os semelhantes, através da megauniversalidade, empenhando-se a conscin para 

tornar realidade a unificação política do Globo; a defesa da ecologia e da mente omnilateral. Para 
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isso propõe à pessoa lúcida assumir a interação triangular homem-bicho-planta e, na qualidade 

de ser social, postula a domesticação mútua entre a inteligência humana e a subumana. 

Caráter. Acima de tudo, o nomadismo consciencial reafirma para quem quiser, de modo 

teático e definitivo, o caráter apátrida da consciência ou a inseparabilidade compulsória e inevi-

tável existente entre todos os seres dentro da Evoluciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o aulicismo, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

2.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

4.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

5.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

6.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

 

O  AULICISMO  AINDA  GERA  CONSTRANGIMENTOS  AD 

NAUSEAM  NAS  CONSCIÊNCIAS  INTRAFÍSICAS  LÚCIDAS, 
TESTEMUNHAS  DOS  EXCESSOS  SOCIOSOS  NA  SOCIN, 

QUANDO  PATOLÓGICA,  EM  PLENO  SÉCULO  XXI. 
 

Questionologia. Você ainda se presta a alguma postura de áulico ou áulica? Como expli-

ca ou justifica tal atitude para si próprio? 

 
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 Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 236. 
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A U R A    I N T I M I D A N T E  
( P R E S E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A aura intimidante é o ambiente exterior ao estado da consciência, conscin 

ou consciex, provocador de apreensão, receio, temor, constrangimento ou inibição nas consciên-

cias interlocutoras. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo aura vem do idioma Latim, aura, “vento brando; brisa; o ar; sopro; 

hálito; brilho; fulgor; fôlego; alma; vida”, adaptado do idioma Grego, aúra, “brisa que vem de de-

terminado curso de água ou do mar; ar fresco da manhã”, e por extensão, “vento em geral; sopro; 

odor”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo intimidar deriva do idioma Latim Medieval, intimida-

re, “intimidar”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Energosfera intimidante. 2.  Força presencial intimidante. 3.  Pre-

sença intimidadora; presença intimidante. 4.  Aura vigorosa. 5.  Aura impopular. 

Neologia. As 3 expressões compostas aura intimidante, aura intimidante feminina e au-

ra intimidante masculina são neologismos técnicos da Presenciologia. 

Antonimologia: 1.  Aura inofensiva. 2.  Aura tímida. 3.  Energosfera fraca. 4.  Força 

presencial débil. 5.  Aura melancólica. 6.  Presença leve. 7.  Aura de interconfiança. 8.  Aura aco-

lhedora. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o strong profile pessoal; o boxeur; as walkyries;  

a persona non grata; a dramatis personae; o worst profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao convívio com as pessoas no dia a dia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal a partir da presença física; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os 

lateropensenes; a lateropensenidade; a intimidação dos holopensenes patológicos; os patopense-

nes; a patopensenidade; os fobopensenes; a fobopensenidade; o sentimento de autointimidação 

dos malintencionados perante os holopensenes cosmoéticos. 

 

Fatologia: a aura intimidante; a aura intimidante voluntária; a aura intimidante involun-

tária; a aura visual da conscin; a aparência intimidante; o semblante intimidante; o timbre da voz 

intimidante; os gestos intimidantes; a constituição corporal; as vantagens e desvantagens da aura 

intimidante; a intimidação espontânea inconsciente; a intimidação consciente ou voluntária; o as-

sédio interconsciencial entre conscins; as coleiras sociais do ego; as manobras intimidadoras;  

o fomento do clima de intimidação; a aura de insanidade; a aura de mistério; a aura de superiori-

dade; a aura de sedução; o clima propositado de constrangimentos; o tolhimento da espontaneida-

de alheia; o embarreiramento calculado das heterocríticas; a manipulação emocional; a atmosfera 

persecutória; a agressividade silenciosa; a ameaça velada; a perspectiva de punição; a guerra psi-

cológica indoors; as raízes da personalidade intimidadora; a ação dos mecanismos de defesa do 

ego; a correspondência com as atitudes deimáticas subumanas; o isolamento consciencial au-

toimposto. 

 

Parafatologia: a aura energética; as energias conscienciais (ECs) vigorosas; a autovi-

vência do estado vibracional (EV) profilático; o macrossoma pessoal; a aura intimidante gerada 

pelo autoparapsiquismo; o vampirismo energético; o poder de intimidação dos megassediadores 

extrafísicos. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2187 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intimidante força muscular–vigor energético–poderio in-

trafísico. 

Principiologia: o princípio do primado das energias na intrafisicalidade; o princípio da 

primazia das ECs cosmoéticas; o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: a insciência sobre a existência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas baratrosféricas de intimidação. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Presenciólogos; o Colégio Invisível da Desper-

tologia. 

Efeitologia: os efeitos da força presencial; os efeitos do domínio bioenergético na au-

tossustentação da firmeza consciencial antintimidação. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio intimidador-intimidado;  

o binômio algoz-vítima. 

Interaciologia: a interação ECs–força presencial–porte; a interação intimidação-re-

pressão; a interação intimidação-sugestionabilidade; a interação medo-imaginação. 

Crescendologia: o crescendo autodefesa energética–autoconfiança–abertismo cons-

ciencial. 

Trinomiologia: o trinômio imponência-austeridade-coercividade; o trinômio amorali-

dade-imoralidade-anticosmoética; o trinômio posição-prestígio-poder. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio expressão facial–lin-

guagem corporal–instrumentos de poder–manejo bioenergético. 

Antagonismologia: o antagonismo aura aliciante / aura refratária; o antagonismo gi-

gante / anão; o antagonismo carisma subcerebral / força presencial mentalsomática; o antago-

nismo intimidação intencional da manipulação consciencial / intimidação não intencional pela 

autoridade moral. 

Paradoxologia: o paradoxo da pessoa raquítica, mas energética, exibindo aura intimi-

dante; o paradoxo do cérbero doméstico acovardado socialmente; o paradoxo do cérbero social 

acovardado domesticamente. 

Politicologia: a autocracia; a escravocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei de ação e reação. 

Filiologia: a sociofilia. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: os acovardados na síndrome da autovitimização; os iludidos na síndro-

me da ectopia afetiva (SEA). 

Mitologia: o mito senhor-escravo. 

Holotecologia: a socioteca; a gregarioteca; a convivioteca; a comunicoteca; a energeti-

coteca; a analiticoteca; a conscienciometroteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Presenciologia; a Energossomatologia; a Conviviologia; a Intra-

fisicologia; a Sociologia; a Vinculologia; a Somatologia; a Autenergologia; a Autodiscernimento-

logia; 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 pessoa de porte agigantado; a conscin assediadora; a consciex assedia-

dora; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o guarda-costas; o leão de 

chácara. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a amazona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intimidator; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo 

sapiens autointimidator; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo 

sapiens paraperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: aura intimidante feminina = a da mulher jovem, extrovertida, atleta, de 

ginossoma avantajado; aura intimidante masculina = a do homem jovem, extrovertido, atleta de 

androssoma avantajado. 

 

Culturologia: a cultura do bullying; a cultura da Presenciologia evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a aura intimidante, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Abordagem  da  antessala:  Autexperimentologia;  Neutro. 

04.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

05.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Companhia  constrangedora:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Mirmídone:  Conviviologia;  Nosográfico. 

13.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 

15.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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A  INTIMIDAÇÃO  PELAS  ENERGIAS  CONSCIENCIAIS 
DA  PRESENÇA  FÍSICA  DA  CONSCIN  PODE  SER  

POTENCIALIZADA  INTENSAMENTE  PELA  CONDIÇÃO 
DO  ANDROSSOMA  OU  GINOSSOMA  AVANTAJADO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, transmite presença tranquila, inofensiva ou inti-

midante? Qual aura energética predomina em você? 
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A U S C H W I T Z  
( ME G A P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Auschwitz foi a cidade escolhida pelos alemães nazistas para instalar  

e fazer funcionar tecnicamente o maior campo de extermínio de pessoas, durante a Segunda 

Guerra Mundial (1939–1945), realidade patológica inconcebível anteriormente em toda a Histó-

ria da Humanidade. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo Auschwitz é a tradução para o idioma Alemão do nome da cidade 

Oswiecim, no Sul da Polônia, em cujas proximidades foi construído o megacampo de concentra-

ção de prisioneiros com o mesmo nome, durante a Segunda Guerra Mundial. 

Sinonimologia: 1.  Oswiecim. 2.  Megacampo de extermínio. 3.  Megacampo de holo-

causto. 4.  KZ. 5.  Matadouro humano. 6.  Embaixada da Baratrosfera. 7.  Megaaberração da His-

tória Humana. 

Neologia. As duas expressões compostas Auschwitz superestigmatizadora e Auschwitz 

incompreendida são neologismos técnicos da Megaparapatologia. 

Antonimologia: 1.  Am Waldsee. 2.  Cidade de veraneio. 3.  Oásis existencial. 4.  Jardim 

de rosas. 5.  Bairro Cognópolis. 

Estrangeirismologia: o Obersturmführer; o Oberschaarführer. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmoeticologia da Convivialidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Ausch-

witz: megaestigma profilático. Hitler: megapsicopata carismático. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conviviologia; os tecnopensenes; a tecnopense-

nidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os 

morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os toxicopensenes;  

a toxicopensenidade. 

 

Fatologia: a Auschwitz; a singularidade de Auschwitz; a condição de excepcionalidade 

do Holocausto (Shoah da judeidade; o sacrifício pelas chamas; a solução final nazista) como sen-

do único; o município da catástrofe artificial sem precedentes, incomparável, inverossímil; o in-

fernão genocida materializado na Terra; os genocídios em série; a extrema organização das linhas 

de montagens da indústria da morte; o megacampo de extermínio de pessoas; as novas versões 

das barbáries das páginas mais perturbadoras da Historiografia da Humanidade; o buraco negro 

na dimensão terrestre; o megatrauma coletivo terrestre; o barbarismo alemão, moderno, levado  

à exaustividade; a cumplicidade criminosa; as incinerações em série de pessoas vivas; as explo-

sões dos megainstintos das bestas feras humanas; o megadesafio cosmoético da História; a barbá-

rie continua em curso; o ultranacionalismo; a ultradireita; a violência generalizada e contínua; os 

neonazistas em diversos países; o escândalo de Abu Ghraib; as loucuras de Guantanamo Bay; as 

psicopatias bélicas de George W. Bush (1946–); as amargas reflexões suscitadas pelas brutalida-

des do tempo atual; a urgência das tarefas do esclarecimento (tares) informando as atrocidades 

históricas; a necessidade da abertura do caminho para o Estado Mundial; a autonomia intelectual 

gerada pela Reeducaciologia. 

 

Parafatologia: a ignorância total quanto à Cosmoética, à autovivência do estado vibra-

cional (EV) profilático e à sinalética parapsíquica pessoal; a inexistência da morte extrafísica; os 

processos demorados da melex na Baratrosfera; a impossibilidade do holocausto extrafísico; os 
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choques das dessomas nos extermínios sem similares nos infernões extrafísicos; os ápices das 

loucuras paroxísticas em grupo dos nazistas; a ausência da Direitologia e da Paradireitologia; as 

ocorrências catastróficas de Auschwitz constituíram os últimos sintomas patológicos, coletivos, 

para desencadearem, efetivamente, a reurbanização geral no planeta Terra. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a falta do princípio coexistencial da admiração-discordância. 

Codigologia: a ignorância do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da dissonância cognitiva. 

Tecnologia: as técnicas humanas aplicadas aos morticínios dos seres humanos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Políticos. 

Efeitologia: o efeito halo da ilogicidade grupal. 

Ciclologia: o ciclo megapatológico antes de Auschwitz–depois de Auschwitz. 

Enumerologia: os megainstintos; as megapsicopatias; as megatorturas; os megacrema-

tórios; as megatragédias; os megagenocídios; os megaestigmas. 

Binomiologia: o binômio dessoma intraterrestre (intrafisicalidade)–transmigração ex-

traterrestre (extrafisicalidade). 

Interaciologia: a interação patológica Auschwitz-Hiroshima. 

Crescendologia: o crescendo omissão deficitária–interprisão grupocármica. 

Trinomiologia: o trinômio instinto-ignorância-obtusidade. 

Polinomiologia: o polinômio hediondo ameaça-mordaça-desaparecimento-morte. 

Antagonismologia: o antagonismo autexposição / acobertamento. 

Paradoxologia: o paradoxo do progresso e da civilização nos tempos modernos. 

Politicologia: a asnocracia nazista. 

Legislogia: a lei de ação e reação da Interprisiologia. 

Filiologia: a belicosofilia. 

Fobiologia: a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a hoplomania; a esquizomania. 

Holotecologia: a nosoteca; a absurdoteca; a bizarroteca; a criminoteca; a patopensenote-

ca; a belicosoteca; a psicopatoteca. 

Interdisciplinologia: a Megaparapatologia; a Interprisiologia; a Grupocarmologia; a Re-

gressiologia; a Historiografia; a Politicologia; a Sociologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia;  

a Bioética; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a antepassada de si mesma; a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens patho-

pensenicus; o Homo sapiens tyrannicus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens acriticus;  

o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens exterminator; o Homo sapiens consreu. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Auschwitz superestigmatizadora = a da lição histórica compreendida pe-

la Humanidade como sendo a maior prova de animalidade humana, superpatológica, já exemplifi-
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cada por algum povo em qualquer tempo e lugar; Auschwitz incompreendida = a da aplicação da 

politicalha de políticos malintencionados buscando ainda, no Terceiro Milênio, manter o negacio-

nismo do megaestigma do extermínio máximo de pessoas já ocorrido neste planeta Terra. 

 

Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia; os megaidiotismos culturais de todos os 

tempos. 

Geopolítica de Auschwitz. A área de 30 quilômetros quadrados na periferia do municí-

pio da Alta Silésia, Sul da Polônia Ocupada (Auschwitz I); a capital do Holocausto, o centro ad-

ministrativo aberto no dia 20 de maio de 1940, como o principal complexo entre 39 campos de 

concentração de prisioneiros de guerra; o município adjunto de Birkenau (Auschwitz II); a aldeia 

de Risgau nas proximidades; a corrente de 6.000 volts eletrificando a cerca de arame farpado do 

KZ (abreviatura alemã para o complexo do campo de concentração); as instalações subterrâneas; 

os trens de deportados; os fretes chegando em fluxo constante; os caminhões carregados das 

cinzas dos assassinados deixando o campo em direção às águas do rio Vístula; a rígida divisão do 

trabalho; o Campo Tcheco; o Campo Cigano; o Instituto do Exército SS (Schutzstaffel) de 

Higiene Bacteriológica (Defesa Protetora Unida); a atuação da SA (Sturmabteilung); a influência 

da Gestapo (Geheime Staatspolizei); o extermínio racionalmente organizado, em grande escala, 

começou em 1942, buscando-se eliminar o máximo de pessoas em menos tempo, com os menores 

custos e a maior eficiência do ponto de vista operativo; os barracões precários; as prateleiras de 

dormir; as montanhas de roupas e sapatos; o aproveitamento das toneladas de cabelos humanos 

(indústria têxtil), do dinheiro, dos relógios, das joias de platina e do ouro dos dentes das vítimas 

(40 quilos de ouro por dia para o Banco Central Alemão). Os cabelos das mulheres assassinadas 

eram vendidos a 50 Pfennig o quilo. Industrializaram roupas tecidas com cabelos humanos. 

Demografia de Auschwitz. Os líderes dementes responsáveis; os carrascos psicopatas  

exterminadores; os carniceiros humanos (Obersturmführer; Oberschaarführer); a regressão dos 

seres humanos a animais submanos; os subordinados; os imigrantes forçados; os trabalhadores es-

cravos; as vigilantes do campo; as vítimas; as testemunhas sobreviventes; as etnias das vítimas; os 

prisioneiros políticos; os poloneses; os tchecos; os húngaros; os judeus gregos da ilha de Corfu; 

os russos soviéticos; os franceses; os próprios alemães; os prisioneiros de sangue; os judeus, em 

geral, com a estrela de David nas costas (Juden); os ciganos; os homossexuais; os elementos an-

tissociais criminosos comuns; os gêmeos; os liliputianos; os esqueletos ambulantes; os médicos; 

os dentistas; os ourives; as operárias carregadoras de pedras; as crianças, os anciãos e os doentes 

seguindo diretamente para a câmara de gás; os traficantes de ouro, comida, pão, bacon, bebida  

e cigarros; os furiosos cães pastores alemães; o prisioneiro médico, húngaro, judeu, Miklós (Ni-

cholas) Nyiszli (1901–1956; Número A8450), assistente do Anjo da Morte nas autópsias, autor do 

livro mais realista, controvertido e sem literatura, sobre o supercampo de extermínio. 

Administração de Auschwitz. O inspirador máximo dos extermínios, o megapsicopata 

Adolf Hitler (1889–1945); o supervisor local, o médico, criminoso, amoral, Josef Mengele 

(1911–1979); Hauptsturmführer I Lagerarzt), chamado o Anjo da Morte; os 7.300 membros da 

SS; as casas dos guardas (Blockführerstube); a ditadura diabólica; as câmaras de gás; as caldeiras 

de queimar corpos humanos; os 4 megacrematórios (Krema I, II, III e IV); os rolos espirais de fu-

maça preta, grossa, poluindo o ar 24 horas; a resplandecência infernal da nuvem espessa no céu;  

o cheiro de carne humana queimada e cabelos chamuscados o tempo todo; as metralhadoras; as 

fábricas; os depósitos; as minas; o hospital; a sala de disseção; a sala de desinfecção; a padaria;  

a farmácia; os laboratórios; as instalações de assassinatos; os incineradores; as fundições de ouro 

com crisóis de grafita; o bordel dos prisioneiros privilegiados; as empresas alemães próximas com 

trabalhos escravos militares, metalúrgicos e mineradores: I. G. Farben (Auschwitz III, Mono-

witz); Krupp Werke; Siemens-Schuckert Werke. 

Megapatologia de Auschwitz. A Endlösung der Judenfrage (a solução final); as me-

gainjustiças humanas; os requintes de crueldade; as megatorturas coletivas; a suástica; o triângulo 

roxo; o número tatuado no braço; as contaminações com vírus; a febre tifoide; a escarlatina; os 

surtos de moléstias contagiosas; as amputações e as retiradas de órgãos; as rações reduzidas com 

a finalidade de apressar a dessoma dos prisioneiros; a tragédia da escassez de comida; os homens 
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do Kommando formando equipes para jogarem futebol, SS vs. SK, junto e completamente indife-

rentes aos crematórios, com torcedores gritantes entusiasmados no maior cemitério do Planeta. 

Falsidades de Auschwitz. O fato surpreendente de tudo na Alemanha Nazista ser falso; 

os 178 tipos de experimentos médicos realizados com vítimas vivas da pseudociência nazista; as 

camuflagens de toda a realidade crua; a legenda irônica do portão da morte Arbeit macht frei  

(A liberdade através do trabalho); o símbolo da Cruz Vermelha empregado para dar a ilusão de 

normalidade; as câmaras de gás disfarçadas, anunciando em 7 idiomas, “ anhos”; as caixas de 

gás ciclon (Zyklon B), rotuladas como “Veneno para Destruição de Parasitas”; as tabuletas menti-

rosas alimentando as falsas esperanças dos prisioneiros. 

Cartões de Auschwitz. O médico Miklós Nyiszli relata a artimanha dos cartões-postais. 

Durante os meses de junho e julho, milhares de cartões-postais foram distribuídos entre os 

prisioneiros dos barracões, com instruções para serem enviados aos parentes e amigos. Foi rigoro-

samente especificado: em nenhuma circunstância, os cartões deveriam conter os nomes “Ausch-

witz” ou “ irkenau”, mas sim “Am Waldsee”, a cidade de veraneio localizada perto da fronteira 

suíça. Os cartões foram inocentemente enviados e numerosas respostas foram recebidas. Milhares 

dessas respostas foram queimadas na fogueira montada no meio do pátio do crematório. Entregar 

os cartões de respostas aos remetentes estava totalmente fora de cogitação, pois os últimos tinham 

precedido os primeiros, isto é, os remetentes foram queimados antes dos cartões. O propósito 

desse esquema tinha sido o de abrandar os temores crescentes do povo e colocar ponto final nos 

rumores se espalhando a respeito de campos de concentração como Auschwitz. 

Holocausto de Auschwitz. Os múltiplos tipos de morticínios calculados; o gás ciclon 

(Zyklon B; cianido, cloro e nitrogênio); os fornos crematórios (Sonderkommandos); os 600 mor-

tos por dia nas piras; as injeções de clorofórmio no coração; as injeções letais de fenol; os tiros 

nas nucas; as bombas de fósforo; os assassinatos com lança-chamas; os métodos combinados de 

vários procedimentos homicidas. Calcula-se terem sido assassinadas, somente em Auschwitz, 

mais de 1 milhão de seres humanos. Os últimos prisioneiros do megacampo foram libertados pelo 

Exército Vermelho em 27 de janeiro de 1945. As ruínas de Auschwitz foram inscritas no Patrimô-

nio da Humanidade, pela Unesco. 

 

Taxologia. No contexto da Parapatologia, é relevante lembrar e registrar para as refle-

xões dos pósteros, as expressões realistas, mas também os eufemismos macabros, empregados no 

universo do belicismo para nomear os locais humanos baratrosféricos, à semelhança de Aus-

chwitz, concebidos pela criatividade regressiva dos seres humanos na Terra, ao modo destas 18 

categorias com aproximações simples, dispostas na ordem alfabética: 

01.  Campos  de  aniquilação. 

02.  Campos  de  assassinatos. 

03.  Campos  de  cadáveres. 

04.  Campos  de  concentração. 

05.  Campos  de  destruição. 

06.  Campos  de  encarceramento. 

07.  Campos  de  escravidão. 

08.  Campos  de  esquecimento. 

09.  Campos  de  experiências. 

10.  Campos  de  extermínio. 

11.  Campos  de  holocausto. 

12.  Campos  de  isolamento. 

13.  Campos  de  prisioneiros. 

14.  Campos  de  punição. 

15.  Campos  de  reclusão. 

16.  Campos  de  refugiados. 

17.  Campos  de  torturas. 

18.  Campos  de  trabalho. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o campo de extermínio de Auschwitz, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

05.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

08.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

11.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

14.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

OS  ABSURDOS  DE  AUSCHWITZ  GERARAM  O  PIOR  ME- 
GAESTIGMA  GRUPAL  DE  TODA  A  HISTÓRIA  DA  HUMA-
NIDADE  E  EXIGEM,  REALISTICAMENTE,  SER  COMUNICA-
DOS,  EM  DETALHES,  ÀS  NOVAS  GERAÇÕES  HUMANAS. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a realidade megatrágica de Ausch-

witz? Você já expôs o assunto para o esclarecimento das novas gerações humanas? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Solução Final. Título Original: Eichmann. País: Hungria; & Reino Unido. Data: 2007. Duração: 100 

min. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em 
DVD). Direção: Robert Young. Elenco: Stephen Fry; Thomas Kretschmann; Franka Potente; & Troy Garity. Produção: 

Karl Richards. Desenho de Produção: Tibor Lázár. Direção de Arte: Ino Bonello; & Judit Csák. Roteiro: Snoo Wilson. 

Fotografia: Michael Connor. Música: Richard Harvey. Montagem: Saska Simpson. Cenografia: Zoltán Schöffer. Efei-

tos Especiais: MotionFX; & Post Office. Companhia: Entertainment Motion Pictures (E-MOTION); Motion Investment 

Group; Thema Production; Grand Hotel Pictures; & HCC Media Group. Sinopse: Filme baseado nas confissões feitas por 

Adolf Eichmann, antes de ser executado em Israel. Eichmann foi o arquiteto da chamada Solução Final, o plano genocida 
dos nazistas. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nyiszli, Miklos; Auschwitz: O Testemunho de Um Médico (Auschwitz: A Doctors Eyewitness Account); 

int. Richard Seaver; pref. Bruno Bettlheim; trad. Roberto Goldkorn; 194 p.; 38 caps.; estatísticas; 15 fotos; 2 ilus.; 21  
x 13,5 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ / São Paulo, SP; 1960; páginas 25 a 186. 

2.  Pressac, Jean-Claude; Os Crematórios de Auschwitz: A Maquinaria do Assassínio em Massa (Les Crema-

toires d’Auschwitz: La Machinerie du Muert de Masse); trad. António Moreira; 224 p.; 11 caps.; 15 abrevs.; 3 cronolo-
gias; 5 esquemas; 33 estrangeirismos; 1 fórmula; 36 fotos; 15 ilus.; 32 mapas; 2 tabs.; 305 notas; 1 anexo; 4 índices; ono.; 

23 x 15 cm; br.; 2a Ed.; Editorial Notícias; Lisboa; Portugal; 1999; páginas 11 a 224. 

3.  Swiebocka, Teresa; Comp.; Webber, Jonathan; & Wilsack, Connie; Auschwitz: A History in Photogra-

phs; 296 p.; 1 enu.; 335 fotos; 15 ilus.; 16 mapas; 24 x 30 cm; enc.; sobrecapa; Indiana University Press & Ksia’zka  

i Wiedza; Warsaw / Croatia; 1995; páginas 47 a 280. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2195 

A U S C U L T A    P E N S Ê N I C A  
( P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ausculta pensênica é o ato de esmiuçar, examinar, inquirir, investigar, 

observar, perceber e perscrutar pensamentos, sentimentos e energias (pensenes) profundos, sub-

jacentes ou sutis, próprios ou de outras consciências, intra ou extrafísicas, acarretando aprimora-

mento da empatia e do autoconhecimento. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra ausculta tem origem no idioma Latim, ausculto, “escutar, ouvir 

com atenção”. Surgiu no Século XIX. O termo pensene é a conjunção de pensamento, sentimento 

e energia. O vocáculo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar 

alguma ideia; pesar; examinar; considerar; medita”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento 

deriva igualmente do Latim, sentimentum, e esta do Francês, sentiment, “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 também se origina 

no Francês, énergie, e esta do Latim, energia, e esta do Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu 

no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Auscultação consciencial. 02.  Investigação pensênica. 03.  Auto-

pesquisa profunda; heteropesquisa profunda. 04.  Atenção precisa à realidade consciencial.  

05.  Acurácia aplicada aos pensenes. 06.  Pesquisa das sutilezas pensênicas. 07.  Autocognição; 

heterocognição. 08.  Enfrentamento da pensenidade. 09.  Esquadrinhamento pensênico. 10.  Son-

dagem pensênica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo ausculta: 

auscultação; auscultador; auscultadora; auscultoscópio. 

Neologia. As 3 expressões compostas ausculta pensênica, autausculta pensênica e hete-

rausculta pensênica são neologismos técnicos da Pesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Autopesquisa superficial; heteropesquisa superficial. 2.  Observação 

corriqueira de pensenes. 3.  Autengano quanto à realidade consciencial. 4.  Autopesquisa conven-

cional; heteropesquisa convencional. 5.  Fuga da autocognição; fuga da heterocognição. 

Estrangeirismologia: a glasnost pensênica; o expertise no autoconhecimento; o know- 

 -how na omnipesquisa; o savoir-faire interassistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da auto e heteropesquisa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a ausculta pensênica; o holopensene pessoal da Pesquisologia; a claridade 

da pensenização; os autopensenes; a autopensenidade; o materpensene pessoal; o autopenseno-

grama; os heteropensenes; a heteropensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; as recep-

ções pensênicas; os telepensenes; a telepensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

energopensenes; a energopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pensenes incoeren-

tes; os patopensenes; a patopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade; os evoluciopenses; a evoluciopensenidade; as assinaturas pensênicas pes-

soais; os rastros pensênicos. 

 

Fatologia: a disposição íntima para o enfrentamento consciencial; o estetoscópio consci-

encial a partir do detalhismo na auto e heteropesquisa; o auscultoscópio pessoal evidente na dis-

posição para auto e heterassistência; a alfabetização emocional; a diferenciação entre a condição 

idealizada e a realidade consciencial; a atenção aos sonhos e projeções conscienciais; a intuição;  

a busca pelo feedback; a autobservação; a autopercepção; a autanálise; a autocontextualização em 
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relação ao momento evolutivo; a sensibilidade interassistencial a partir da ausculta pensênica;  

a assimilação interconsciencial favorecendo a heterausculta pensênica; a assimilação profunda na 

gestação somática desafiando a diferenciação na auto e heterausculta pensênica; as doenças psi-

cossomáticas decorrentes da falta de autoconhecimento e autenfrentamento; a Conscienciometro-

logia evidenciando a realidade consciencial; o estímulo da Consciencioterapia à ausculta pensêni-

ca; a heterausculta pensênica dos consciencioterapeutas; a possível descoberta da pseudoimper-

turbabilidade a partir da autopesquisa profunda; a vergonha de si mesmo(a); a prevenção ao surto 

a partir da autopercepção realista; a autoconsciência quanto à realidade evolutiva; a conviviali-

dade prejudicada pela falta da empatia; a convivialidade e a interassistência ampliadas pela lu-

cidez. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prontidão para-

psíquica para as auto e heteropercepções; o paradiagnóstico; a heterausculta qualificando os pro-

cedimentos paracirúrgicos; a projecioterapia; a projeção consciente como elemento de amplifica-

ção da lucidez quanto à realidade consciencial; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); 

a assimilação profunda do arco voltaico craniochacral; a sintonia da telepatia; as evidências ob-

serváveis no energossoma; as retrocognições estimulando o autoconhecimento; a ausculta pense-

nica dinamizadora da tenepes; a paracognição quanto à realidade intraconsciencial; o acoplamen-

to energético; a assim e a desassim possibilitando a heterausculta pensênica; a sinalética energéti-

ca e parapsíquica pessoal; a autoparavivência multidimensional; a clarividência sendo ferramenta 

da ausculta pensênica; a aura da saúde; a aura da doença; os bloqueios energéticos; a ampliação 

do potencial parapsíquico interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo empatia-afeição-compreensão; o sinergismo paracogni-

tivo; o sinergismo fatos-parafatos; o sinergismo maior autocompreensão–menor atribulação;  

o sinergismo autopesquisa-neocognição; o sinergismo autodiscernimento-autevolução; o siner-

gismo autocognição-autolucidez-autodiscernimento-autocosmoética. 

Principiologia: o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio da perseve-

rança autopesquisística; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do aperfeiçoamento 

contínuo; o princípio da autocura; o princípio da intransferência da responsabilidade pelo auto-

conhecimento; o princípio da descrença aplicado à Autexperimentologia; o princípio da empatia 

evolutiva; os princípios da Paradiplomacia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a auto e a heterausculta 

pensênicas. 

Teoriologia: a teoria da Holossomatologia; a teoria do pensene; a teoria da pense-

nidade autoconsciente; a teoria da troca de papéis (role-taking) na dinâmica dos grupos; a teoria 

da interassistencialidade com base no rapport; as teorias do Paradireito; a teoria da evolução 

consciencial em grupo. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da leitura 

das entrelinhas; a técnica do feedback; a técnica da Janela de Johari; a técnica da avaliação 360 

graus; a técnica do sobrepairamento analítico, ao observar de fora; a técnica da evitação dos 

falsos conceitos; a técnica da aplicação dos limites interassistenciais; a técnica dos autopensenes 

a partir da predominância no pen; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de autocom-

preensão das realidades; as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas da Parapercepcio-

logia. 

Voluntariologia: o voluntário pesquisador; a vivência grupal do voluntariado nas Ins-

tituições Conscienciocêntricas (ICs); os voluntários participantes das dinâmicas parapsíquicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Auto-

pesquisologia; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); o laborató-

rio conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-
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ciometrologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico 

das retrocognições; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Consciencio-

metrologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio 

Invisível dos Pesquisadores Conscienciólogos. 

Efeitologia: o efeito de checar as próprias intenções; o efeito evolutivo do autoconheci-

mento aprofundado; o efeito corrosivo dos patopensenes; o efeito positivo dos ortopensenes; os 

efeitos da sincronia emocional; os efeitos homeostáticos da intencionalidade qualificada; os efei-

tos da ampliação da visão de conjunto (autopesquisa, autoconhecimento) na capacidade de hete-

rocompreensão. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do autenfrentamento lúcido; as neossi-

napses sobre si mesmo; as neossinapses geradas pelo convívio com diferentes formas de penseni-

zar; as neossinapses oriundas do heterausculta pensênica. 

Ciclologia: o ciclo investigação-reflexão; o ciclo analítico autavaliação-heteravaliação; 

o ciclo da descoberta; o ciclo admitir-pesquisar-diagnosticar-tratar-curar as patologias pesso-

ais; o ciclo evolutivo autolúcido da consciência; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a predisposição à omnipesquisa; a aplicação do parapsiquismo; o en-

frentamento da ausculta pensênica; a amplificação da compreensibilidade; a aplicação da hiper-

lucidez; a resolutividade da interassistencialidade; a tecnicidade da evolutividade. 

Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade; o binômio autocrítica-heterocríti-

ca; o binômio autopesquisa-heteropesquisa; o binômio implicitude-explicitude; o binômio per-

cepção-parapercepção; o binômio cognição-emoção; o binômio autoconhecimento-heteroconhe-

cimento; o binômio autointeresse-interassistencialidade. 

Interaciologia: a interação análise-síntese; a interação assistente-assistido; a interação 

atributos intracerebrais–atributos extracerebrais; a interação atuação profilática–atuação tera-

pêutica; a interação autavaliação intrafísica–autavaliação extrafísica; a interação percepções 

somáticas–parapercepções holossomáticas; a interação autolucidez evolutiva–balanço mentalso-

mático. 

Crescendologia: o crescendo atenção-observação-análise; o crescendo acuidade-pers-

picácia-expertise; o crescendo percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; o crescen-

do simplificação-complexificação; o crescendo autodiscernimento-evolutividade; o crescendo 

ignorância consciencial–holomaturidade consciencial; o crescendo autolucidez parapsíquica– 

–autoconsciencialidade evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio pensamento-sentimento-energia; o trinômio atos-fatos-para-

fatos; o trinômio Autoconscienciometria-Autoconsciencioterapia-Autopesquisologia; o trinômio 

autopesquisa-heteropesquisa-omnipesquisa. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio observar-investigar-inquirir-analisar; o polinômio autoinvestigação–auto-

diagnóstico–autenfrentamento–autossuperação–eficácia autopesquisística. 

Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo 

ideal / real; o antagonismo assim / desassim; o antagonismo intraconsciencialidade / intercons-

ciencialidade; o antagonismo superfície / profundidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de ouvir o inaudível; o paradoxo de ver o invisível; o para-

doxo filosófico saber mais e perceber saber menos; o paradoxo do maior desafio ser o enfrenta-

mento íntimo da autoconsciencialidade. 

Politicologia: a autopesquisocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a conscien-

ciocracia; a parapercepciocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço autopesquisístico; a lei da empatia; as leis da convi-

vialidade; a lei da interassistencialidade; o atendimento às leis da Paradiplomacia; o cumpri-

mento das leis da Cosmoeticologia. 

Filiologia: a pesquisofilia; a conscienciofilia; a cogniciofilia; a conviviofilia; a interas-

sistenciofilia; a cosmoeticofilia. 
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Fobiologia: a pesquisofobia; a autopesquisofobia; o medo de olhar-se no espelho; a criti-

cofobia; a conviviofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial dificultando a ausculta pensênica; 

a síndrome da apriorismose inibindo as parapercepções autênticas; a síndrome do autismo anu-

lando a empatia; a síndrome da autossantificação dificultadora do autenfrentamento da realidade 

consciencial. 

Mitologia: o combate ao mito da perfectibilidade; a queda do mito da autoimagem idea-

lizada; a desconstrução do mito da mudança de patamar sem autesforço e autocrítica. 

Holotecologia: a autocriticoteca; a pesquisoteca; a pensenoteca; a convivioteca; a ho-

lossomatoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Pensenologia; a Parapercepciologia; a Convi-

viologia; a Acoplamentologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Intercompreen-

siologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa atenta; a conscin perceptiva; a conscin autopesquisadora; a cons-

cin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin empática; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o consci-

enciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consci-

encióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exempla-

rista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista;  

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autocognitor; o Homo 

sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo 

sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autausculta pensênica = o esquadrinhamento dos próprios pensamentos, 

sentimentos e energias, ampliando o autoconhecimento; heterausculta pensênica = a sondagem 

atenta aos pensamentos, sentimentos e energias de outrem, aprimorando a empatia. 

 

Culturologia: a cultura da autovitimização; a cultura da Autocogniciologia; a cultura 

da Cosmoeticologia; a cultura conscienciológica da Autopesquisologia Holossomática; a cultura 

da Conscienciometrologia; a cultura da Conviviologia Evolutiva; a cultura da interassistencia-

lidade. 

 

Autopesquisologia. Sob a ótica da Paratecnologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, 6 etapas sequenciais para o desenvolvimento da autausculta pensênica: 
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1.  Abertismo. Focar na abertura de espaço mental para a autobservação. 

2.  Acuidade. Aplicar as técnicas da atenção dividida e do detalhismo na diferenciação 

de parapercepções, pensamentos, sentimentos, emoções, sensações físicas e energéticas, minido-

enças, tiques, comportamentos, falas, devaneios, sonhos, projeções, ações e reações. 

3.  Reflexão. Dissecar os achados, aplicar autocrítica cosmoética, visão multidisciplinar, 

pluriexistencial e levantar hipóteses. 

4.  Registro. Anotar as ideias, hipóteses e insights, em arquivo pessoal, para apoio mne-

mônico e autopesquisístico a médio e longo prazos. 

5.  Enfrentamento. Encarar os incômodos, as atrações, os pensamentos, sentimentos  

e desejos reais, à realidade consciencial. 

6.  Ação. Agir profilática e terapeuticamente em prol da autevolução, observando sincro-

nia e sintonia ao próprio momento evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ausculta pensênica, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

06.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Conscienciofilia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Holopensenograma:  Holopensenologia;  Neutro. 

10.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

11.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

12.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

14.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  AUSCULTA  PENSÊNICA  É  ALICERCE  DA  OMNIPESQUI-
SA,  PILAR  DA  AUTO  E  HETEROCOMPREENSÃO  DO  “AQUI  

E  AGORA”  EVOLUTIVO,  CONSTITUINDO  BASE  INSPIRADO-
RA  E  REVELADORA  DE  OPORTUNIDADES  ASSISTENCIAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, enfrenta a realidade da ausculta pensênica? Quer 

de fato ampliar o autoconhecimento, a empatia e a interassistencialidade? 

 

C. L. O. 
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A U S Ê N C I A    E N E R G É T I C A  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ausência energética é o estado ou condição da conscin presente com  

o próprio soma, contudo sem a atuação das energias conscienciais do próprio holochacra, nos 

contatos com outra ou outras conscins, ou consciexes, seja nas manifestações do dia a dia ou até 

na intimidade das sessões sexossomáticas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo ausência deriva do idioma Latim, absentia, “ausência, afastamen-

to; inexistência, falta”, do verbo abesse, “estar retirado, estar afastado”. Surgiu no Século XV.  

A palavra energética procede do idioma Grego, energétikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século 

XX. 

Sinonimologia: 1.  Ausência contígua. 2.  Proximidade não-energética. 3.  Não-partici-

pação energética. 4.  Orgasmo fingido. 

Neologia. As 3 expressões compostas ausência energética, miniausência energética  

e megausência energética são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Presença energética. 2.  Proximidade bioenergética. 3.  Orgasmo 

conjunto. 4.  Exuberância energética. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente o autodiscerni-

mento quanto às parapercepções bioenergéticas. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há ausên-

cias aliviadoras. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a ausência energética; a abstinência energética; a incomunicação energética; 

a incomparência energética; a boicotagem energética; a neutralidade energética; a desvinculação 

energética; o autismo energético; a pele a pele sem o chacra a chacra; a exclusão das energias 

nos contatos pessoais; os contatos interconscienciais; a debilidade somática; a força presencial 

forte ou megapresença; a força presencial fraca ou minipresença; a psicosfera majestosa; a psicos-

fera débil; a conscin não-reativa; as relações assimétricas; as relações assinérgicas; as energias in-

correspondentes; as relações sexuais; a cópula frígida; a inacessibilidade; a intocabilidade; a de-

sinformação; a desconsideração; o fingimento; o anonimato; o ato de brilhar pela ausência; a In-

teligência Artificial (IA) do androide. 

 

Parafatologia: os encapsulamentos interconscienciais; a refratariedade energossomática; 

a ausência do ricochete energético; a coexistência presença somática–ausência energética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laborató-

rio conscienciológico do estado vibracional (EV). 

Antagonismologia: o antagonismo presença / ausência; o antagonismo energias cons-

cienciais ativas / energias conscienciais passivas. 

Politicologia: a parapsicocracia. 

Filiologia: a energofilia. 
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Fobiologia: a energofobia. 

Sindromologia: a síndrome de burnout; a síndrome de esgotamento; a síndrome do 

exaurimento energossomático. 

Holotecologia: a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Holochacralogia; a Conviviologia; a Se-

xossomatologia; a Extrafisicologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Parafisiologia; 

a Interassistenciologia; a Holopensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa encapsulada; a pessoa carente; o casal incompleto; o casal íntimo; 

os amantes; a consener. 

 

Masculinologia: o autista energético; o esquivo energético; o insulado energético; o sen-

sitivo veterano; o Serenão. 

 

Femininologia: a mulher frígida; a autista energética; a mulher esquiva energética; a in-

sulada energética; a sensitiva veterana; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens consener; o Homo sapiens insulatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniausência energética = a prostituição da prostituta veterana; megau-

sência energética = a condição impressentida do anonimato do Serenão. 

 

Sutileza. Conforme os princípios da Evoluciologia, a ausência energética pode ser  

tão somente mera sutileza não percebida por outra ou outras conscins qual acontece ao Homo sa-

piens serenissimus. 

Ambiguidade. No estudo da Conviviologia, a ausência energética, em geral, é condu- 

ta-exceção entre as conscins. 

Implicitação. Em face da Comunicologia, o mais comum é a ausência energética ser 

completamente implícita, não comunicada. 

Fachada. Dentro da Conformática, a ausência energética, na maior parte dos casos, re-

presenta a fachada da forma de manifestação interconsciencial sem o conteúdo das energias cons-

cienciais. 

 

Qualificação. Pelos conceitos da Cosmoeticologia, a ausência energética pode ser de 

duas categorias morais: 

1.  Cosmoética: fazer boa ausência. 

2.  Anticosmoética: fazer má ausência. Neste caso, a ausência energética envolve a au-

sência de autocrítica e a presença da autocorrupção, sendo, obviamente, manifestação a ser evi-

tada. 

 

Etiologia. Segundo a Conscienciometrologia, a ausência energética pode significar, 

compor efeitos ou ser gerada por posturas diversas, ao modo destas 18, dispostas na ordem alfa-

bética: 

01.  Autodefesa energética. O medo à autexposição encapsula a conscin. 

02.  Autengano. A mentira não dá força presencial. 

03.  Auto-hibernação consciencial. O autismo é o cúmulo da ausência energética. 

04.  Beatitude. A castidade castra o holochacra. 

05.  Boicotagem. O boicote é a ausência energética consciente. 

06.  Descaso. 
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07.  Egocentrismo. 

08.  Fobia. 

09.  Fraqueza. 

10.  Ignorância. O desconhecimento do energossoma trava a exuberância energética. 

11.  Incomunicabilidade. 

12.  Instintividade. 

13.  Omissão deficitária. A omissão deficitária é efeito da ausência energética. 

14.  Omissão superavitária. A presença do autodiscernimento avançado. 

15.  Profilaxia. A assistencialidade evita a ausência energética. 

16.  Protesto. O protesto pode ser manifestação típica da carência energética. 

17.  Reação elitista. 

18.  Superstição. A superstição caracteriza a carência energética dos ingênuos. 

 

Encapsulamentos. Dentro da Consciencioterapia, a ausência energética pode ser gerada 

por encapsulamentos da conscin através de 4 modalidades: 

1.  Autencapsulamento consciente: mais raro. 

2.  Autencapsulamento inconsciente: mais comum, movido por emocionalismo. 

3.  Heterencapsulamento por amparador. 

4.  Heterencapsulamento por assediador. 

 

Sensibilidade. Em função da Parapercepciologia, a condição da ausência energética 

pode ser detectada, sem dificuldade, em outra consciência, por qualquer pessoa com alguma sen-

sibilidade holochacral nos trabalhos de assimilação e desassimilação simpáticas das energias 

conscienciais. 

Técnica. Pelos critérios da Paratecnologia, por outro lado, a ausência energética pode 

ser processo técnico destinado a ampliar as autodefesas e o autoconhecimento da própria conscin 

quando desencadeada intencionalmente. 

Detecção. Mediante a Holomaturologia, a conscin denota nível avançado de percuciên-

cia energética quando consegue detectar a ausência energética de outrem e também gerar inten-

cionalmente a ausência energética por si própria. 

 

Contextos. Apoiado na Energossomatologia, a ausência energética é comum em 3 con-

textos: 

1.  Sexossomatologia. Nas relações sexuais onde alguém participa a contragosto. 

2.  Consciencioterapia. Em certas manifestações de encapsulamento energético da cons-

ciência. 

3.  Assistenciologia. Nos trabalhos assistenciais onde o assistente está sendo vampiriza-

do por outra consciência diversa do assistido. 

 

Relevância. Quanto à Intrafisicologia, a vida humana, a rigor, no atual nível evolutivo, 

não é a existência plena da consciência, em si. É mera vida, antes de tudo, energética. Se elimi-

narmos o energossoma, a conscin deixa de existir nesta dimensão, mesmo dispondo do soma.  

A partir desta premissa, torna-se fácil concluir, com lógica: a condição da ausência energética  

é sempre, sem exceção, muito relevante. A causa desta ausência há de ser muito justificável, cos-

moeticamente, porque senão será tão somente alienação, ausência patológica ou suicídio temporá-

rio, enfim, inutilidade. 

Ene. Pelos princípios da Pensenologia, a ausência energética é explicada racionalmente 

como sendo contrapensene onde a conscin elimina, ao máximo, no momento evolutivo, o ene das 

próprias energias conscienciais da autopensenidade. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ausência energética, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Trilha  energética:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  AUSÊNCIA  ENERGÉTICA  É  MANIFES-
TAÇÃO  SIMILAR  À  ABSTRAÇÃO,  À  REALIDADE  VIRTUAL  

E  À  FICÇÃO,  FUNCIONANDO,  COM  FREQUÊNCIA,  AO  

MODO  DE  MERO  PLACEBO  ENERGÉTICO  OU  POSTURAL. 
 

Questionologia. Você promove, conscientemente, alguma ausência energética? A inten-

cionalidade, no caso, é cosmoética? 

 
Bibliografia  Específica: 
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3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 254. 
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A U T A B A S T A N Ç A    P S I C O S S O M Á T I C A  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autabastança psicossomática é o estado ou condição de autossatisfação, 

autossuficiência ou autodomínio emocional da conscin, homem ou mulher, ao observar em si  

a ausência da sensação de carência, material ou afetiva, em decorrência da certeza íntima de os re-

cebimentos ou ausência de aportes, nesta vida intrafísica, estarem de acordo com o fluxo do Cos-

mos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. A palavra bastar vem do idioma Latim Vulgar, bastare, “levar; su-

portar; bastar; ser bastante; ser suficiente”, e este do idioma Grego, bastázo, “levantar e levar um 

fardo”. Surgiu no Século XV. O segundo elemento de composição psico deriva do idioma Grego, 

psykh, de psykhé, “alento; sopro de vida; alma”. O terceiro elemento de composição soma proce-

de do mesmo idioma Grego, soma, “relativo ao corpo; o corpo humano em oposição a alma”.  

A palavra psicossoma apareceu em 1958. 

Sinonimologia: 1. Autabastança emocional. 2. Autossuficiência psicossomática.  

3.  Autoqualificação psicossomática. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo abastança: 

abastada; abastado; abastamento; abastante; abastar; abastasia; abastásica; abastásico; abas-

tecedor; abastecedora; abastecer; abastecida; abastecido; abastecimento; abasto; abastosa; 

abastoso; autabastância; bastança; bastante; reabastecer; reabastecida; reabastecido; reabaste-

cimento. 

Neologia. As 3 expressões compostas autabastança psicossomática, autabastança psi-

cossomática mínima e autabastança psicossomática máxima são neologismos técnicos da Auto-

discernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Carência emocional. 2.  Inconsistência afetiva. 3.  Autossatisfação 

transitória. 4.  Insatisfação cronicificada. 5.  Fartura de bens. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da autopsicossomaticidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autabastan-

ça: opulência intraconsciencial. Autabastança: autoconvívio megafraterno. 

Coloquiologia: – Psicossoma esvaziado, mentalsoma liberado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade autocognitiva; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopense-

ne da Autoconscienciometrologia. 

 

Fatologia: a autabastança psicossomática; o entendimento de a falta de aportes ontem, 

poder ser ganho evolutivo hoje; a autobservância; a busca do autentendimento das entropias intra-

conscienciais; a identificação dos subterfúgios psicoemocionais; o autodidatismo; a reflexão ínti-

ma; a busca quanto ao entendimento do sincronismo cósmico; a condição de você ser legislador 

de si próprio; a eficácia autoconsciencioterápica; o ato de “juntar as pontas” durante atividades ou 

cursos realizados na Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONS-

CIUS) e na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); a reciclagem existencial 

(recéxis); a reciclagem intraconsciencial (recin); o grande momento da virada de mesa; o entendi-

mento do detalhamento da programacão existencial (proéxis); a reciclogenia; a aceleração da His-
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tória Pessoal através da evitação da interprisão grupocármica comprometedora; o salto evolutivo; 

o acréscimo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o ganho evolutivo estabilizado; a benevolência  

e a benignidade internas refletindo no tratamento ao outro; a autovivência pacificadora do micro-

universo consciencial; a magnitude da pacificação íntima; a interassistência otimizada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os trabalhos bio-

energéticos das dinâmicas interassistenciais parapsíquicas da Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI); o emprego constante do arco voltaico craniochacral; a intros-

pecção para acesso ao paracérebro; os insights pontuais; a observância da mudança nas compa-

nhias extrafísicas; a saúde consciencial; a tenepes otimizada; a interassistencialidade maximizada; 

a ampliação da cosmovisão; o sábio controle do Maximecanismo Multidimensional Interassisten-

cial; a Parapoliticologia esclarecendo o fato e / ou parafato de todas as consciências terem direitos 

e deveres, inclusive evoluir pelo esforço pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopensênico da pesquisa; o sinergismo conscienciô-

metra–conscin-cobaia; o sinergismo consciencioterapeuta-evoluciente; o sinergismo intraconsci-

encial adquirido pós-recin. 

Principiologia: o princípio de procurar sempre os motivos intraconscienciais dos des-

confortos emocionais; o princípio da autopesquisa; o princípio conscienciológico de você ser ao 

mesmo tempo pesquisador e objeto de pesquisa; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) ge-

rando mudanças pós-reciclagens. 

Codigologia: o acréscimo de cláusulas evolutivas no código pessoal de Cosmoética 

(CPC); o código pessoal vigente (CPV), melhorado; o código grupal de Cosmoética (CGC), enri-

quecido. 

Teoriologia: a teoria da conscin-cobaia conscienciológica; a teoria da autoconsciencio-

terapia; a teoria da introspecção para resolver problemas; as teorias advindas das próprias ex-

periências. 

Tecnologia: a técnica do EV; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da au-

topesquisa conscienciométrica; a técnica da conscin-cobaia; as técnicas das abordagens dos 

conscienciômetras; as técnicas consciencioterápicas; a técnica do Conscienciograma; a técnica 

pessoal de introspecção; a técnica de elaboração do CPC; as técnicas conscienciológicas para  

sair da monovisão e adquirir a cosmovisão. 

Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia; o exercício do voluntariado na 

função terapêutica; a eficácia da interassistencialidade nos encontros casuais entre voluntários 

na CCCI. 

Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;  

o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da 

proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laborátório cons-

cienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Psicos-

somatologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Cosmovisio-

logia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da autopesquisa; o efeito “eureka!” na identificação de 

megagargalo evolutivo; o efeito do autodiagnóstico da vez; o efeito da predisponência às recicla-

gens intraconscienciais; o efeito do CPC; o efeito benéfico de viver sem ter nada a reclamar;  

o efeito prazeroso de se sentir satisfeito(a) na vida; o efeito reconfortante da autabastança. 

Neossinapsologia: as neossinapses da neopostura discernível, sem ranços seriexológi-

cos; as neossinapses oriundas da autabastança afetiva; as neossinapses oriundas das respostas 

obtidas através do labcon aos autoquestionamentos dos próprios impulsos; as neossinapses 
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adquiridas em relação à análise financeira satisfatória à proéxis; as neossinapses oriundas da 

vivência sem carências excessivas e perturbadoras. 

Ciclologia: o ciclo aumento de discernimento–diminuição da emoção–transcendência 

da afetividade; o ciclo evolutivo de autorganização consciencial; o ciclo observar-analisar-inter-

pretar-deduzir-concluir; o ciclo reflexão-entendimento-omnicatálise do momento; o ciclo evoluti-

vo da consciência; o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento; o ciclo evolutivo do pré- 

-serenão vulgar ao desperto. 

Binomiologia: o binômio carência afetiva–autabastança psicossomática; o binômio 

conflitos internos–paz interior; o binômio desassossego-tranquilidade; o binômio autabastança– 

–assistência saudável; o binômio qualidade de vida–autoconvívio sadio; o binômio cardiochacra 

exacerbado–desequilíbrio emocional. 

Interaciologia: a interação consciencioterapia-conscienciometria; a interação inten-

ção–automotivação pesquisística; a interação exemplarismo-verbação. 

Crescendologia: o crescendo insatisfação obscura–autabastança; o crescendo deva-

neio-reflexão-neoideia; o crescendo inteligência emocional–inteligência evolutiva (IE); o cres-

cendo de patamar evolutivo; o crescendo evolutivo emoção primária–sentimento elevado; o cres-

cendo autoquestionamentos-autorretificação; o crescendo autabastança emocional–autotransafe-

tividade. 

Trimoniologia: o trinômio ilusão-esperança-desilusão; o trinômio trabalho-produção- 

-autossatisfação; o trinômio projeto-planejamento-autorrealização; o trinômio labcon-problemá-

tica-solucionática; o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio objetivo-superação-autocompeti-

ção; o trinômio motivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio crise de crescimento–autopesquisa–autenfrentamento–au-

tabastança psicossomática; o polinômio autodistorções-autoilusões-autenganos-autodecepções; 

os insigths advindos do polinômio compreender-apreender-solucionar-tranquilizar. 

Antagonismologia: o antagonismo autabastança / carência permanente; o antagonismo 

autabastança / autodescontentamento; o antagonismo autabastança / sofreguidão; o antagonis-

mo conscin large / conscin avarenta; o antagonismo bússola consciencial na direção certa / bús-

sola consciencial sem ponteiro; o antagonismo mentalsoma / subcérebro abdominal; o antago-

nismo viver em sincronismo cósmico / viver por viver; o antagonismo cosmovisão / monovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo vida de opulência–carência emocional; o paradoxo de  

a conscin rica de coração (benignidade) ter, por vezes, vida penuriosa (pobreza). 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a proexocracia (Cog-

nópolis); a evoluciocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei da evolução consciencial por meio da autopesquisa laboriosa; a lei de 

causa e efeito. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a decidofilia; a conscienciometrofilia; a evoluciofilia;  

a reciclofilia; a  neofilia; a recexofilia; a traforofilia; a voliciofilia; a autodiscernimentofilia. 

Fobiologia: a algofobia; a sociofobia; a cacorrafiofobia; a crometofobia; a ereutofobia;  

a hedonofobia; a monofobia; a panfobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a sín-

drome da autovitimização; a síndrome do descarrilhamento consciencial; a síndrome do vazio 

existencial; a síndrome de Gabriela. 

Maniologia: a mania de não se agradar de nada; a mania de achar tudo ruim; a mania de 

reclamar sempre; a mania de criticar sem analisar; a mania de se sentir o pior; a mania de não 

existir nada bom o suficiente para si; a mania de viver no passado; a nostomania; a mania de pro-

crastinar as pesquisas evolutivas. 

Holotecologia: a volicioteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca; a conscien-

cioterapeuticoteca; a consciencioteca; a cognoteca; a experimentoteca; a energossomatoteca;  

a proexoteca; a  pensenoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Psicologia; a In-

tencionologia; a Autocriteriologia; a Conscienciometrologia; a Experimentologia; a Autopesqui-

sologia, a Despertologia; a Conscienciologia; a Evoluviologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin-cobaia; a conscin evoluciente. 

 

Masculinologia: o autopesquisador; o professor de Conscienciologia; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o inversor existencial; o reciclante existencial; o autor-

reeducador; o intermissivista; o proexista; o paraconsciencioterapeuta; o paraconscienciômetra;  

o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a autopesquisadora; a professora de Conscienciologia; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a inversora existencial; a reciclante existencial; a autor-

reeducadora; a intermissivista; a proexista; a paraconsciencioterapeuta; a paraconscienciômetra;  

a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens conscientiotherapi-

cus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens sanus; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autabastança psicossomática mínima = a certeza íntima do pré-serenão 

ao entender os aportes recebidos enquanto ditames evolutivos; autabastança psicossomática máxi-

ma = a certeza íntima do pré-serenão ao entender o não recebimento de aportes enquanto ditames 

evolutivos. 

 

Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da autoconvivialidade sadia;  

a cultura da bem aventurança consciencial; a cultura de estar de bem com a vida e a cada ins-

tante se sentir de bem com a vida. 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 condições nosológicas do micro-

universo da conscin, homem ou mulher, a serem identificados e superadas para a conquista da au-

tabastança psicossomática: 

01.  Autovitimização: a sensação de injustiça pelo fato de alguém ter errado conosco. 

02.  Carência: a sensação de abandono multiexistencial e multidimensional. 

03.  Decepção: a frustração pelo fato de não ter conseguido fazer algo de relevância na 

vida. 

04.  Desamor: a incapacidade de se doar, assistir. 

05.  Desesperança: a vontade de gritar “para o mundo, vou descer aqui!”. 

06.  Desviacionismo: a sensação da própria programação existencial estar ectópica. 

07.  Egão: os mecanismos de defesa do ego (MDEs), de sobreaviso. 

08.  Ingratidão: a falta de gratidão, o não reconhecimento da assistência recebida. 

09.  Insatisfação: o sentimento de vazio existencial. 

10.  Queixa: a irresponsabilidade pelo próprio bem-estar íntimo. 

 

Autodecisão. O autodiscernimento consciencial faz a conscin alijar de si, por definitivo,  

da intraconsciencialidade, os mecanismos de defesa do ego, dispensáveis e secundários para a au-

tevolução, tornando-se consciência disposta à assunção de novos valores. 

 

Ganhos evolutivos. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 condições homeostáticas, 

à conscin, homem ou mulher, inversor (a) ou reciclante, passíveis de serem contabilizados no ni-

cho de ganhos evolutivos pós-conquista da autabastança psicossomática: 
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01.  Autodiscernimento: capacidade de analisar pensenes e ações com juízo crítico e ra-

cionalidade. 

02.  Autossuperação: avaliação positiva dos resultados de superação pessoal no momen-

to evolutivo. 

03.  Bem-aventurança: constatação, olhando à volta, do desenrolar satisfatório da auto-

proéxis. 

04.  Cosmovisão: saída da autominivisão para a autocosmovisão. 

05.  Fraternismo: experiências teáticas do megafraternismo. 

06.  Fundamentação: entendimento de o quesito faltante ontem poder ser autabastança 

hoje. 

07.  Gratidão: senso de gratidão a tudo e a todos. 

08.  Interassistencialidade: maior compreensão com os limites alheios. 

09.  Pacificação: bem-estar obtido na pacificação íntima, identificada. 

10.  Satisfação: plena satisfação dentro do contexto multiexistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas  

centrais, evidenciando relação estreita com a autabastança psicossomática, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Carência  insatisfeita:  Autoproexologia;  Neutro. 

04.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Cotejo  intelectualidade-emocionalidade:  Contrapontologia;  Neutro. 

06.  Expressão  conscienciométrica  evolutiva:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

07.  Meio  de  sobrevida:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Obsolescência  psicossomática:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

10.  Pseudobem:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

11.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

12.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Sinergismo  Conscienciometrologia-Consciencioterapia:  Sinergisticologia;  Ho-

meostático. 

14.  Sobreposição  mentalsomática:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Tranquilidade:  Serenologia;  Homeostático. 

 

O  AJUIZAMENTO  PESSOAL  QUANTO  À  AUSÊNCIA  DOS  

SENTIMENTOS  DE  CARÊNCIA  EM  RELAÇÃO  A  BENS  MA-
TERIAIS  OU  AFETIVOS  POSSIBILITA  A  CONSOLIDAÇÃO 

DOS  BENEFÍCIOS  DA  AUTABASTANÇA  PSICOSSOMÁTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou sentimentos causadores de desas-

sossego psicoemocional, sejam de ordem afetiva ou material? Quais recursos considera serem 

efetivos em prol da autabastança psicossomática? 

 

M. A. 
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A U T A B E R T I S M O    NE O P E N S Ê N I C O  
( N E O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autabertismo neopensênico é o ato, efeito ou condição avançada da cons-

cin neofílica inteiramente predisposta e aberta, com sinceridade, o tempo todo, às pesquisas e re-

ciclagens evolutivas, com alta capacidade de apreensão de neoideias. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O vocábulo aberto provém do idioma Latim, apertus, “aberto; descober-

to; nu; que não tem defesa; manifesto; claro; franco”, particípio passado do verbo aperire, “abrir; 

furar; escavar; expor; explicar; oferecer; dissipar”. Surgiu no Século XIII. O sufixo ismo deriva 

do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou reli-

gioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade caracte-

rística de; quadro mórbido; condição patológica”. O segundo elemento de composição neo proce-

de também do idioma Grego, néos, “novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional,  

a partir do Século XIX. O termo pensamento vem do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; 

formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

sentimento provém do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, 

“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber 

qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Sé-

culo XIV. O vocábulo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, 

energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Abertismo autopensênico. 2.  Abertura neopensênica. 3.  Abrimento 

neopensênico. 4.  Xenofilia autopensênica. 5.  Desobstrução mentalsomática. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo abertura: 

aberta; abertal; abertão; abertiço; abertismo; aberto; abertona; aberturista; autabertismo; 

autabertura; megabertismo; megabertura; miniabertismo; miniabertura. 

Neologia. As 3 expressões compostas autabertismo neopensênico, autabertismo neopen-

sênico jovem e autabertismo neopensênico maduro são neologismos técnicos da Neopenseno-

logia. 

Antonimologia: 1.  Autofechadismo pensênico. 2.  Fechadismo neofóbico. 3.  Obstrução 

autopensênica. 4.  Xenofobia autopensênica. 5.  Antiabertismo pensênico. 

Estrangeirismologia: a open mind; a unobstructed mind; o voluntário large. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autopredisposição às renovações evolutivas incessantes. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopensenidade fraterna; o autabertismo neo-

pensênico; os neopensenes entrosados; a neopensenidade avançada; a autorreceptividade aos neo-

pensenes; os neopensenes atratores; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes; a late-

ropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a Higiene Autopensênica; o descarte 

dos entulhos atravancadores da autopensenização; a autopensenidade liberta. 

 

Fatologia: o megabertismo consciencial; a holodisponibilidade intelectiva pessoal;  

a acurácia pessoal do senso quanto ao novo; as autopredisposições às neoideias; a apreensibilida-

de do neoconhecimento evolutivo; o acolhimento pessoal às neoideias; o interesse pessoal para as 

pesquisas ininterruptas; o gosto pessoal pelos desafios das reciclagens evolutivas; a automotiva-

ção para enfrentar os fluxos das realidades do Cosmos; a vida anticonflitiva; a vida consciencial 

com espaço mental disponível; os arquivos mentais sempre organizados; a abertura da trilha evo-
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lutiva; a autodesrepressão generalizada; a renúncia à umbiliguidade; a abnegação cosmoética;  

a abertura mnemônica; a demolição da torre de marfim; o abertismo consciencial omnilateral;  

a consciência como lupa multifocal; o multiespectro dos ideogramas; o raciocínio polifásico; o di-

cionário analógico poliglótico; a cosmovisão conscienciológica; o generalismo; o atacadismo 

consciencial; a consciência expandida; o liberalismo político; o preparo holossomático; a nutrição 

informacional selecionada e continuada; o aquecimento neuronal permanente; a criação de recep-

táculos para as neoideias; a manutenção de espaço mental para o prioritário; o campo livre para as 

interconexões entre os atributos conscienciais; a abertura mnemônica; o multiescrutínio simultâ-

neo; a atenção dividida; as nuanças da hiperlucidez; o Universalismo; a Holofilosofia; a maxi-

proéxis; a policarmalidade; a anticoerção geral; a soltura energossomática; a soltura mentalsomá-

tica; a criatividade neológica. 

 

Parafatologia: o autabertismo consciencial parapsíquico; a autoversatilidade multidi-

mensional; a autoconscientização multidimensional (AM); as neoperspectivas parapsíquicas; as 

neoapreensões das pararrealidades; a autopredisposição aos extrapolacionismos parapsíquicos;  

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica; o pa-

racérebro prismático; a ausência da assedialidade facultando espaços mentais no microuniverso 

consciencial; o nível de acessibilidade permitido aos amparadores extrafísicos; a vivência da pan-

grafia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do neopensene. 

Tecnologia: a técnica da autopensenização avançada. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenologistas. 

Efeitologia: o efeito bumerangue das autopensenizações altruístas. 

Neossinapsologia: as ideias recicladas por meio de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo de primeneres (cipriene). 

Enumerologia: a soltura neopensênica; o abertismo neofílico sistemático; a criatividade 

neopensênica; o microuniverso escancarado às neocognições; a neopensenidade libertária; a dinâ-

mica da neoverponidade; as abordagens técnicas neopensênicas. 

Binomiologia: o binômio abertismo consciencial–primener pessoal; o binômio autopen-

senização livre–autopensenização disciplinada; o binômio retilinearidade autopensênica–ampli-

tude autopensênica. 

Interaciologia: a interação paradoxal corpo fechado–mente aberta. 

Crescendologia: o crescendo exemplarista abertismo neopensênico pessoal–abertismo 

neopensênico grupal; o crescendo evolutivo megainformações–neoespaços intraconscienciais;  

o crescendo Holofilosofia–neoparadigma consciencial. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo cosmovisão / monovisão. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a liberofilia; a evoluciofilia; a atenciofilia; a parapsi-

cofilia; a conviviofilia. O neofilismo cosmovisiológico. 

Holotecologia: a pensenoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Neopensenologia; a Liberologia; a Conscienciometrologia;  

a Mentalsomatologia; a Tenepessologia; a Evoluciologia; a Despertologia; a Experimentologia;  

a Holomaturologia; a Autopriorologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o neopensenedor. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a neopensenedora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens neopensenicus; o Homo sapiens liberator; o Homo sa-

piens libertus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens ta-

chypsychicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens attentus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autabertismo neopensênico jovem = a condição do inversor existencial, 

rapaz ou moça, autoconsciente da inteligência evolutiva; autabertismo neopensênico maduro  

= a condição da pessoa, depois da meia-idade intrafísica, autoconsciente da inteligência evolutiva. 

 

Culturologia: o abertismo cultural; a multiculturalidade; a transculturalidade; o cultu-

ra do abertismo neopensênico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autabertismo neopensênico, indicados para a expansão 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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A  CONDIÇÃO  EVOLUÍDA  DO  AUTABERTISMO  NEOPEN-
SÊNICO  É  O  PASSO  DEFINITIVO  PARA  A  CONQUISTA 

DA  AUTODESASSEDIALIDADE,  DA  OFICINA  EXTRAFÍSICA  

PESSOAL  E  DA  DESPERTICIDADE  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive com abertismo neopensênico ou ainda está 

às voltas com antigas preocupações bloqueadoras das neoideias? Por qual razão? 
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A U T A B N E G A Ç Ã O    CO S M O É T I C A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autabnegação cosmoética é o sacrifício racional dos próprios interesses 

para atender ou satisfazer às necessidades alheias, dentro da consecução autoconsciente, volun-

tária, da interassistencialidade, da tares, da megagescon, da maxiproéxis e da policarmalidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo abnegação vem do idioma Latim, abnegatio, “recusa; negação”. 

Surgiu em 1549. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mun-

do; universo”. Apareceu em 1563. O segundo 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 idio-

ma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Desprendimento; devotamento. 2.  Autorrenúncia cosmoética. 3.  Al-

truísmo. 4.  Magnanimidade. 5.  Prodigalidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas autabnegação cosmoética, miniautabnegação cos-

moética e maxiautabnegação cosmoética são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Heterabnegação. 2.  Automalandragem. 3.  Autoindulgência.  

4.  Autolatria. 5.  Egoísmo; egolatria; mesquinhez. 6.  Intemperança. 7.  Mercenarismo. 

Estrangeirismologia: o workaholism. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade. 

Coloquiologia. Eis a expressão coloquial, popular, capaz de resumir a autabnegação cos-

moética: – “Fulano não se pertence mais” (a si mesmo). 

Filosofia. A linha filosófica convencional mais próxima da autabnegação cosmoética  

é o Altruísmo. Do ponto de vista conscienciológico é a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os benignopensenes; a benignopensenida-

de; os didactopensenes; a didactopensenidade. 

 

Fatologia: a autabnegação cosmoética; a autabnegação silenciosa; a autabnegação mul-

tidimensional; o senso da Para-Humanidade; o autossacrifício calculado racionalmente; a autor-

renúncia cosmoética; a assimilação teática do Paradireito ante o senso de Justiça; o abertismo 

consciencial; a ação pessoal; os acertos grupocármicos; o acolhimento assistencial; o ambiente in-

trafísico sadio; os amplificadores da autoconsciencialidade; a antidemagogia; o assentamento do 

ego; o egocídio cosmoético; a força presencial; o autodesempenho; a constância; a perseverança; 

o antifanatismo; o antimisticismo; a Autoprofilaxia; os excessos pessoais; o ato de queimar a vela 

da vida pelas duas pontas; os limites do corpo humano; os limites da automotivação; o ato de evi-

tar o autocídio lento; a autoridade cosmoética; a euforin; o alto nível de aplicação da Lógica. 

 

Parafatologia: o apoio extrafísico; o cipriene; o caminho da abnegação sem volta do 

Tenepessismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da tenepes. 

Binomiologia: o binômio abnegação-moréxis. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Antagonismologia: o antagonismo equipe / egão. 

Filiologia: a conscienciofilia. 

Holotecologia: a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Prospectiva; a Priorologia; a Interassisten-

ciologia; a Desassediologia; a Paraprospectivologia; a Prevenciologia; a Evoluciologia; a Cosmo-

visiologia; a Coerenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólo-

go; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo. 

Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a conscienciólo-

ga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens 

cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautabnegação cosmoética = a autovivência exemplar da tarefa da 

consolação (tacon); maxiautabnegação cosmoética = a autovivência exemplar da tarefa do 

esclarecimento (tares). 

 

Etiologia. A autabnegação cosmoética ideal é aquela gerada a partir do autodiscernimen-

to teático. 

Antagonismo. A condição antagônica, típica, da autabnegação cosmoética é o ato de sa-

crificar tudo em proveito próprio. 

Teaticologia. A autabnegação cosmoética é qualidade consciencial completamente ex-

plícita, prática, objetiva e ratificada pela vivência pessoal. 

Ofiexologia. Na Assistenciologia, a vivência da autabnegação cosmoética se insere entre 

os méritos ou pré-requisitos para o praticante da tenepes, homem ou mulher, em média depois de 

vários lustros, em geral 2 decênios, receber a ofiex pessoal de alto nível assistencial. 

FEP. Consoante a Comunicologia, a autabnegação cosmoética não mais objetiva em pri-

meiro lugar, a quantidade ou as estatísticas do montante daquilo desenvolvido pela conscin dentro 

da grupalidade, mas importa muito mais a qualidade do saldo policármico na Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP). 

Vinculologia. Segundo a Conscienciocentrologia, a autabnegação cosmoética está entre 

as qualidades essenciais estruturadoras do vínculo consciencial, dentro da grupalidade cosmoéti-

ca, em qualquer Instituição Conscienciocêntria (IC). 

 

Traforologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, na estrutura da autabnegação cos-

moética destacam-se os elementos dos trafores pessoais da conscin, por exemplo, estes 6: 

1.  Automotivação constante. 

2.  Empenho pessoal. 

3.  Idealismo racional. 

4.  Interassistencialidade franca. 

5.  Intercompreensão máxima. 
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6.  Megaesforços evolutivos. 

 

Holoterapia. Pelos conceitos da Consciencioterapia, a autabnegação cosmoética é tera-

pia avançada e eficaz contra dores, queixas, melindres, susceptibilidades e autoconstrangimentos 

de todos os tipos e naturezas. 

Amparadores. Quem ajuda, de fato, com desinteresse e critério, aos outros, recebe as-

sistência extrafísica espontânea e natural dos amparadores extrafísicos. 

IE. Mediante a Cosmoeticologia, a autabnegação cosmoética deriva diretamente da vi-

vência da inteligência evolutiva (IE) da conscin, mais sofisticada se comparada ao emprego isola-

do de qualquer outro módulo de inteligência. 

Homologia. No universo da Evoluciologia, a manifestação homóloga ou similar à au-

tabnegação cosmoética, evoluída, discernidora, universalista, da tares, é a antiga abnegação, ul-

trapassada, do fanático religioso, sectário, primário. Exemplo: Francisco de Assis (1182–1226),  

o cristólatra da tacon sectária. 

Parademografia. Quanto à Extrafisicologia, a autabnegação cosmoética predispõe  

a conscin a perceber e levar em conta, fraternalmente, a parapopulação terrestre, com elevado 

percentual de consréus, consciexes energívoras (conseneres), paracomatosos e consciexes para-

psicóticas, pós-dessomáticas, à espera de assistência e compreensão. 

Centrifugação. Em função da Grupocarmologia, a autabnegação cosmoética é produto 

intraconsciencial, espontâneo, centrífugo ou de dentro para fora da conscin, e não fabricação im-

posta, à força, de cima para baixo, segundo a escala hierárquica do grupo evolutivo. 

Megafraternidade. Diante da Energossomatologia, é fácil aferir o nível da autabnega-

ção cosmoética bastando averiguar se a doação da fraternidade, aos outros, predomina sobre  

o recebimento da carência, para si, na mobilização geral das energias conscienciais (ECs). 

Tares. Considerando a Holomaturologia, o ideal é a autabnegação cosmoética ser dedi-

cação autoconsciente ao prioritário da tares, a fim de se evitar as automimeses da tacon, na con-

secução da proéxis. 

Workaholism. Através da Homeostaticologia, há o limite a ser observado na autabnega-

ção cosmoética ou o ato de se evitar os excessos contra a homeostase do soma, por exemplo,  

a conduta exagerada da conscin workaholic, sem autodisciplina quanto à saúde física e mental. 

Autorrevezamento. No âmbito da Macrossomatologia, a autabnegação cosmoética, na 

maioria dos casos, predispõe a consciência a receber o macrossoma na próxima vida intrafísica  

a fim de seguir, dentro da programação multiexistencial produtiva, com autorrevezamento assis-

tencial. 

Antinstintividade. Em função da Autodiscernimentologia, a autabnegação, quando cos-

moética, é fruto direto do mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento, deixando em plano se-

cundário, ultrapassados, os instintos e emocionalidades “água com açúcar” provenientes do psi-

cossoma, ou do paracorpo dos desejos. 

Aceleração. Dentro da Para-Historiologia, a autabnegação cosmoética é alavanca básica 

para alguém, homem ou mulher, acelerar com eficiência a História Evolutiva Pessoal. 

CIs. Perante a Parapedagogiologia, a autabnegação, em bases cosmoéticas, é matéria 

avançada dos Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos. 

Minipeça. A partir da Parapercepciologia, a autabnegação cosmoética desencadeia, ine-

vitavelmente, a criação e o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal,  

a partir dos próprios amparadores extrafísicos interessados na dinamização da assistência inter-

consciencial, tendo em vista as duas realidades sinérgicas: a minipeça consciencial e o Maximeca-

nismo Multidimensional Interassistencial. 

Ortopensenologia. No campo da Pensenologia, a autabnegação cosmoética expressa  

a luta dos ortopensenes – pensamentos retos ou cosmoéticos –, junto aos melhores propensenes – 

os pensenes a favor dos outros –, da conscin madura em busca de eliminar, de vez, os egopense-

nes ou os pensamentos egoicos capazes de fazer a pessoa pensar somente em si, antes de tudo. 

Moratorialogia. Pela Proexologia, a autabnegação cosmoética é a irmã mais íntima da 

moréxis ou maximoréxis. 
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Lampejos. Como esclarece a Serenologia, na autabnegação cosmoética a figura do as-

sistente se eclipsa perante a presença do assistido, nascendo daí a abertura da conta-corrente poli-

cármica e os primeiros indícios práticos, ou lampejos ou vislumbres objetivos, da autovivência do 

anonimato da Serenologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a autabnegação cosmoética, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

1.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia. 

2.  Altruísmo:  Policarmologia. 

3.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia. 

4.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia. 

5.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia. 

6.  Evoluciólogo:  Evoluciologia. 

7.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia. 

 

A  AUTOVIVÊNCIA  DO  VÍNCULO  CONSCIENCIAL  NA  INS-
TITUIÇÃO  CONSCIENCIOCÊNTRICA  É  O  ATO  DE  TRABA-

LHAR  GRÁTIS,  OFICIOSAMENTE,  A  FAVOR  DOS  OUTROS,  
SIGNIFICANDO  ASSISTENCIALIDADE,  GESCON  E  TARES. 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual 

nível você se situa quanto à autabnegação cosmoética? Desde quando? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Esteves, Marcela; Santo Carisma! (Francisco de Assis; Times; Homem do Milênio); O Dia; Jornal; Cader-
no: D; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 02.12.99; capa do caderno. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-
nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 182 e 209. 

3.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 

abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-
mografias; 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 Inter-
nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 379. 

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; páginas 25 e 27. 
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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 404, 414, 497, 573 e 603. 
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A U T A B R A N G Ê N C I A  
( M U L T I D I M E N S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autabrangência é a realidade, pararrealidade, fato, parafato, fenômeno 

ou parafenômeno de todas as naturezas manifestos ou atuantes a partir da irradiação e extensão 

totais do espectro do holopensene específico gerado pela consciência, em si e por si, no âmbito do 

Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

por si próprio”. O vocábulo abrangência é de origem obscura. Surgiu em 1981. 

Sinonimologia: 01.  Autabarcamento. 02.  Autestadeamento; autoposicionamento cós-

mico. 03.  Autalcance consciencial. 04.  Automanifestação centrífuga. 05.  Autoirradiação cons-

ciencial. 06.  Autopsicosfera holopensênica homeostática. 07.  Espectro consciencial. 08.  Exten-

são autoconsciencial. 09.  Esfera de ação consciencial; horizonte autexpressional. 10.  Autoin-

fluência intracósmica; poder irradiador pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo abrangên-

cia: abrangedor; abrangedora; abrangente; abranger; abrangida; abrangido; abrangidura; 

abrangimento; abrangível; autabrangência; heterabrangência. 

Neologia. As duas expressões compostas autabrangência intrafísica e autabrangência 

multidimensional são neologismos técnicos da Multidimensiologia. 

Antonimologia: 1.  Automanifestação centrípeta. 2.  Abarcamento grupal. 3.  Holopen-

sene cósmico. 4.  Autopensenização axípeta. 5.  Expressão cósmica. 

Estrangeirismologia: o abarcamiento personal; o consciential range of vision; os plugs 

positivos multidimensionais. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Holomaturologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal no Cosmos; os cosmopensenes; a cosmopenseni-

dade; o alcance dos grafopensenes pretéritos e atuais; os ortopensenes; a ortopensenidade; os luci-

dopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a autabrangência; a consciência na condição de poder irradiador; a autabran-

gência da lucidez; o alcance do autodiscernimento; o autabarcamento da vontade pessoal; as auto-

potencialidades multifacéticas; a consciência poliédrica; a autocosmovisão; a aplicação razoável 

de todos os potenciais pessoais; o alcance da intenção pessoal; a amplitude do poder pessoal;  

a autoliderança no Cosmos; a capacidade do autorrastreamento no Universo; o perímetro real dos 

domínios do próprio ego; o campo irradiador pessoal; a consciência na condição de agente da 

multissincronicidade; o raio de intercompreensão a partir da consciência; o autespraiamento cos-

moético do ego; a repercussão cósmica da existência da consciência; a eficácia da autabrangência; 

o egão sadio; a volição homeostática; a intencionalidade hígida; a autocapacitação no geren-

ciamento de conflitos; o autodiscernimento decisório; a mediação da Geopoliticologia; a auto-

vivência da inteligência evolutiva (IE) máxima; o universo da interassistencialidade pessoal; os li-

mites reais da força presencial; o fenômeno da elongação; a abrangência da aglutinação pessoal 

homeostática; a autovivência do Universalismo; a Holofilosofia Prática Pessoal. 

 

Parafatologia: as fronteiras da interprisão grupocármica; a parapsicosfera consciencial 

irradiante; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética, parapsí-
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quica, pessoal, interassistencial; o nível da autorrecuperação dos cons magnos; o âmbito do livre 

trânsito da consciência no Cosmos; o radar parapsíquico pessoal; o patamar das retransmissões 

energéticas dos amparadores extrafísicos e das Centrais Extrafísicas por parte da conscin;  

o senso de clareza da conscin quanto ao conteúdo dos fenômenos e parafenômenos; a Paraetolo-

gia Pessoal; a holobiografia manifesta; autabrangência interassistencial durante as práticas da te-

nepes; os encapsulamentos da ofiex pessoal relativos à Proxêmica e à Cronêmica; os autopoten-

ciais do Paradireito Aplicado; a memória das extrapolações parapsíquicas vividas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciência-Cosmos. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a paratécnica da ofiex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Policarmologia. 

Efeitologia: o efeito halo da presença da consciência no Cosmos; o efeito da validação 

pessoal verbaciológica. 

Neossinapsologia: as parassinapses. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo do ser multidimensional; o ciclo da evolução holossomáti-

ca; o ciclo aquisição-elaboração-distribuição-expansão. 

Binomiologia: o binômio atrator-expansor; o binômio pararrealidade-parapercuci-

ência. 

Interaciologia: a interação paracérebro-cérebro; a interação progressiva consciência- 

-holossoma-Cosmos; a interação transformadora energia imanente–energia consciencial; a inte-

ração radial pensamento-sentimento-energia. 

Crescendologia: o crescendo consciência hipoabrangente–consciência hiperabran-

gente. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Antagonismologia: o antagonismo nível normal de realização / subnível de realidade. 

Paradoxologia: o paradoxo potência da intenção–sutileza energética; o paradoxo dis-

crição-abrangência do trabalho do tenepessista e do ofiexista. 

Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia; 

a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a megalomania. 

Holotecologia: a evolucioteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a parapsicoteca; a po-

tencioteca; a sincronoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Multidimensiologia; a Parageografologia; a Paradireitologia;  

a Parapolítica; a Interassistenciologia; a Paraprocedenciologia; a Paracosmovisiologia; a Convi-

viologia; a Extrafisicologia; a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens contentor;  

o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autabrangência intrafísica = a relativa tão somente às tarefas de base hu-

mana, transitórias; autabrangência multidimensional = a abarcante, máxima, envolvendo o entro-

samento das vivências humanas atuais com as passadas, intermissivas e vidas intrafísicas pró-

ximas. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Evolução Consciencial. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Multidimensiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 12 categorias da autabrangência consciencial, em geral: 

01.  Autabrangência  cosmoética. 

02.  Autabrangência  energossomática. 

03.  Autabrangência  grupocármica. 

04.  Autabrangência  interassistencial. 

05.  Autabrangência  mentalsomática. 

06.  Autabrangência  parageopolítica. 

07.  Autabrangência  parapsíquica. 

08.  Autabrangência  parassociológica. 

09.  Autabrangência  policármica. 

10.  Autabrangência  proexológica. 

11.  Autabrangência  psicossomática. 

12.  Autabrangência  sociológica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autabrangência, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Atrator  ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

04.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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05.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

09.  Localização:  Proxêmica;  Neutro. 

10.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  AUTABRANGÊNCIA  APONTA,  HOJE,  A  CAPACIDADE  

TEÁTICA  DA  CONSCIÊNCIA  EM  EVOLUÇÃO,  DEFININDO 
A  POSSIBILIDADE  DA  CONTINUAÇÃO  AUTEVOLUTIVA 

POR  MEIO  DO  AUTORREVEZAMENTO  MULTIEXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é consciencialmente pessoa hiperabrangente ou 

hipoabrangente? Há quanto tempo? 
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A U T A C E I T A Ç Ã O    P A R A P S Í Q U I C A  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autaceitação parapsíquica é o reconhecimento da paraperceptibilidade 

pessoal, pela conscin, homem ou mulher, e a consequente assunção da responsabilidade interas-

sistencial, sem autobloqueios, autofuga ou autengano. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O termo aceitação vem do idioma Latim, acceptatio, “aceitação”. 

Surgiu no Século XV. O segundo elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, 

“por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico deriva do mesmo idioma Grego, psykhi-

kos, “relativo ao sopro, a vida, aos seres vivos, a alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida 

e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.  

Sinonimologia: 1.  Aquiescência do parapsiquismo pessoal. 2.  Autacolhimento parapsí-

quico. 3.  Autoconsentimento parapsíquico. 4.  Autassentimento paraperceptivo. 5.  Anuência das 

parapercepções pessoais. 6.  Autopacificação parapsíquica. 

Neologia. As 4 expressões compostas autaceitação parapsíquica, autaceitação parapsí-

quica inicial, autaceitação parapsíquica média e autaceitação parapsíquica avançada são neolo-

gismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Negação parapsíquica. 2.  Contestação do autoparapsiquismo. 3.  Fe-

chadismo paraperceptivo. 4.  Rejeição da Parafenomenologia Pessoal. 5.  Autodesrespeito para-

psíquico. 6.  Descaso das autoparapercepções. 7.  Autaceitação do cascagrossismo parapsíquico. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; a glasnost; os insights parapsíquicos; o res-

pect de soi diuturno. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodis-

cernimento quanto ao parapsiquismo pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autoparapsiquismo; a busca da ortopensenidade 

pessoal; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene pessoal do abertismo conscien-

cial; os contrapensenes; a contrapensenidade; o corte cirúrgico dos pensenes autossabotadores. 

 

Fatologia: o descondicionamento das repressões mesológicas antiparapsiquismo; o ato 

de não se preocupar com a opinião dos outros sobre si; o autacolhimento; o autapreço; a autesti-

ma; a autadmiração; o autocuidado; o autamparo; a lealdade consigo; a ampliação do mundo pes-

soal; a modificação para melhor; o fato de assumir o modo pessoal de ser, sem acomodação pe-

rante as autorreciclagens a curto, médio e longo prazo; a paciência perante o traço pessoal não 

consolidado; a saída da condição murista; a reviravolta positiva no entrecruzamento da existência; 

a mudança do cenário existencial; a coesão e coerência pessoal; a vitimização deixada de lado; os 

cursos das Instituições Conscienciocêntricas (ICs), contribuindo para a compreensão do autopara-

psiquismo; os cursos da Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI); 

o ato de conhecer-se até do avesso; a autossuperação evolutiva; a deslavagem cerebral; a manu-

tenção do megafoco; a paciência; a persistência; a insistência; os benefícios posteriores dos retro-

esforços bem sucedidos; a disciplina; a seriedade; o ato de fazer as pazes consigo mesmo; as evi-

dências das  responsabilidades; a maxidissidência ideológica; o autoinconformismo homeostático; 

o ato de querer ser “normal”; a saída da superficialidade; a Antivitimologia Parapsíquica; o corte 

da reclamação da falta de compreensão dos parafenômenos. 
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Parafatologia: a autaceitação parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a força da Paragenética Pessoal; a retrocognição contribuindo para identificação do 

passado e compreensão dos fenômenos presentes; a melancolia extrafísica (melex) prenunciada 

pela melancolia intrafísica (melin); a antirrepressão parapsíquica; a desinibição parapsíquica;  

a soltura parapsíquica; os bloqueios parapsíquicos gerados pela falta de lucidez; os estigmas auto-

biográficos de retrovidas reverberando na ressoma atual; o autorrevezamento multiexistencial pa-

rapsíquico; a auto-herança paraperceptiva; a aceitação da multidimensionalidade consciencial; as 

desassins promotoras da homeostase consciencial; a insegurança parapsíquica; o autoparapsiquis-

mo integrado à vida cotidiana; a autoconscientização multidimensional (AM) teática; a necessida-

de de saber impor limites nos relacionamentos multidimensionais; a hereditariedade parapsíquica 

otimizando a recuperação do autoparapsiquismo; a identificação do perfil parapsíquico; a reedu-

cação parapsíquica; os ataques extrafísicos; a inclusão do autoparapsiquismo na consecução da 

proéxis; a sensibilidade parapsíquica; o senso da multidimensionalidade; o investimento no para-

psiquismo focando na desmistificação e compreensão das parapercepções; a polivalência parapsí-

quica; a desrepressão parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo aceitação-pacificação; o sinergismo patológico autodes-

respeito-autagressão; o sinergismo autorrespeito-autorreparação; o sinergismo mudança de 

pensamento–mudança do comportamento; o sinergismo autorrespeito multidimensional–heteror-

respeito multidimensional. 

Principiologia: o princípio de não haver privilegiados perante a evolução; o princípio 

do autocomodismo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estruturado a partir da autaceitação 

parapsíquica. 

Teoriologia: as teorias conscienciológicas propulsoras de autorreciclagens; a teoria da 

inteligência evolutiva (IE); a teoria da autossuperação parapsíquica; a teoria da vida humana 

energossomática. 

Tecnologia: a banana technique (esnobação técnica); a técnica de ser você mesmo;  

a técnica da Inventariologia; as técnicas de autaprimoramento parapsíquico; a técnica do regis-

tro das manifestações conscienciais; a Paratecnologia das dinâmicas parapsíquicas qualificando 

o parapsiquismo; a técnica do EV; a técnica da assim; a técnica da desassim; as técnicas de auto-

defesa energética; as técnicas das 40 manobras energéticas. 

Voluntariologia: o voluntariado instigando a autopesquisa. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensê-

nica; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da 

tenepes; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório 

conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafe-

nomenologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Co-

légio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisí-

vel da Pensenologia. 

Efeitologia: os efeitos autenganadores da má interpretação das vivências parapsíquicas 

pessoais; os efeitos evolutivamente prejudiciais do autodescomprometimento consciencial; o efei-

to positivo da admissão do autoparapsiquismo sobre a força presencial; os efeitos do reconheci-

mento da autocompetência parapsíquica sobre o equilíbrio holossomático; o efeito da aceitação 

das autoparapercepções fortalecendo as convicções íntimas; o efeito da autaceitação parapsíqui-

ca na conquista da tranquilidade íntima; o efeito da assunção do autoparapsiquismo na qualifi-

cação do autodesempenho assistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela mobilização contínua das energias; as 

neossinapses criadas a partir das autorreflexões; as neossinapses desenvolvidas pelo continuís-
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mo do trabalho mentalsomático; as neossinapses originadas pela compreensão dos parafatos; as 

neossinapses oriundas da conexão com o amparo; as neossinapses desencadeadas pelo extrapo-

lacionismo parapsíquico; as neossinapses desconstrutoras das convicções autointoxicantes; as 

neossinapses surgidas a partir da higiene mental renovadora das redes interneuronais. 

Ciclologia: o ciclo autaceitação íntima–autaplicação prática–autorretificação cogniti-

va; o ciclo escondimento-revelação; o ciclo admitir-pesquisar-diagnosticar-tratar-curar as pato-

logias pessoais; o ciclo propósito-experiência-ajustes-reeducação-recomeço; o ciclo autexperi-

mentação-autoconstatação-autocomprovação-autaceitação. 

Enumerologia: a autopesquisa; a autorreflexão; a autodescoberta; a autexperimentação; 

o autenfrentamento; a autossuperação; a autoconquista. 

Binomiologia: o binômio autoconformismo–autoinconformismo sadio; o binômio admi-

ração-discordância; o binômio santidade-pecado; o binômio egão-orgulho travando a autaceita-

ção parapsíquica; o binômio autorrespeito-antibelicismo; o binômio potencialidades-fragilidades; 

o binômio autaceitação-heteraceitação. 

Interaciologia: a interação beatice-superstição; a interação beatice-preconceito; a inte-

ração crença-crédulo; a interação libertação-pacificação; a interação autaceitação–autestima 

sadia; a interação destemor parapsíquico–segurança cognitiva. 

Crescendologia: o crescendo maturidade biológica–maturidade consciencial; o cres-

cendo conscin vulgar–conscin lúcida; o crescendo autaceitação–harmonização íntima; o cres-

cendo autolucidez parapsíquica–autoconsciencialidade evolutiva; o crescendo fuga de si mesmo–

coragem para evoluir.  

Trinomiologia: o trinômio patológico ausência de autoconfiança–baixa autestima–ne-

cessidade de heteraceitação; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio 

autenfrentamento-persistência-autossuperação; o trinômio autopesquisa-autoevocação-autocom-

preensão; o trinômio autoparapsiquismo-autogovernança-autodesassedialidade; o trinômio per-

túrbios energéticos–pertúrbios emocionais–pertúrbios mentaissomáticos; o trinômio autoconcei-

to distorcido–autoimagem equivocada–autestima desestabilizada; o trinômio relativo à mesolo-

gia autorrepressão-submissão-autodesrespeito; o trinômio ignorância-questionamento-omni-

questionamento; o trinômio sinceridade íntima–sinceridade com outrem–sinceridade extrafísica. 

Polinomiologia: o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorre-

ciclagem; o polinômio autorrevisão-autorreeducação-autorreciclagens-autaceitação; o polinô-

mio autocrítica-autocosmoética-autoincorruptibilidade-autodesassédio; o polinômio percepção-

cognição-experimentação-convicção; o polinômio vontade-decisão-ação-sustentação. 

Antagonismologia: o antagonismo autaceitação / autorrejeição; o antagonismo condi-

ção consciencial almejada / condição consciencial real; o antagonismo porta-voz de assediador  

/ porta-voz de amparador; o antagonismo inteligência parapsíquica / ignorância parapsíquica;  

o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade consciencial; o antagonismo autexperiên-

cia indispensável / automimese dispensável; o antagonismo mito / experiência; o antagonismo 

trafares supervalorizados / trafores subutilizados. 

Paradoxologia: o paradoxo de ter preconceito para com o preconceito; o paradoxo de 

ser assistencial para com os outros e não para consigo; o paradoxo de ser preferível a dura rea-

lidade à pseudoverdade demagógica. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia; 

a autodiscernimentocracia; a meritocracia; a pacienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço nas autossuperações. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a raciocinofilia; a cogniciofilia; a assistenciofi-

lia; a conviviofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: a fobia da rejeição. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do pânico; a síndrome 

da autovitimização; a síndrome da autossantificação; a síndrome do infantilismo; a síndrome da 

insegurança; a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome do conflito de paradigmas. 

Maniologia: a egomania; a misticomania; a idolomania; a religiomania; a beatomania;  

a fracassomania; a gurumania. 
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Mitologia: a demolição dos mitos milenares por meio da racionalidade cosmoética e au-

tovivências teáticas; as autodesmitificações generalizadas; o mito da aceitação social absoluta. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a parapsicoteca; a mitoteca; a recicloteca; a as-

sistencioteca; a autopesquisoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Intercompreensi-

ologia; a Discernimentologia; a Interassistenciologia; a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Pa-

rafenomenologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Descrenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin parapsíquica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser inter-

assistencial; a conscin autopesquisadora; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o parapsíquico; o autopesquisador; o provocador de parafenômenos;  

o intermissivista; o cognopolita; o completista; o conscienciólogo; o macrossômata; o conviviólo-

go; o duplista; o proexista; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista. 

 

Femininologia: a parapsíquica; a autopesquisadora; a provocadora de parafenômenos;  

a intermissivista; a cognopolita; a completista; a consciencióloga; a macrossômata; a conviviólo-

ga; a duplista; a proexista; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a reciclante existencial;  

a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapi-

ens multidimensionalis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapi-

ens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autaceitação parapsíquica inicial = a da conscin jejuna quanto à vivência 

e compreensão dos parafenômenos; autaceitação parapsíquica média = a da conscin dedicada aos 

estudos relacionados ao próprio parapsiquismo; autaceitação parapsíquica avançada = a da cons-

cin lúcida quanto ao conteúdo dos parafenômenos e praticante das técnicas energéticas aprendidas 

mais transcendentes. 

 

Culturologia: a superação da cultura eletronótica; a cultura da reeducação conscien-

cial; a cultura da Autodesassediologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autaceitação parapsíquica, 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.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

04.  Autocomprovação  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

05.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

06.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

07.  Autoparapsiquismo  aflorado:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

08.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Autorrespeito  multidimensional:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 
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10.  Binômio  autoconformismo-autoinconformismo:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Inventário  parapsíquico  da  infância:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

13.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

14.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Perfil  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

A  AUTACEITAÇÃO  PARAPSÍQUICA  TRAZ  A  PACIFICAÇÃO  

ÍNTIMA  À  CONSCIÊNCIA,  CONDIÇÃO  ESSENCIAL  AO  DE-
SENVOLVIMENTO  DA  PARAPERCEPÇÃO  LÚCIDA  E  À  QUA-

LIFICAÇÃO  DO  AUTODESEMPENHO  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal de 1 a 5, em qual nível você, leitor ou lei-

tora, se inclui quanto à autaceitação parapsíquica? Vale o esforço de melhorar tal situação? 

 

J. C. N. 
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A U T A C E R T O M E T R I A  
( A U T O C O M P L E T I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autacertometria é a mensuração técnica da correção pessoal da conscin 

intermissivista, homem ou mulher, valorando qualitativamente as autorrealizações conscienciais 

na atual existência, considerando o curso grupocármico, o autocompletismo existencial e a maxi-

proéxis grupal, perante o Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O vocábulo certo deriva do idioma Latim, certus, “decidido; resolvido; 

fixado; determinado; seguro; experimentado; firme”. Surgiu no Século XIII. A palavra acerto 

apareceu no Século XV. O segundo elemento de composição metria procede também 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.  Medida da autocorreção. 2.  Mensuração do autacertamento. 3.  Va-

loração do acerto pessoal. 4.  Matematização do autacerto. 5.  Aritmetização do acerto pessoal. 

6.  Medida das autorrealizações acertadas. 7.  Estatística dos acertos. 

Neologia. O vocábulo autacertometria e as duas expressões compostas autacertometria 

parcial e autacertometria integral são neologismos técnicos da Autocompletismologia. 

Antonimologia: 1.  Autequivocometria. 2.  Autodesacertometria. 3.  Autoerrometria. 

4.  Autodesajustometria. 5.  Somatório de erros pessoais. 6.  Medição de autodesacertos. 

Estrangeirismologia: o upgrade em cada autacerto proexológico rumo ao completismo 

existencial (compléxis); o bilan realista de atos pessoais cosmoéticos; o inevitável compte rendu 

pós-dessomático ao evoluciólogo ou evolucióloga; o ranking de acertos auto e maxiproexológi-

cos; o reminder autocorretivo constante; o tour de force recinológico máximo; a busca incansável 

pela performance evolutiva ideal no lifetime; a perene revisão do modus operandi autopesquisís-

tico; a autoconfiança parapsíquica gerando aumento e qualidade da glasnost pessoal perante a pa-

raplateia evolutiva; a teática do res, non verba; o mea culpa autocrítico livre de autovitimizações 

rançosas; a valorização do score realista da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o Prioritarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Autoinventariologia. 

Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema:  – Acertos 

são perenes. Tudo é aperveiçoável. Inexiste acerto esquecido. Somemos acertos evolutivos. Evo-

luir: maximizar acertos. Incompléxis: desacertos acumulados. Compartilhemos nossos acertos. 

Autexemplos são inescondíveis. FEP: somatório autacertológico. Compléxis: autodever cum-

prido. 

Ortopensatologia:  “Acertos. A qualificação autopensênica leva à instalação do holo-

pensene hígido, tornando-o propício à confluência de acertos pela atuação paracerebral. Esta con-

fluência energética e intelectiva gera o acervo de acertos, deixando o local ou criando o holopen-

sene desagradável para os assediadores físicos e extrafísicos”. “Antes do Curso Intermissivo (CI), 

o nosso passado foi marcado por grandes erros e pequenos acertos. Depois do CI, o futuro tende 

a ser marcado por grandes acertos e pequenos erros. Aí, nessa inversão evolutiva, sobressai 

o valor extraordinário das instruções ministradas pelos paramestres do CI”. “O autocompletismo 

existencial é realização exitosa mínima quando ainda subsiste ou perdura a resolução de pendên-

cias grupocármicas, graves, resultantes do passado milenar da consciência”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal assertivo; o holopensene pessoal resolutivo; a fôr-

ma holopensênica interassistencial profícua; a autopensenidade paradireitológica; a autopenseni-
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zação realizadora; o materpensene interassistencial autocompletista; os benignopensenes; a benig-

nopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

exopensenes; a exopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a autopensenidade 

linear; a autopensenização auto e heterodesassediante; os entropopensenes; o domínio da entropo-

pensenidade; a pensenosfera autorrecinológica; a desperticidade conquistada pela autopenseniza-

ção cosmoética. 

 

Fatologia: a autacertometria; a quantificação qualitativa constante do aperfeiçoamento 

cosmoético no autodesempenho evolutivo; a desdramatização de certos erros, debitados à conta 

de inexperiências; a subtração progressiva de erros básicos; o valor do arrastão construtivo aute-

xemplarista cosmoético; a medida da superação da autocriticidade espúria autovitimizadora; o au-

torreconhecimento eficaz da auterronia em contínua correção; os resultados do estudo autocompa-

rativo seriexológico de conscins intemissivistas entre o antes e o depois do Curso Intermissivo 

(CI); a mensuração da trajetória autoproexológica edificante; o somatório das autorrealizações 

gesconográficas tarísticas maxiproexológicas ininterruptas; o saldo de certo patamar de autexperi-

ências evolutivas promovendo crises e neodesafios; a transmissão do conhecimento consciencio-

lógico autexemplarista construtivo aos neointermissivistas; a conta-corrente egocármica; a conta- 

-corrente grupocármica; a conta-corrente policármica; a conta-corrente holocármica; a autodetec-

ção e superação de erros multisseculares; os resultados do exercício diuturno verbaciológico dedi-

cado à aplicação da inteligência evolutiva (IE); o autabsolutismo quanto às retificações contínuas; 

o aproveitamento máximo da macrossomaticidade autorregenerativa; a medição realista do auto-

discernimento teático; a eliminação definitiva da autodepreciação; o acerto da autorrecomposição 

grupocármica; a persistência no aumento de racionalidade; o autossistema pesquisístico de per-

cepção e reparo de erros dispensáveis; o compartilhamento franco de êxitos e fracassos autevolu-

tivos na verbetografia teática; o autoprivilégio reconhecido das vidas alternantes; a tenepes vete-

rana na condição diária de autoprestação de contas interassistenciais; o percentual do diário tene-

pessológico transformado em verbetes mensais; o empenho em acertar, minimizando a ocorrência 

de erros crassos; a presença assertiva (parafiliação) nos trabalhos interassistenciológicos em dinâ-

mica parapsíquica; as neoperspectivas evolutivas autorrenovadoras; a autoliderança proexológica 

meritória; a tridotação intraconsciencial, chave para a desperticidade, nivelada por megaesforços 

silenciosos. 

 

Parafatologia: a qualificação do estado vibracional (EV) profilático na condição de cor-

retor de autopriorizações proexológicas; a seletividade autoproexológica madura, atributo confir-

mado pela autossinalética energoparapsíquica veterana; os problemas da monovisão intrafísica 

devido à vida interdimensional trancada; a medida do atendimento prioritário às necessidades da 

Humanidade e da Para-Humanidade carentes, pautada no algesiômetro; o crédito homeostático 

graças às assins interassistenciais profilático-terapêuticas; a repercussão do Livro dos Credores 

Grupocármicos na Autoparelencologia multiexistencial; a autoparagenética favorecedora do con-

tinuísmo acertológico; as desassins interassistenciais paraperformáticas; os pontos da FEP devi-

dos às omissões superavitárias oportunizadas pelo autodiscernimento; a autocura através da re-

conciliação, base diária de pararrecomposições multidimensionais; os frutos da autodetecção 

e aproveitamento dos paragenes tarísticos; a valoração da vivência autoparapsíquica teática do es-

tágio evolutivo da libertação; as autorresponsabilidades quanto às moréxis advindas do desempe-

nho exitoso em paratarefas interassistenciais auto e maxiproexológicas; o somatório das automi-

meses parapsíquicas sadias; a importância do paraconjunto da obra existencial; o balanço do le-

gado à posteridade evolutiva autorrevezamental; a transparência crescente perante a parobserva-

ção multidimensional; a identificação de autopersonalidades consecutivas promovendo a parapro-

filaxia de erros e contabilizando acertos multisseriexológicos; as paracatarses evolutivas autolúci-

das; a assiduidade decenal às atividades desassediológicas multidimensionais; o acréscimo de hi-

gidez emocional devido às paracirurgias; os paradividendos gerados pela capacitação parapedagó-

gica de centenas de intermissivistas agentes retrocognitores; o saldo do aproveitamento multiexis-

tencial da autorretroepistolografia recuperada e comparada; os autacertos promovendo extrapola-
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cionismos autoparapsíquicos; a autoparaprofilaxia notória devido ao uso verbaciológico de ferra-

mentas conscienciológicas teáticas; a autoparaverbação recinológica qualificando a pacificação 

íntima; a neoconstelação autoparafenomênica propiciada pela equipex, mensurada com sobrieda-

de autodiscernimentológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo decisão-ação; o sinergismo detecção-correção; o siner-

gismo erro-reparação; o sinergismo disposição-acerto; o sinergismo produção-balanço; o siner-

gismo autorganização-precisão; o sinergismo proficiência-eficiência. 

Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da excelência; o princípio da 

descrença (PD); o princípio da autonomia interdependente; o princípio do revisionismo exaustivo 

das próprias ações; o princípio do autorrendimento evolutivo máximo; o princípio da qualifica-

ção cosmoética da produmetria. 

Codigologia: os 12 Megatributos da Conscienciologia incluídos e aplicados no código 

pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código intermissivo pes-

soal notório na superfície do cotidiano proexológico; o código autopesquisístico original; o códi-

go de reciprocidade assistencial; o código das comunexes evoluídas. 

Teoriologia: a teoria das reurbexes; a teoria do completismo existencial; a teoria do au-

torrevezamento multiexistencial; a teoria da FEP; a teoria da autoparaprocedência; a teoria da 

parapsicoteca; a teoria do pensene; o esmero na teática autocognitiva cosmoética (autoconheci-

mento aplicado). 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica da recin cirúrgica; a técnica de mais 

1 ano de vida intrafísica; a técnica dos 40 cursos Acoplamentarium; a técnica do uróboro intros-

pectivo; a técnica dos 3 dias de isolamento; a técnica da renúncia autolúcida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Au-

todespertologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório consciencio-

lógico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Au-

topriorização; o Colégio Invisível da Maxiproexologia; o Colégio Invisível da Reurbanologia; 

o Colégio Invisível da Autorganização; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da 

Projeciologia; o Colégio Invisível da Holomnemonicologia. 

Efeitologia: o efeito imediato do erro; o efeito mediato do acerto; o efeito futuro da au-

tocorreção; o efeito autorrevezamental da reconciliação; o efeito cumulativo da recin; o efeito 

autoproexológico do continuísmo; o efeito imensurável da interassistência prestada. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelos autacertos; as neossinapses autacer-

tológicas recapturadas pela holomemória; as neossinapses autopacificadoras; as neossinapses au-

torrecinológicas; as neossinapses autorrecexológicas; as neossinapses autobenignas; as neossi-

napses parafetivas. 

Ciclologia: o ciclo reserva-dispêndio; o ciclo holobiográfico; o ciclo de reencontros au-

tosseriexológicos; o ciclo da surpreendência evolutiva; o ciclo gratulatório multividas; o ciclo 

dessoma-intermissão-ressoma; o ciclo dos extrapolacionismos autoparapsíquicos. 

Enumerologia: o acerto planejado; o acerto inspirado; o acerto alcançado a partir do er-

ro; o acerto involuntário; o acerto individual; o acerto anônimo; o acerto grupal. 

Binomiologia: o binômio plantar-colher; o binômio retribuir-contribuir; o binômio pla-

nejar-realizar; o binômio refletir-agir; o binômio omitir-falar; o binômio extrair-quitar; o binô-

mio receber-agradecer; o binômio autoimperdão-heteroperdão. 

Interaciologia: a interação equívoco-retificação; a interação cicatriz-lembrança; a inte-

ração autassédio-heterassédio; a interação entropia-ectopia; a interação autocuidado–cuidado 

planetário; a interação perdão-reconciliação. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2229 

Crescendologia: o crescendo paciência-compreensão; o crescendo minimoréxis-maxi-

moréxis; o crescendo planejado-realizado; o crescendo prometido-cumprido; o crescendo omis-

são-retratação; o crescendo criticidade-descrença; o crescendo experimentar-conhecer-saber. 

Trinomiologia: o trinômio reparação-retificação-restauração; o trinômio esforço-dedi-

cação-resultado; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio contração-expansão-dis-

persão; o trinômio pesado-medido-contado; o trinômio precisar-querer-poder; o trinômio negli-

gência-permissividade-leniência. 

Polinomiologia: o polinômio interassistencial somar-subtrair-multiplicar-dividir-com-

partilhar; o polinômio indisciplina-desleixo-dispersão-incorreção; o polinômio acolhimento-es-

clarecimento-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio compreensão-perdão-revisão-re-

conciliação; o polinômio organização-qualificação-produção-pacificação; o polinômio partici-

par-retribuir-contribuir-repartir; o polinômio ensaio-tentativa-erro-acerto. 

Antagonismologia: o antagonismo agitação / dinamismo; o antagonismo conservado-

rismo / inovação; o antagonismo repetição / criação; o antagonismo omissão deficitária / omis-

são superavitária; o antagonismo autadmissão da erronia / autorreatividade à erronia; o antago-

nismo engano / exatidão; o antagonismo franqueza / dissimulação. 

Paradoxologia: o paradoxo de o macrossoma poder ser atribuído à conscin megadeve-

dora; o paradoxo de a meticulosidade nem sempre resultar na conduta ideal; o paradoxo da in-

filtragem cosmoética; o paradoxo de o erro aparente poder encobrir o megacerto; o paradoxo da 

precisão empregada na ectopia autoproexológica; o paradoxo de a persistência poder represen-

tar inflexibilidade e / ou mera teimosia; o paradoxo de a Autocosmoética Destrutiva poder edifi-

car neoacertos. 

Politicologia: a liberocracia; a cognocracia; a cosmocracia; a parademocracia inter-

dimensional; a lucidocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia nas comunexes avançadas. 

Legislogia: as leis da Megacertologia. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a autodisciplinofilia; a raciocionofilia; a discer-

nimentofilia; a autorganizaciofilia; a autocoerenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Maniologia: a mania do acobertamento dos próprios erros, notórios pela ótica multidi-

mensional. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a proexoteca; a maxiproexoteca; a ressomatoteca; 

a recinoteca; a autorrevezamentoteca; a conscienciometroteca; a autoconsciencioterapeuticoteca; 

a autopesquisoteca; a autacertoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocompletismologia; a Autacertologia; a Autoconscienciome-

trologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Autoproexolo-

gia; a Maxiproexologia; a Invexologia; a Recexologia; a Recinologia; a Autorrevezamentologia; 

a Parapsicotecologia; a Pré-Intermissiologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Autevolu-

ciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin automensuradora; a conscin libertária; a conscin interpresidiária; 

o indivíduo autopesquisador autocrítico; a personalidade assertiva; a conscin autolúcida; a pessoa 

correta; a isca humana autolúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a cons-

cin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o orientador evolutivo; o in-

termissivista; o autor conscienciológico tarístico; o agente retrocognitor; o consciencioterapeuta; 

o conscienciômetra; o inversor existencial; o reciclante existencial; o recinólogo; o autorreeduca-

dor; o tenepessista; o ofiexista; o autoproexista; o maxiproexista; o duplista; o intelectual; o proje-

tor consciente; o projecioterapeuta; o autopesquisador autolúcido; o homem de ação; o agente ta-

rístico; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo. 
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Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a orientadora evolutiva; a in-

termissivista; a autora conscienciológica tarística; a agente retrocognitora; a consciencioterapeuta; 

a conscienciômetra; a inversora existencial; a reciclante existencial; a recinóloga; a autorreeduca-

dora; a tenepessista; a ofiexista; a autoproexista; a maxiproexista; a duplista; a intelectual; a pro-

jetora consciente; a projecioterapeuta; a autopesquisadora autolúcida; a mulher de ação; a agente 

tarística; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens corrector; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens autocriticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sa-

piens analyticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens 

despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autacertometria parcial = a valoração do saldo positivo do estágio da au-

torrecomposição grupocármica pela conscin intermissivista autolúcida, completista na atual exis-

tência; autacertometria integral = a valoração do saldo positivo do estágio evolutivo da autoliber-

tação e da policarmalidade pela conscin intermissivista desperta autocrítica, multicompletista. 

 

Culturologia: a cultura da autorretificação contínua; a cultura do autoimperdoamento 

autocrítico; a cultura da autorrenovação; a cultura da abnegação autolúcida; a cultura da Pré-

Intermissiologia (retorno a penates); a cultura da interassistencialidade; a cultura da autorrein-

venção. 

 

Teática. Eis 5 aspectos relevantes da autacertometria, listados em ordem alfabética: 

1.  Compléxis. Pela ótica da Autoproexologia e da Maxiproexologia, o completismo 

existencial não se mede necessariamente apenas por grandes feitos, podendo advir de pequenas 

renúncias autolúcidas em favor do bem comum (common good). 

2.  Critério. Consoante à Paracronologia, o critério de avaliação da atividade pluriexis-

tencial policármica vigora para a conscin intermissivista completista desperta, a partir do retorno 

da intermissão à vida humana, na condição de minipeça autolúcida da maxiproéxis grupal. 

3.  Holomemória. Acorde à Mentalsomatologia, o autoparaacervo da holomemória per-

mite à conscin, completista ou incompletista, enfrentar realisticamente e contabilizar os acertos 

conscienciais autevolutivos alcançados. 

4.  Poderes. Concernente à Holomaturologia, vale mensurar sempre a aplicação dos 

3 atributos, considerados os megapoderes conscienciais: vontade, intencionalidade (materpense-

ne) e autorganização. 

5.  Pré-serenões. Pela Verbaciologia, chegar à desperticidade e, posteriormente, alcan-

çar o nível de evoluciólogo ou evolucióloga depende do chancelamento verbaciológico da teoria 

na prática evolutiva, aplicada pela conscin intermissivista, completista, condição simples e sofisti-

cada, nos separando da performance teática multimilenar do Serenão ou da Serenona. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autacertometria, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abordagem  relevante:  Autopriorologia;  homeostático. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Assiduidade  decenal:  Epicentrismologia;  Homeostático. 

04.  Autequivocometria:  Equivocologia;  Neutro. 

05.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 
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06.  Autocurrículo  setentenário:  Autocompletismologia;  Homeostático. 

07.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

10.  Exercício  do  acerto:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Ficha  Evolutiva  Pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

12.  Retificação:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Técnica  da  egobiografia  proexológica  comparada:  Autorrevezamentologia;  

Neutro. 

14.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

O  SALDO  DA  AUTACERTOMETRIA  SURGE  NA  QUALIDADE  

DO  EXEMPLÁRIO  DE  AUTOSSUPERAÇÕES  EGOCÁRMICAS,  
DE  RECOMPOSIÇÕES  GRUPOCÁRMICAS  E  DO  COMPLÉXIS  

ALCANÇADO  PELAS  INTERASSISTÊNCIAS  POLICÁRMICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está lúcido(a) quanto à autacertometria das ativi-

dades auto e maxiproexológicas rumo ao compléxis? Com quais resultados: satisfatórios ou in-

satisfatórios? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 164, 165, 184 e 185. 
2.  Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 enus.; 
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Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 145 e 199. 

3.  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 In-
ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 20, 41, 43, 53, 57, 59, 114, 
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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 
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M. L. B. 
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A U T A C E R V O    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autacervo interassistencial é o acúmulo de experiências pessoais, con-

quistado ao longo de milênios e da atual vida, retido na holomemória da conscin lúcida, homem 

ou mulher, empregado em prol da auto e heterorreeducação, por meio de técnicas evolutivas 

conscienciológicas fundamentadas nos princípios cosmoéticos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O vocábulo acervo procede do idioma Latim acervus, “montão; ruma; acu-

mulação; sobrecarga”. Apareceu em 1692. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no in-

terior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência provém do mesmo idioma Latim, assis-

tentia, “ajuda; socorro”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Autopatrimônio interassistencial. 2.  Acérvulo pessoal interassisten-

cial. 3.  Autobagagem interassistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas autacervo interassistencial, autacervo interassis-

tencial mínimo e autacervo interassistencial máximo são neologismos técnicos da Interassisten-

ciologia. 

Antonimologia: 1.  Autopatrimônio ocioso. 2.  Autopatrimônio descontinuado. 3.  Anal-

fabetismo seriexológico. 

Estrangeirismologia: a vivência full time da interassistencialidade multidimensional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade. 

Citaciologia: – “A maturidade começa a se manifestar quando sentimos que nos preocu-

pamos mais com os outros do que com nós mesmos” (Albert Einstein, 1879–1955). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal intermissivista; os ortopensenes; a opção pela me-

ta evolutiva da ortopensenidade; o holopensene do continuísmo evolutivo; o holopensene da au-

torresponsabilidade interassistencial; o holopensene autotransformador patrocinando heterotrans-

formações; o holopensene da automelhoria contínua; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; 

os retropensenes; a retropensenidade; a mudança para melhor do materpensene pessoal qualifi-

cando o autacervo interassistencial; a holomemória sendo a base do holopensene pessoal; o holo-

pensene da Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

Fatologia: o uso cosmoético do patrimônio intelectual; as experiências do passado influ-

enciando nas experiências atuais; o fato de a auto-herança poder ser adaptada, reciclada e reutili-

zada a favor da interassistência; a condição natural de todas as conscins poderem interassistir;  

a amortização interassistencial; o ato de saldar as dívidas cármicas do passado; a auto-herança 

descontinuada comprometendo as reconciliações grupocármicas; o paradigma consciencial sendo 

ferramenta eficiente para sair do trancadismo consciencial; as reconciliações grupocármicas orde-

nando o banco de dados multiexistencial; as recins potencializadoras da organização e sistemati-

zação do autacervo; o senso de responbilidade interassistencial; as ideias inatas da interassistên-

cia; o reacesso aos cons magnos; a renovação da holobiografia através da escolha pela interassis-

tência técnica e profissional; as neoverpons favorecendo a reciclagem do autacervo; o ato de abrir 

mão de valores não evolutivos; o ato de tirar o maior aprendizado possível das auto e heteromani-

festações; o balanço existencial promovendo a reestruturação do autacervo; as autorreflexões pro-

movendo o neoprocessamento da conduta pessoal; a dinamização da autobiografia através das 

gescons; a autoconsciencioometria podendo sinalizar o nível de autodesempenho, evitando esban-
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jamento das autopotencialidades; a profilaxia das inutilidades mnemônicas; a limpeza das infor-

mações desatualizadas e erradas do banco de memória; a conquista de novas competências na 

qualificação da interassistencialidade; a sinceridade de propósitos; o ato de utilizar as anotações 

como profilaxia das memórias falsas; a atualização do banco de dados das posturas anacrônicas. 

 

Parafatologia: o autacervo interassistencial; a autancestralidade interassistencial; a auto-

hereditariedade interassistencial; os trafores adquiridos nas vidas pregressas podendo ser burila-

dos nas tarefas interassistenciais; a autobagagem multiexistencial aberta ao grande público; os ati-

vos pessoais multiexistenciais disponíveis; o público-alvo interassistencial ancestral aguardando  

o assistente; as ações cosmoéticas de hoje compondo o autacervo interassistencial para as próxi-

mas vidas; a tares promovendo a limpeza e atualização do acervo pluriexistencial; a coleção de 

experiências milenares direcionada à evolução consciencial contínua; a autovivência do estado vi-

bracional (EV) profilático; a qualificação do parapsiquismo lúcido impulsionador da interassis-

tência; a amparabilidade multidimensional interassistencial; a holomemória sendo a fonte da evo-

lução contínua; as senhas de acesso à holomemória; a paragenética interassistencial; a captação de 

ideais e inspirações de amparadores extrafísicos em prol da interassistência; o trabalho qualifica-

do autolúcido ombro a ombro com os amparadores extrafísicos; as projeções lúcidas paraeducati-

vas; o parapsicodrama auxiliando na qualificação interassistencial; as retrocognições sadias reno-

vando a holobiografia; o download das memórias positivas do autacervo; o autorrevezamento 

multiexistencial interassistencial; a holomemória fornecendo dados para o estudo das vidas 

consecutivas interassistenciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo memória-holomemória; o sinergismo autoconsciencio-

metria–autoconsciencialidade interassistencial; o sinergismo da interassistencialidade multidi-

mensional. 

Principiologia: o princípio de fazer o melhor possível; o princípio da singularidade ho-

lobiográfica gerando maior responsabilidade interassistencial; o princípio da primazia evolutiva 

da existência atual; o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: a cláusula interassistencial do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal; a teoria da autancestralidade; a teoria 

da seriéxis. 

Tecnologia: a priorização da técnica da tenepes na agenda pessoal; a técnica da exausti-

vidade interassistencial; as técnicas de autossustentabilidade energética; as técnicas de desasse-

dialidade; a técnica do arrimo interassistencial. 

Voluntariologia: a escolha pela convivialidade sadia no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório consciencio-

lógico da grupalidade. 

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

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

légio Invisível da Tenepessologia. 

Efeitologia: os efeitos da paragenética no holossoma atual; o efeito da manutenção do 

equilíbrio emocional; o efeito das extrapolações intraconscienciais no banco de dados pessoal. 

Neossinapsologia: as reciclagens transformadoras das sinapses e parassinapses. 

Ciclologia: a qualificação do patrimônio pessoal através do ciclo multiexistencial pesso-

al (CMP). 

Enumerologia: a autoconsciencialidade interassistencial holossomática; a autoconsci-

encialidade interassistencial cosmoética; a autoconsciencialidade interassistencial tarística; a au-

toconsciencialidade interassistencial intermissiva; a autoconsciencialidade interassistencial seri-
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exológica; a autoconsciencialidade interassistencial bioenergética; a autoconsciencialidade inte-

rassistencial projetiva. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio vontade-motivação; o binô-

mio autorreflexão-ponderação. 

Interaciologia: a interação biografia-parabiografia. 

Crescendologia: o crescendo minipeça interassistencial–maximecanismo evolutivo plu-

riexistencial. 
Trinomiologia: o trinômio autorganização–priorização–aceleração da autevolução. 

Paradoxologia: o paradoxo de a melhoria pessoal reverberar na melhoria de todos. 

Politicologia: a política da transformação evolutiva; a política de empreender o melhor 

para todos; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo ininterrupto, objetivando a qualificação do 

autacervo multiexistencial. 

Filiologia: a conviviofilia; a evoluciofilia; a intelectofilia; a cognofilia; a bibliofilia; a as-

sistenciofilia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a assistencioteca; a pensenoteca; a evolucioteca; a experimentoteca;  

a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a autopesquisoteca; a conscienciometroteca; a conscienciote-

rapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Holomemoriologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Ressomatologia; a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Seriexologia; a Paracerebrolo-

gia; a Parapercepciologia; a Parapesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autacervo interassistencial mínimo = o do assistente aplicado no âmbito 

grupocármico; o autacervo interassistencial máximo = o do assistente vivenciando a interdepen-

dência evolutiva com aplicação no âmbito policármico. 
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Culturologia: a bagagem cultural pessoal; o atacadismo cultural; a Culturologia Inter-

missivista Pessoal. 

 

Caracterologia. No âmbito da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 metas ou pontos críticos, exigindo esforços pessoais na dinamização do autacervo interassisten-

cial: 

1.  Anticonflitividade. Corrigir as raízes pretéritas geradoras de autoconflitos, ao invés 

de externar os autoconflitos nas interrelações. 

2.  Autolucidez. Priorizar a autolucidez interassistencial multidimensional, ao invés de 

viver somente os instintos humanos. 

3.  Convivialidade. Expandir as redes de relacionamentos sociais e parassociais evoluti-

vos, ao invés de buscar redes de relacionamentos somente por meio de aparelhos humanos. 

4.  Extrapolacionismo. Buscar neovivências, ao invés de simplificar o presente com ex-

periências do passado. 

5.  Interassistência. Buscar autoqualificação para instalação da ofiex, ao invés de aco-

modar-se com a homeostase conquistada, por exemplo, através da tenepes. 

6.  Protagonismo. Optar pelo protagonismo proexológico, ao invés da cultura do depois 

eu faço. 

7.  Traforismo. Usar os trafores em alto nível em prol da interassistência, ao invés de 

buscar reconhecimento das autopotencialidades. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Seriexologia, eis por exemplo, na ordem alfabética, 18 

especialidades da Conscienciologia e respectivas posturas sadias e evolutivas, qualificadoras do 

autacervo interassistencial: 

01.  Autodesassediologia: autoincorruptibilidade; antivitimização; Higiene Conscien-

cial. 

02.  Autorganizaciologia: autoconscienciometria; priorização evolutiva; uso inteligente 

do tempo, espaço e recursos evolutivos. 

03.  Comunicologia: autexpressão autêntica; escuta interassistencial; ouvido amigo; diá-

logo desassediante; priorização da tares. 

04.  Decidologia: autodecisão proéxica; autofirmeza; ajuizamento pessoal. 

05.  Egocarmologia: autestressamento positivo; autocuidado; autaceitação; priorização 

do completismo existencial. 

06.  Energossomatologia: psicosfera acolhedora; desassim profilática; automegaeufori-

zação. 

07.  Errologia: opção de aprender com os erros como parte da evolução; retratações gru-

pocármicas. 

08.  Holomaturologia: recuperação de cons magnos; projeção lúcida interassistencial; 

qualificação da inteligência evolutiva (IE). 

09.  Interassistenciologia: autodisponibilidade interassistencial; mediação conciliadora; 

iscagem lúcida; acoplamento terapêutico; acolhimento fraternal. 

10.  Mentalsomatologia: leituras úteis; uso cosmoético dos atributos mentais. 

11.  Parapercepciologia: expansão da autoconscientização multidimensional; discerni-

mento no uso do parapsiquismo. 

12.  Paraprofilaxiologia: evitação da incidência pessoal nos mesmos erros, equívocos, 

distorções e omissões deficitárias. 

13.  Pensenologia: disciplina autopensênica; assinatura pensênica homeostática; retro-

pensene interassistencial; ortopensenidade. 

14.  Proexologia: programação existencial assentada na tares, tenepes e desassediali-

dade. 

15.  Psicossomatologia: gosto pela vida intrafísica; satisfação benévola. 

16.  Seriexologia: análise, investigação e qualificação da holobiografia pessoal. 
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17.  Somatologia: autovivacidade; autovitalidade; incansabilidade; bom ânimo; auto-

consciencialidade somática. 

18.  Voliciologia: ortodisposição; força motriz pessoal; propulsão da vontade; esforço 

prazeroso; força presencial equilibrada. 

 

Continuísmo. Na condição de continuísmo evolutivo, a consciência pré-serenona deve 

esforçar ao máximo, a fim de evitar as influências estagnadoras contidas no autacervo milenar. 

Abertismo. A recin auxilia a consciência a corrigir os nós ou bugs do passado, patroci-

nando a ampliação da autenticidade e abertismo consciencial. Para isso é necessário despojamen-

to para identificar o modus operandi da manifestação nosográfica. 

Amplificação. A conscin interessada na amplificação do autacervo pode adotar o hábito 

de registrar as vivências importantes do cotidiano identificando por exemplo, as sensações, estí-

mulos internos e externos, autoconquistas, crenças, intencionalidades, contextos e traços aciona-

dores de determinados comportamentos, sentimentos, reações, desconfortos ou conflitos, reunin-

do fatuísticas (fatos e parafatos) e traços conscienciais. 

Cosmanálise. A criação de banco de dados autopesquisísticos, com o tempo, promove  

o entrecruzamento de informações e possibilita o início da cosmanálise. Tal identificação é única, 

personalíssima e intransferível dentro de mecanismo evolutivo. 

Autoinventário. O hábito de fazer autoinventário biográfico ou balanço existencial pos-

sibilita à conscin corrigir as imaturidades, aumentando o nível da interassistencialidade. Estudar  

o passado para melhorar o presente. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autacervo interassistencial, indicados para a expansão 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

06.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Continuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

12.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

15.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

 

A  AMPLIFICAÇÃO  DO  AUTACERVO  INTERASSISTENCIAL  

EXIGE  A  VIVÊNCIA  DA  COSMOETICOLOGIA  E  ASSUNÇÃO  

DO  COMPROMISSO  EM  DAR  O  MELHOR  DE  SI  NO  AVAN-
ÇO  DA  EVOLUÇÃO  MAXIFRATERNA  E  UNIVERSALISTA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem empregando as experiências contidas no au-

tacervo multiexistencial, na condição de consciência única e personalíssima, em prol da interas-

sistência intransferível? Já fez balanço do saldo evolutivo das conquistas interassistenciais? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória das Vivências Passadas; 310 p.; 23 caps.; fil-
mografia; 92 filmes; 66 refs.; glos. 298 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2a

 Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 129 a 132. 

2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 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 336, 343, 351, 433  
e 563. 

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 Proje-
ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 50, 83 e 172. 

 

M. F. F. 
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A U T A C O L H I M E N T O    C O S M O É T I C O  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autacolhimento cosmoético é a condição da conscin, homem ou mulher, 

de autaceitação, apesar do reconhecimento das próprias imaturidades conscienciais, sem precon-

ceitos, visando o resgate da autestima e o autodesassédio, pautada no compromisso com o auto-

imperdoamento e a autoincorruptibilidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra acolhimento deriva do idioma Latim Vulgar, accolligere, constituí-

do por ad, “em direção a; aproximação”, colligere, “colher; reunir; apanhar; juntar”. Apareceu no 

Século XIII. O termo cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; uni-

verso”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kós-

mos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra ética vem do idioma Latim, ethi-

ca, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e este do idioma Grego, ethikós. 

Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Autaconchego responsável. 2.  Autoafeto sadio. 3  Autapreço eviden-

ciado. 4.  Autaceitação cosmoética.  

Neologia. As duas expressões compostas autacolhimento cosmoético primário e autaco-

lhimento cosmoético maduro são neologismos técnicos da Assistenciologia.  

Antonimologia: 01.  Autocomplacência. 02.  Egocentrismo. 03.  Incoerência. 04.  Auto-

acriticidade. 05.  Autoculpa; autovitimização. 06.  Autocorrupção. 07.  Autorrejeição. 08.  Auto-

julgamento; autocondenação. 09.  Autopunição. 10.  Autacolhimento anticosmoético. 

Estrangeirismologia: o rapport consigo mesmo; o link autassistencial; a self friendship; 

o self love; o self care; o não ao self bullying. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à importância da autassistencialidade. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Autaco-

lhimento: assistência imprescindível. Autacolhimento: fraternismo inclusivo. Autacolhimento 

qualifica heteracolhimento. 

Citaciologia: – Faça a descoberta de si mesmo e aos poucos descobrirá que é mais se-

guro e compensador valorizar-se (Clarice Lispector, 1920–1977, escritora e jornalista). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autassistencialidade; o holopensene pessoal da 

interassistencialidade; o holopensene pessoal da intercompreensão; o holopensene pessoal da au-

todesassedialidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os lucidopensenes; a construção 

da lucidopensenidade; a autopensenização realista; a retilinearidade autopensênica; os ortopense-

nes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o autacolhimento cosmoético; a autocriticidade sadia; o autorrespeito íntegro; 

o carinho na autorreferência; a necessária autaceitação dos travões para a autossuperação; o auto-

conhecimento das circunstâncias nas quais trafores e trafares atuam; a seleção do melhor para  

o holossoma; a manutenção da autoimagem atualizada; a atenção às vulnerabilidades; o reconhe-

cimento dos limites pessoais; a autexigência em agir segundo as possibilidades reais, sem supe-

restimar-se ou subestimar-se; o autocompromisso com o posicionamento de não se autodestruir 

ou se autopromover desnecessariamente; a evitação do passar a mão na própria cabeça e deixar os 

equívocos de lado; a autassunção da responsabilidade evolutiva sem culpas, condenações ou puni-

ções; o resgate da autestima sadia; o acolhimento às heterocríticas avaliadas com autocrítica;  
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a autorreflexão permitindo o ato de escutar necessidades e interesses evolutivos pessoais; a pausa 

para respirar fundo; a paciência com o timing pessoal; o bom humor na autoabordagem; a auto-

compaixão sem dramas; os relacionamentos interconscienciais mais sadios; a autolibertação de 

expectativas exageradas quanto a si e aos demais; o desenvolvimento da empatia concomitante;  

o autoposicionamento fraterno diante das imaturidades pessoais e alheias, favorecendo o perdão; 

a atenção às pequenas coisas favorecendo o aprimoramento na interassistencialidade; a conquista 

da autonomia relativa nos relacionamentos interconscienciais; a autopermissão ao recebimento de 

elogios sinceros, com alegria; o ato de desfazer dos nós das cobranças inadequadas derivadas de 

tacon e produtoras de ressentimentos e mágoas; o autesclarecimento permitindo a autogestão evo-

lutiva; a gratidão pela oportunidade da ressoma atual. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a escolha lúcida sobre quais energias gravitantes manter na psicos-

fera pessoal; a construção da autoconfiança como condição para o trabalho conjunto com os am-

paradores extrafísicos no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a prática diária da 

tenepes favorecendo a interlocução com os amparadores de função; a primener pessoal; a ener-

gosfera otimizada; o autodesassédio desfazendo o link entre consciências extrafísicas patológicas 

do passado; a assistência mais lúcida às consciexes cobradoras do passado; o parafato de o assedi-

ador (anticosmoético) poder mostrar o ponto nevrálgico da consciência autacolhedora (cosmoéti-

ca); as assimilações simpáticas (assins) sadias; as desassimilações simpáticas (desassins) eficien-

tes; o posicionamento firme quanto às responsabilidades interassistenciais assumidas no período 

intermissivo; as evocações da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF) inspirando o autacolhi-

mento. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autestima-autacolhimento; o sinergismo autacolhimen-

to-autorrespeito; o sinergismo autobenevolência-autassistência; o sinergismo autocognição–au-

totares acolhedora; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo autodis-

cernimento–autotransparência–autoconceito sadio. 

Principiologia: o princípio da megafraternidade; o princípio de não pensar mal dos ou-

tros e tampouco de si mesmo; o princípio da autocompreensão; o princípio da autoincorruptibili-

dade; o princípio da autevolutividade; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; o princí-

pio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autocoerência. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade; a teoria e prática das reciclagens intra-

conscienciais; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da saúde consciencial; a teoria da 

megafraternidade. 

Tecnologia: a técnica dos balanços existenciais periódicos; a técnica da recin; as técni-

cas energéticas; as técnicas conscienciométricas; a técnica da tenepes; a técnica do autoabraço 

energético; as técnicas da consciencioterapia; as técnicas de manutenção da saúde do soma;  

a técnica da projeção lúcida servindo como autoimpactoterapia. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico de acolhimento aos intermissivistas 

modelando a teática do autacolhimento cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; 

o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológi-

co da Autoconscienciometrologia; o exercício da cidadania multidimensional funcionando ao mo-

do de laboratório consciencial. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Convi-

viologia; o Colégio Invisível da Autodesassediologia; o Colégio Invisível da Autocriticologia;  

o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 
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Efeitologia: o efeito da disponibilidade autassistencial sobre a autestima; o efeito do 

autorrespeito e do autoconceito. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à reformulação do autacolhimento;  

a substituição de sinapses autopunitivas por neossinapses de autobenignidade. 

Ciclologia: o ciclo autacolhimento-autesclarecimento-autencaminhamento-autacompa-

nhamento impulsionando reciclagens. 

Enumerologia: a autobenignidade; a autaceitação; o autocuidado; a autocompreensão; 

o autamparo; o autoimperdoamento; a autobservação. 

Binomiologia: o binômio autogentileza–autacolhimento cosmoético; o binômio autodis-

ponibilidade–autestima sadia; o binômio conduta padrão–conduta exceção; o binômio autacon-

chego da tacon–autofortalecimento da tares; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o bi-

nômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação autacolhimento cosmoético–autestima sadia–autoconceito 

positivo; a interação autocompreensão-autassistência; a interação paciência-autodeterminação. 

Crescendologia: o crescendo autacolhimento–autamparo–desoneração do amparador 

extrafísico.  

Trinomiologia: o trinômio teática-autacolhimento-autocoerência. 

Polinomiologia: o polinômio autacolhimento-autobenignidade-autoimperdoamento-au-

tassistencialidade; o polinômio autacolhimento-autopercepção-autaceitação-autestima. 

Antagonismologia: o antagonismo egocentrismo infantil / liderança autassistencial;  

o antagonismo autonomia / interdependência. 

Paradoxologia: o paradoxo de a consciência se autacolher para melhor heteroacolher; 

o paradoxo de ser acolhedor com os outros e não ser autacolhedor; o paradoxo de o assistente 

ser o próprio assistido. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a autoconscien-

ciocracia. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da 

ação e reação. 

Filiologia: a autamparofilia; a interassistenciofilia; a autopesquisofilia; a conscienciofi-

lia; a evoluciofilia; a neofilia; a recexofilia; a autexperimentofilia. 

Fobiologia: a autassediofobia; a autocomunicofobia; a autossuperação da fobia da re-

jeição. 

Sindromologia: a superação da síndrome da autovitimização; o descarte da síndrome da 

consciência malamada; a profilaxia da síndrome da onipotência; o triunfo sobre a síndrome da 

autossubestimação; a solução da síndrome da solidão consciencial. 

Maniologia: a mania de se desmerecer; a mania de usar nomes pejorativos para autode-

signar-se. 

Mitologia: o mito de achar ser possível viver sem frustrações o tempo todo; o mito de 

ser possível agradar a todos; o mito de a felicidade não poder ser usufruída nesta dimensão. 

Holotecologia: a assistencioteca; a egoteca; a autoconviovioteca; a psicossomatoteca;  

a pensenoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Autodesassediologia; a Autocoerenciologia; 

a Autocuroterapia; a Autopriorologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia; 

a Evoluciologia; a Paraprofilaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência acolhedora; a conscin receptiva; a conscin interassistencial;  

a consciência intermissivista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin en-

ciclopedista; a conscin semperaprendente. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o intermissivista; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  
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o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o autorreeducador; o epicon lúcido; o exemplarista;  

o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o proje-

tor consciente; o autoafetivo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a in-

termissivista; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a autorreeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a proje-

tora consciente; a autoafetiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens 

orthopensenisator; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapi-

ens reeducator; o Homo sapiens qualificator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autacolhimento cosmoético primário = o referente à conscin em proces-

so de resgate da autestima, seguindo satisfatoriamente as diretrizes do próprio CPC; autacolhi-

mento cosmoético maduro = o da conscin proexista autodeterminada a realizar as reciclagens ne-

cessárias para atingir o compléxis. 

 

Culturologia: a cultura do acolhimento; a cultura do bom humor; a cultura da benigni-

dade. 

 

Evitaciologia. Pela Autodesassediologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 19 evi-

tações, indicadas à conscin interessada no desenvolvimento e / ou manutenção do autacolhimento 

cosmoético: 

01. Autexposição exagerada: mostrar-se em demasia podendo representar exibição au-

tovexatória se não houver autocrítica. 

02. Autocamuflagem: fingir ou camuflar pensenes para si próprio. 

03. Autoculpa: autocondenar-se. 

04. Autodesajuste: tornar-se refém de autocrítica perversa. 

05. Autoimagem: manter-se com a autoimagem desatualizada. 

06. Autopreconceito: prejulgar-se, acarretando autassédio. 

07. Autopunição: escolher o pior. 

08. Autorrejeição: desprezar-se. 

09. Autossabotagem: negar o melhor de si. 

10. Belicosidade: ofender o outro, pois é também forma de autagressão. 

11. Cobrança: cobrar dos demais o preenchimento das lacunas de carências pessoais. 

12. Dependência: depender das emoções das demais consciências. 

13. Desânimo: desmotivar-se com recaídas. 

14. Desatenção: negligenciar o heterassédio agindo nas fissuras conscienciais. 

15. Egocentrismo: negar as necessidades dos demais. 

16. Medo: recear a decepção e frustração próprias e alheias. 

17. Raiva: usar os outros para descontar raivas e frustrações. 

18. Risos: evidenciar sarcasmo ou desconforto por meio do riso exagerado. 

19. Vitimização: justificar as imaturidades conscienciais enquanto vítima de conse-

quências injustas. 

 

Autacolhimento anticosmoético. O autacolhimento anticosmoético pode gerar compor-

tamento auto e heteragressivo por parte da consciência, tal qual o do assediador, assim como aco-

modação ao estágio evolutivo. 
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Sugestões. Pela Autoconsciencioterapia, eis, na ordem alfabética 35 sugestões para efeti-

var o autacolhimento cosmoético: 

01. Amizade: considerar a construção da autamizade. 

02. Assertividade: buscar exprimir os pensenes sem estupros evolutivos. 

03. Autaceitação: admitir trafares coexistindo com trafores; ninguém é perfeito. 

04. Autatenticidade: validar necessidades e reconhecer limites. 

05. Autavaliação: manter-se com autanálise isenta. 

06. Autexigência: esperar de si ações exequíveis, entretanto sem acomodação. 

07. Autexposição: expor-se com espontaneidade autocrítica. 

08. Autoapreço: considerar a construção do autorrespeito. 

09. Autobenignidade: tratar-se com gentileza. 

10. Autobservação: perceber circunstâncias produtoras de pensenes de menos valia, 

impotência, tristeza, frustração, raiva ou ansiedade. 

11. Autocomparação: observar conquistas em autossuperações. 

12. Autoconhecimento: reconhecer a necessidade de mudanças. 

13. Autocuidado: manter-se em dieta saudável; atividade física prazerosa; horas de so-

no adequadas; lazer com satisfação positiva; leitura mentalsomática. 

14. Autocumplicidade: ousar explorar novas experiências. 

15. Autorreferência: autodefinir-se sem autopromoção ou autodestruição. 

16. Autorreflexão: refletir sobre as diversas condições de vida e as responsabilidades 

inerentes. 

17. Autovalidação: fazer escolhas sem precisar da aprovação dos demais. 

18. Autovalorização: dar o valor devido às próprias experiências sem denegrí-las. 

19. Bom humor: buscar manter-se em estado de contentamento. 

20. Concessões: negociar segundo o CPC. 

21. Coragem: descartar inutilidades evolutivas. 

22. Criatividade: concentrar-se em alternativas de ações para situações fora do controle 

da consciência. 

23. Críticas: escutar com autocrítica e imparcialidade. 

24. Dúvidas: aprender a conviver com incertezas. 

25. Elogios: aceitar receber elogios sinceros. 

26. Errologia: admitir os erros como parte da evolução e retratar-se. 

27. Intercompreensão: aceitar o tempo diferenciado, para cada consciência, na com-

preensão de fatos e parafatos. 

28. Interdependência: desenvolver a segurança e bem estar pessoal assentados na in-

terdependência consciencial. 

29. Interpretação: lidar com frustrações dando a adequada interpretação aos fatos e pa-

rafatos. 

30. Liberdade: libertar-se de expectativas exageradas em relação aos demais. 

31. Momentos: viver no aqui-agora-já independente de no momento estar feliz ou triste. 

32. Negação: saber dizer não. 

33. Relaxamento: permitir-se relaxar e descontrair-se. 

34. Respeito: respeitar as individualidades, incluindo a própria. 

35. Silêncio: escutar os autopensenes com atenção especial aos desabafos.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autacolhimento cosmoético, indicados para a expansão 

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

01.  Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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03.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autamparo:  Assistenciologia;  Homeostático. 

06.  Autoconquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Autocriticofilia:  Criticologia;  Homeostático. 

08.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Autofamiliaridade  ascendente:  Autoconviviologia;  Homeostático. 

10.  Autogestão  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 

11.  Automediação  anticonflitiva:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

12.  Autoposicionamento  sadio:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Autorrespeito  multidimensional:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

14.  Autotortura:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

15.  Autovalor  ínsito:  Paraxiologia;  Homeostático. 

 

O  AUTACOLHIMENTO  COSMOÉTICO  É  FERRAMENTA  EFI-
CIENTE  NA  PROFILAXIA  DAS  AUTOSSABOTAGENS  REDU-
TORAS  DO  AUTODISCERNIMENTO  QUANTO  ÀS  RESPON-

SABILIDADES  PROEXOLÓGICAS  PRÉ-ESTABELECIDAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é capaz de se autacolher mantendo a autocrítica 

benévola? Consegue dizer não, sem autoculpas? Compreende a importância de jamais desistir de 

si mesmo(a)? 

 
Bibliografia  Específica: 
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A U T A J U S T E    F I N O  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autajuste fino é o processo permanente e ininterrupto de reciclagens in-

traconscienciais (recins) e autocorreções refinadas, com reflexos na intrafisicalidade diuturna, em 

busca de aperfeiçoamento e excelência em todos os aspectos de manifestação da consciência, com 

vistas ao atendimento cosmoético das requisições interassistenciais, parapsíquicas, proexológicas 

e autorrevezamentais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo justo deriva do idioma Latim, justus, “que observa  

o direito; justo; legítimo; razoável; normal; regular; conveniente”. Surgiu no Século XIII. A pala-

vra ajuste apareceu no Século XVII. O termo fino procede do mesmo idioma Latim, finis, “limite; 

extremo; fim”, e por extensão, “o que é bem feito; bem-acabado; perfeito; refinado; elegante; de-

licado; amável”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Autaperfeiçoamento refinado. 02.  Autatualização sofisticada.  

03.  Autorganização requintada. 04.  Autacerto detalhístico. 05.  Autodetalhismo recinológico.  

06.  Autorretificação aguda. 07.  Autorrefinamento sutil. 08.  Autocorreção apurada. 09.  Autobu-

rilamento intraconsciencial. 10.  Autorreciclagem profunda. 

Neologia. As 3 expressões compostas autajuste fino, autajuste fino mediano e autajuste 

fino avançado são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Autodesajuste grosseiro. 02.  Anacronismo autevolutivo. 03.  Auto-

desencaixe intraconsciencial. 04.  Desarmonia evolutiva. 05.  Cascagrossismo. 06.  Autodesorga-

nização. 07.  Entropia evolutiva. 08.  Autodesacerto evolutivo. 09.  Autodesequilíbrio intracons-

ciencial. 10.  Impolidez evolutiva. 

Estrangeirismologia: a démarche sofisticada; o gap pessoal identificado na escala evo-

lutiva; o fine-tuning consciencial; a rotina zen; o Recexarium; o joint venture cosmoético dos 

múltiplos egos no empreendedorismo autevolutivo; o giro do dial em busca da sintonia fina nos 

autodesempenhos; o Invexarium; a mise en place da rotina; o autodesempenho cosmoético entre-

telones; a finesse autevolutiva; a autoimunidade relativa ao Zeitgeist; a participação ativa nas cou-

lisses extrafísicas; a autossaturação da robéxis ad nauseam; o Elucidarium; o bilan periódico;  

a découpage da realidade cotidiana; a conexão timeline-lifetime; a neoconfiguração do puzzle au-

tevolutivo; a mise en ordre diuturna dos trabalhos gesconológicos; o tour de force na autodinâmi-

ca evolutiva; a autexigência no selfimprovement contínuo; o saldo diário bien-fondé das autaná-

lises; o exercício do selfpolishing permanente; o autocompromisso do compte-rendu intermissivo; 

o continuum da autevolução. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reciclagens intra e extraconscienciais. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Fujamos 

da imprecisão. Coerência: maturidade voliciológica. 

Coloquiologia: o ato de dar uma geral nas atividades autoproexológicas; a recin corajo-

sa e ininterrupta sem fazer careta; o banho de loja das crises de crescimento assistidas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da automutabilidade evolutiva; os recinopensenes; 

a recinopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopenseni-

dade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenida-
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de; os materpensenes; a materpensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a desati-

vação definitiva das filiais da Baratrosfera na autopensenidade. 

 

Fatologia: o autajuste fino; o megafoco preciso, sempre na mira da autevolução; o refi-

namento da autocura progressiva; a decantação diuturna dos aspectos a melhorar; os extratos peri-

ódicos dos autoinvestimentos na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a depuração da obsolescência de 

hábitos, tarefas, interesses e relações; o autocombate necessário às irracionalidades e à desinteli-

gência evolutiva; o autorado conscienciológico na condição de ferramenta para as autorretifica-

ções; a tares silenciosa pela autexemplificação; o aprimoramento contínuo da autocognição; o po-

sicionamento pessoal no escopo da Harmoniologia; a profilaxia do efeito kriptonita nas interassis-

tências; a automotivação para prosseguir em honra à paraprocedência; o ortoaprofundamento 

consciencial evolutivo; a utilização crescente criteriosa da omissuper; a autodeterminação cos-

moética aplicada aos empreendimentos proexológicos; o adoecimento somático recinológico pro-

videncial; a harmonia pessoal progressiva; a autossutileza evolutiva; o Curso Balanço Existencial 

da APEX; a prontidão assistencial espontânea; a evitação de arrependimentos na invéxis; o au-

topacto de crescimento evolutivo; as rupturas consensuais ou a perda de amizades devido à apli-

cação do binômio admiração-discordância; a produtividade consciencial ininterrupta; a assistên-

cia sob demanda nas interprisões grupocármicas; a espiral evolutiva da paragenética materializada 

no DNA; o recurso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1); a autoinflexibilida-

de domada; a afinação da cosmoética nas dissonâncias autevolutivas; a vivência teática do ônus 

do não; a necessária aclimatação às neoideias; as crises de crescimento interassistenciais; o auto-

didatismo permanente na reeducação autoprogramada; o inventário atualizado das neoconquistas; 

a autoviragem intraconsciencial; a ousadia da intenção de persistir no melhor; o uso do diapasão 

da Cosmoética nos empreendimentos autevolutivos; a sofisticação progressiva da taquirritmia;  

o desafio da pacificação íntima gradativa; o autencaixe evolutivo ideal; as concessões até o ponto 

de não representarem perdas evolutivas; a eleição preferencial explícita pelas verpons. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autopesquisa 

contínua de bases paracientíficas; a evitação do ruído branco extrafísico na manifestação auto-

pensênica; o arco voltaico craniochacral; a afinização progressiva com a Central Extrafísica da 

Verdade (CEV); a interassistência na consolidação da identidade extra; o valor da projeção cons-

ciente, a impactoterapia das autorrecins perante assediadores recalcitrantes, conscins e conscie-

xes; a participação nas redes parassociais de interassistência; a prática da automegaeuforização; 

o aumento da dicionarização da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o respeito ao proto-

colo parapsíquico interassistencial; o aumento das autorrequisições assistenciais na tenepes;  

o apuramento da autoparaperceptibilidade; a qualificação da sinceridade estarrecedora nos 

paradepoimentos das autogescons; o rendimento autevolutivo comprovado; o aprimoramento da 

autocomunicação interdimensional; o autexperimento da descoincidência vígil sadia; a doação de 

neuroectoplasma para a melhoria da dinâmica paracerebral do assistido; as megadecisões evoluti-

vas atinentes ao cumprimento do CPC; a importância da assim-desassim e das iscagens intercons-

cienciais lúcidas; a autoconscienciometria contínua; os acréscimos lúcidos à holobiografia; o ver-

betorado conscienciológico enciclopédico na condição de recurso ousado para as autorretratações 

multidimensionais (conscin-cobaia); os autajustes parapsíquicos; as sincronicidades parapsíquicas 

frequentes no fluxo inteligente de mensagens cosmoéticas extrafísicas; a aceleração da História 

Pessoal através da tenepes; o respeito ao Paradireito de quem escolheu evoluir mais devagar;  

a holanálise de consequências na condição de elemento otimizador para o continuísmo dos autes-

forços; a elucidação da autossinalética parapsíquica; a sutileza na eliminação diária dos bagulhos 

ideativos; a elegância das abordagens interassistenciais dos amparadores; as estratégias parapsí-

quicas evolutivas autocriativas; o autesforço na verbação teática multidimensional. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo exegética–depurações nas recins; o sinergismo tenepes- 

-ofiex; o sinergismo do autorrefinamento infinito; o sinergismo do Maximecanismo Multidimen-

sional Interassistencial; o sinergismo da fôrma holopensênica sadia; o sinergismo evolutivo re-

cins-recéxis; o sinergismo consciex amparadora–conscin amparanda nas autorrenovações inadi-

áveis. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do “isto não é para mim”; o prin-

cípio do exemplarismo pessoal (PEP); o principium prioritarius; o princípio de ninguém evoluir 

sozinho; o princípio do “isto também passa”; o princípio do posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética ampliando a comunicação inter-dimen-

sional; o código cosmoético de boas maneiras aplicado em todos os contextos; o código paradi-

reitológico aplicado ao mérito do assistido; os códigos da autorreeducação; o codex subtilissimus 

pessoal; o código do bem-viver multidimensional. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria e a prática das 40 manobras energéticas; a te-

oria do holossoma; a teoria-líder da Conscienciologia; a teoria da repetibilidade dos autexperi-

mentos evolutivos; a teoria da Higiene Consciencial; a teoria da recéxis. 

Tecnologia: o registro diário pessoal da aplicação da técnica de mais 1 ano de vida in-

trafísica; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da exaustividade; a técnica da recin;  

a técnica automotivadora de “só mais 1 pouquinho”; a técnica do uróboro introspectivo; a téc-

nica da linearidade ortopensênica; a técnica do detalhismo evolutivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório consci-

enciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da recin; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Interassistenci-

ologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Paraeducação; o Colégio 

Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Autorganização; o Colégio Invisível 

da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos libertadores da glasnost; os efeitos retroalimentadores da voli-

ciolina; os efeitos alentadores do mitridatismo cosmoético; os efeitos catalisadores da primener; 

os efeitos agilizadores da autopensenidade qualificada; os efeitos facilitadores das amizades ínti-

mas; os efeitos incentivadores dos progressos autevolutivos. 

Neossinapsologia: a fixação das neossinapses nas recins; as neossinapses geradas pela 

tenepes; as neossinapses emancipadoras; as neossinapses inspiradas pelo amparo de função; as 

paraneossinapses advindas do exercício da tares; as neossinapses do autoimperdoamento lúcido; 

as neossinapses heurísticas do neoestilo de vida. 

Ciclologia: os ciclos recinológicos; os ciclos autorreparadores; o ciclo virtuoso da au-

tomutação; os ciclos autocriativos; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); os ciclos de descarte 

das amizades ociosas nas recins; os ciclos da espiral evolutiva. 

Enumerologia: os ajustes inadiáveis; os ajustes irretocáveis; os ajustes imperceptíveis; 

os ajustes irresistíveis; os ajustes imprevisíveis; os ajustes sutis; os ajustes autevolutivos. 

Binomiologia: o binômio planejado-realizado; o binômio taquipsiquismo–ajustes ágeis; 

o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio interassistencialidade–produtividade au-

tevolutiva; o binômio autorretrocognições-autorreajustes; o binômio ganhos secundários–perdas 

colaterais; o binômio imprecisão parapsíquica–inferência autocognitiva. 

Interaciologia: a interação idas–vindas à intrafisicalidade; a interação tenacidade-ope-

rosidade; a interação autopriorizações–cons magnos; a interação aspirações íntimas cosmoéti-

cas–assistências recebidas; a interação autodesrepressão-autolibertação; a interação técnicas 

conscienciológicas–autajustes finos; a interação chegadas–partidas do período intermissivo. 

Crescendologia: o crescendo singular-plural; o crescendo sincronicidades-insight-ex-

trapolacionismo; o crescendo erro-correção; o crescendo individual-coletivo. 
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Trinomiologia: o teste da coerência no trinômio princípios-valores-metas; o trinômio 

teática-práxis-verbação; o trinômio autesforço-automutação-compléxis; o trinômio autestima- 

-autoconfiança-autossuficiência; o trinômio taquirritmia-pangrafia-conscienciês; o trinômio téc-

nicas-estratégias-logística; a evitação do trinômio patológico repressão-transgressão-perversão. 

Polinomiologia: o polinômio da MBE circuito fechado–EV–exteriorização–absorção de 

energias; o valor do polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up; o polinô-

mio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio selecionar-estocar-classi-

ficar-destinar; o polinômio comunicativo revisão-correção-acréscimo-aprofundamento; o polinô-

mio omissuper–banana technique–sobrepairamento–esnobação cosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo ficar aquém nos autodesempenhos / ir além dos de-

safios autevolutivos; o antagonismo negligência / proficiência; o antagonismo rotinas disfuncio-

nais / rotinas úteis; o antagonismo convencer / informar; o antagonismo labilidade parapsíquica 

psicossomática (autassédio) / mentalsomática (mudança de bloco); o antagonismo tares / estupro 

evolutivo; o antagonismo personalidade autotélica / personalidade exotélica. 

Paradoxologia: o paradoxo do isolamento relativo para aumentar a comunicação ex-

trafísica; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva. 

Politicologia: a ampliação da democracia vivenciada; a proexocracia; a discernimento-

cracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a sofocracia. 

Legislogia: a lei do progresso; a lei do maior esforço autevolutivo aplicado à depuração 

da Cosmoética; a lei da seriéxis; a compreensão das leis evolutivas no Curso Intermissivo (CI) 

pré-ressomático; o descumprimento das leis proexológicas; as leis da conduta parassocial; a lei 

da contiguidade evolutiva na Conviviologia. 

Filiologia: a neofilia; a cogniciofilia; a cosmoeticofilia; a cosmovisiofilia; a evoluciofi-

lia; a desafiofilia; a recinofilia; a experimentofilia. 

Sindromologia: a superação definitiva da síndrome da procrastinação; o domínio da 

síndrome da dispersão consciencial (SDC). 

Maniologia: a superação da fracassomania; o fim da mania da autocrítica e da heterocrí-

tica destrutivas. 

Mitologia: a desconstrução do mito da santidade; a quebra do mito da perfeição. 

Holotecologia: a evolucioteca; a coerencioteca; a recinoteca; a recexoteca; a despertote-

ca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Invexologia; a Recexologia; a Recinologia; 

a Intraconscienciologia; a Proexologia; a Traforologia; a Holomaturologia; a Interassistenciolo-

gia; a Autorrevezamentologia; a Coerenciologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade refinada; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; a minipeça; a conscin multidotada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o pré-desperto; o evoluciólogo; o acoplamentista; 

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o autorrevezador; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o conviviólogo; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; 

o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o macrossômata; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o empreendedor evolutivo; o homem de ação. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a pré-desperta; a evolucióloga; a acoplamentista; 

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a autorrevezadora; a compas-

sageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a convivióloga; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escrito-

ra; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a macrossômata; a reciclante existencial; a inver-
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sora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;  

a pesquisadora; a projetora consciente; a empreendedora evolutiva; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens magister; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo sapi-

ens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens recy-

clans; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autajuste fino mediano = o processo autoconsciente de reciclagens intra-

conscienciais (recins) aplicado pelo pré-desperto, com reflexos na intrafisicalidade; autajuste fino 

avançado = o processo permanente e ininterrupto de reciclagens intraconscienciais (recins) e au-

tocorreções refinadas aplicado pelo ser desperto, em busca de aperfeiçoamento e excelência em 

todos os aspectos da manifestação consciencial, com vistas ao atendimento cosmoético das requi-

sições interassistenciais, parapsíquicas, proexológicas e autorrevezamentais. 

 

Culturologia: a cultura da autopesquisa parapsíquica científica; a cultura da Cosmoeti-

cologia; a cultura da Despertologia; a cultura recinológica; a cultura polimática; a cultura da 

Interassistenciologia; a cultura da Intraconscienciologia; a cultura da inteligência evolutiva (IE). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autajuste fino, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Autodepuração  refinada:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

02.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

03.  Autoprontidão:  Recexologia;  Homeostático. 

04.  Autorrestauração  imediata:  Autodisciplinologia;  Homeostático. 

05.  Ciclo  reparatório:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

06.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

07.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

08.  Omnidepuração:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

09.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

10.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

11.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Retificação:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Solução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Sutileza  técnica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

15.  Transformismo:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

 

PARA  AS  CONSCINS  LÚCIDAS  INTERMISSIVISTAS  AUTO-
MOTIVADAS,  O  AUTAJUSTE  FINO  É  RECURSO  DE  VALOR  

INESTIMÁVEL  NO  ATENDIMENTO  EVOLUTIVO  ÀS  AUTOR-
REQUISIÇÕES  INTERASSISTENCIAIS  MAXIPROEXOLÓGICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica o recurso do autajuste fino para agilizar 

pendências e retificar autoomissões na dinâmica autevolutiva? Com qual frequência? 
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M. L. B. 
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A U T A M P A R O  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autamparo é o ato, efeito ou decisão, pontual ou constante, da consciên-

cia se direcionar ao melhor para a própria evolução, considerando os aspectos holossomáticos, 

holocármicos e multidimensionais da jornada evolutiva e visando a autoqualificação interassisten-

cial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

por si próprio”. O termo amparar deriva do idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dis-

por com antecipação; aparelhar; pôr algo à frente para proteger”. Apareceu no Século XII. 

Sinonimologia: 1.  Autassistência. 2.  Autauxílio lúcido. 3.  Autossustentação pró-evolu-

tiva. 4.  Autoinvestimento consciencial pró-assistência. 

Neologia. As 3 expressões compostas autamparo, autamparo aprendiz e autamparo pro-

fissional são neologismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Autassédio. 2.  Autodesamparo. 3.  Autabandono. 4.  Heteramparo. 

5.  Autocomplacência. 6.  Isolamento consciencial. 7.  Autengano. 

Estrangeirismologia: o selfmade man; a selfmade woman. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às decisões autevolutivas. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: − Au-

tamparo atrai heteramparo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os invexopensenes; a invexo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lu-

cidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: o autamparo; a escolha pelo melhor a longo prazo ao invés do mais fácil  

a curto prazo; o autodiscernimento aplicado nas autodecisões diárias; o amadorismo das atitudes 

autassistenciais restritas a manuais de autajuda simplistas, ignorantes da multidimensionalidade 

mais avançada e da multiexistencialidade; as decisões magnas pró-evolutivas; a consideração da 

multiexistencialidade nas decisões mais importantes; a carreira profissional; a escolha lúcida do 

companheiro da dupla evolutiva; a sexualidade livre e responsável; o cuidado com a alimentação 

desde a infância; a atividade física saudável, sem exageros e não competitiva; a evitação das subs-

tâncias tóxicas psicotrópicas, inclusive tabaco e álcool; a manutenção da melhor saúde possível 

no atual holossoma; a opção lúcida pelas amizades pró-evolutivas e a evitação de amizades ocio-

sas e perniciosas; a evitação da robéxis ainda na fase infantil; o pragmatismo lúcido e pró-evolu-

tivo no lugar de discussões teóricas sem fim; o autoconhecimento dos trafores e trafares pessoais; 

a responsabilidade pelos atos e escolhas pessoais; a coragem de optar pelo sabidamente melhor 

para a evolução, mesmo contra o status quo e a opinião alheia; a autoconfiança cultivada; a sabe-

doria de não esperar a solução dos problemas a partir de seres supostamente superiores; a supera-

ção precoce das fantasias religiosas; o interesse pelas explicações científicas desde a infância;  

o autodidatismo cultivado; a constante atualização quanto às modernidades do próprio tempo, 

com criticidade cosmoética; a prática dos registros escritos; a autoconscienciometria sempre atua-

lizada; o treinamento para a cosmovisão e a cosmanálise; a satisfação sincera a cada novo apren-

dizado; a busca pelo autesclarecimento; o esforço pela polimatia consciencial; o pé-de-meia cons-

truído com Cosmoética; as gescons magnas; o foco na interassistência desde a juventude;  

a preparação lúcida para a dessoma; a aceleração da História Evolutiva Pessoal. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a preparação para 

o próximo período intermissivo e posterior vida intrafísica; o desenvolvimento da autoconscienti-

zação multidimensional (AM); o contato com o amparador; o Curso Intermissivo (CI) bem apro-

veitado na atual ressoma; o desenvolvimento da autonomia energética; a Paragenética; as ideias 

inatas pró-evolutivas; o conhecimento precoce sobre as projeções lúcidas, na prática e na teoria;  

a priorização do mentalsoma; o investimento no desenvolvimento do parapsiquismo lúcido; o au-

todidatismo parapsíquico precoce; o aprendizado crescente do autodesassédio; a tenepes; o desen-

volvimento da autoliderança multidimensional; o aprendizado para o exercício do heteramparo no 

próximo período intermissivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do autamparo de cada parceiro da dupla evolutiva cata-

lisando a evolução de ambos; o sinergismo autamparo–atuação do amparador de função; o si-

nergismo dos esforços de autamparo de cada componente do grupo evolutivo. 

Principiologia: o princípio de cada consciência ser a principal responsável pela pró-

pria evolução; o princípio de “ajuda muito quem não atrapalha”; a lógica assistencial e a Cos-

moética como princípios magnos embasando as decisões evolutivas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) conhecido e aplicado. 

Tecnologia: as técnicas evolutivas da dupla evolutiva; as técnicas da invéxis; as técnicas 

da recéxis; a técnica da tenepes; as técnicas de manutenção da saúde do soma; as técnicas da 

projeção lúcida; as técnicas de autorganização; as técnicas de mobilização das energias consci-

enciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Efeitologia: o efeito desassediador da certeza íntima de “tudo passar”; o efeito multi-

plicador do autamparo no grupocarma. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à formação do autamparador aprendiz; 

a substituição de sinapses de autassédio por neossinapses de autamparo. 

Ciclologia: o ciclo autassistência-heterassistência na tenepes. 

Binomiologia: o binômio acelerador da evolução autamparo-heteramparo; o binômio 

ideias inatas–neoideias; o binômio isca assistencial–autamparador em substituição ao binômio 

assediado-assediador. 

Crescendologia: o crescendo autamparo intrafísico–heteramparo extrafísico; o cres-

cendo autorganização consciencial–autoconscientização multidimensional; o crescendo dos arte-

fatos do saber da infância à maturidade brinquedoteca-biblioteca-Holoteca. 

Antagonismologia: o antagonismo autamparo / autassédio; o antagonismo conviviali-

dade autônoma / dependência patológica; o antagonismo infantilismo religioso / maturidade pa-

racientífica; o antagonismo autestima desassediadora / vaidade autassediadora; o antagonismo 

tradicionalismos sociais retrógrados / ideias de vanguarda evolutivas; o antagonismo autengano 

das terapias infantilizadoras / autenfrentamento consciencioterápico. 

Paradoxologia: o paradoxo de o foco no ego ser obstáculo para o autamparo. 

Politicologia: a lucidocracia participativa. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a grafofilia; a conviviofilia; a evoluciofi-

lia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a autopesquisofilia; a cienciofilia. 

Fobiologia: as fobias inibidoras do autamparo; a neofobia; a sociofobia; o medo da soli-

dão social; a projeciofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do ostracismo; a eliminação da síndrome da 

abstinência da Baratrosfera (SAB); o sobrepujamento da síndrome do medo. 

Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a evolucioteca; a proe-

xoteca; a cosmoeticoteca; a mentalsomatoteca; a grafopensenoteca. 
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Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Amparologia; a Autassistenciologia; a Aute-

voluciologia; a Autocosmoeticologia; a Autodesassediologia; a Autoparapercepciologia; a Auto-

pesquisologia; a Autoproexologia; a Grafopensenologia; a Projeciologia; a Tenepessologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consciex lúcida; o ser autamparador; a consciência as-

sistencial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissi-

vista; o cognopolita; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o epicon lúcido; o escritor; o evolu-

ciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o voluntário de trabalhos assistenciais libertários. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissi-

vista; a cognopolita; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeu-

ta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a epicon lúcida; a escritora; a evoluci-

ente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a voluntária de trabalhos assistenciais libertários. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autamparator; o Homo sapiens projector; o Homo sapi-

ens assistens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsy-

chicus; o Homo sapiens graphopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: autamparo aprendiz = a atitude autassistencial do principiante, conhece-

dor da multidimensionalidade e da multiexistencialidade; autamparo profissional = a atitude au-

tassistencial do ser desperto. 

 

Culturologia: a insignificância da cultura inútil; a cultura paracientífica multidimensio-

nal; a resistência contra a banalização da cultura baratrosférica; a escolha pela cultura mais 

avançada disponível pelo Zeitgeist; a holocultura; a cultura evolutiva; a Culturologia Cosmoéti-

ca; a cultura registrada em substituição à cultura de transmissão oral. 

 

Energossomatologia. O conhecimento teático das energias desde a infância propicia  

à conscin a condição de autodecisões mais lúcidas pró-evolutivas, mesmo contrárias ao senso 

comum. 

 

Assistenciologia. O objetivo prioritário do autamparador é tornar-se disponível para  

a assistência junto aos amparadores extrafísicos, com potencial de saúde holossomática, conheci-

mento e energias, o maior tempo possível nas atuais condições evolutivas. 

 

Grafopensenologia. Os registros publicados das realizações assistenciais e ideias avan-

çadas, a partir dos cons recuperados e neoideias, são a semente do autamparo para a próxima vida 

intrafísica da consciência (Autorrevezamentologia). 

 

Parapedagogiologia. O ciclo virtuoso parapedagógico do autamparo pode ser explicita-

do em, pelo menos, 8 fases expostas na ordem lógica mais frequente: 
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1.  Primeiro Curso Intermissivo: o autoinvestimento da consciência enquanto aprendiz 

extrafísico para a próxima vida intrafísica. 

2.  Educação formal: o autoinvestimento da consciência enquanto aprendiz-discente, 

em preparação para a atual vida intrafísica. 

3.  Autodidatismo: o autoinvestimento da consciência enquanto aprendiz intrafísico em 

preparação para a atual vida multidimensional. 

4.  Heterassistência: o autoinvestimento da consciência enquanto aprendiz-assistente 

em atuação na presente vida multidimensional e preparação para a atuação no próximo período 

intermissivo no papel de amparador extrafísico. 

5.  Docência: o autoinvestimento da consciência enquanto professor(a)-assistente em 

atuação na vida multidimensional e preparação para o próximo Curso Intermissivo. 

6.  Autorado: o autoinvestimento da consciência enquanto professor(a)-autor(a) em atu-

ação plena na presente vida multidimensional e preparação para a colheita intermissiva e o autor-

revezamento lúcido. 

7.  Prática de amparo extrafísico: o autoinvestimento da consciência enquanto cons-

ciex autora-amparadora em atuação na vida multidimensional e preparação da próxima vida intra-

física, própria e do grupo evolutivo. 

8.  Segundo Curso Intermissivo: o autoinvestimento da consciência na preparação en-

quanto aprendiz extrafísico para a próxima vida intrafísica, em nível superior ao da existência an-

terior. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autamparo, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autaplicação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

07.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

08.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

 

ASSIM  COMO  O  AUTASSÉDIO  É  A  PRINCIPAL  PORTA 
DE  ENTRADA  PARA  O  HETERASSÉDIO  DA  CONSCIÊNCIA,  

O  AUTAMPARO  PREDISPÕE  O  CONTATO  COSMOÉTICO 
E  AVANÇADO  COM  OS  AMPARADORES  EXTRAFÍSICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou o inventário das próprias atitudes  

e decisões autamparadoras e das ações assistenciais decorrentes? Qual o saldo deste inventário em 

contraponto com as atitudes autassediadoras? 

 

R. L. B. 
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A U T A N C E S T R A L I D A D E  
( A U T O P A R A G E N E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autancestralidade é a qualidade da consciência, quando hiperlúcida ou 

com elevado nível de inteligência evolutiva (IE), na condição de ancestral, ou herdeira de si mes-

ma, no decurso multimilenar das vidas intrafísicas, e intermissões sucessivas, através dos milhões 

de séculos de experiências pessoais em conjunto com outros princípios conscienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo ancestralidade vem do idioma Francês, ancestral, de ancêtre, “an-

cestre”, derivado do idioma Latim, antecessor, “antepassado; antecessor”. Apareceu no Sé- 

culo XIX. 

Sinonimologia: 1.  Ancestralidade de si próprio. 2.  Hereditariedade pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo ancestral: 

ancestralidade; autancestralidade; heterancestralidade; ancestre. 

Neologia. O vocábulo autancestralidade e as 3 expressões compostas autancestralidade 

aquisitiva, autancestralidade executiva e autancestralidade distributiva são neologismos técnicos 

da Autoparageneticologia. 

Antonimologia: 1.  Autodescendência. 2.  Hereditariedade alheia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das autorre-

trocognições holocármicas. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Auto-here-

ditariedade: holoequipamento multimilenar. Autancestralidade: interassistencialidade multimi-

lenar. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomemória; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os 

harmonopensenes; a harmonopensenidade. 

 

Fatologia: a hipótese evolutiva da autancestralidade; a interdependência evolutiva inar-

redável entre os princípios conscienciais; a fitoconvivialidade; a importância da convivialidade 

com as plantas, a flora ou a Botânica; a zooconvivialidade; a relevância da convivência com os 

animais domésticos, a fauna ou a Zoologia; a importância dos jardins; os bosques; as matas; os la-

birintos verdes; a defesa da Ecologia; a defesa da vida submarina; a defesa das vidas subumanas; 

a homineconvivialidade; a priorização da autovivência junto à Humanidade e à Para-humanidade; 

o caminho aberto à eliminação de todas as matanças, inclusive dos vegetais (sementes, legumes 

vivos, verduras vivas), em futuro oportuno conforme a autevolução; o fim do cemitério na barri-

ga; a dieta frutariana; a megacontradição da Natureza. 

 

Parafatologia: a autancestralidade; a autancestralidade consciente; a autancestralidade 

inconsciente; os amparadores da Natureza; a Parafauna; a Paraflora; a sensibilidade do mato. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório 

conscienciológico das retrocognições. 

Enumerologia: a semente; a árvore; a bactéria; o infusório; o cão; o gorila; o homem. 

Binomiologia: o binômio vida pessoal–vida coletiva. 
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Trinomiologia: o trinômio evolutivo Despertologia-Evoluciologia-Serenologia. 

Polinomiologia: o polinômio intrafísico água-terra-fogo-ar; o polinômio vital vegetais- 

-animais-homens-consciências; o polinômio veicular soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio evolutivo revisão-correção-acréscimo-aprofundamento. 

Antagonismologia: o antagonismo vida evolutiva / vida primitiva; o antagonismo vida 

assistencial / vida belicista; o antagonismo Evoluciologia / criacionismo. 

Paradoxologia: a alimentação superior, paradoxal, tão somente de cadáveres, por exem-

plo, do cálcio, da polpa das frutas e outros componentes da Natureza. 

Politicologia: a democracia direta. 

Filiologia: a gregariofilia; a fitofilia; a zoofilia; a hominofilia. 

Holotecologia: a holomnemoteca; a gregarioteca; a socioteca; a evolucioteca; a zooteca; 

a fitoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparageneticologia; a Seriexologia; a Holobiografologia;  

a Holomnemônica; a Passadologia; a Autevoluciologia; a Holocarmologia; a Interassistenciolo-

gia; a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: os Vedas; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intra-

físico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscien-

cioterapeuta; 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 intelec-

tual; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 sapiens; o Homo sapiens antecessor; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autancestralidade aquisitiva = a do início da vida interassistencial do 

princípio consciencial; autancestralidade executiva = a da vida média da interassistencialidade 

multimilenar do princípio consciencial; autancestralidade distributiva = a das vidas de níveis da 

máxima autoconsciencialidade interassistencial do princípio consciencial. 
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Caracterologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

as 3 categorias básicas da autancestralidade, dentro da Holomnemônica e da Parageneticologia, 

mais relevantes para a conscin lúcida, homem ou mulher, entender e desempenhar melhor a estru-

tura pessoal da evolução continuada: 

1.  Centenas. O ser desperto; a centralização no egocarma; a assistência predominante 

nas relações da consciência com outras consciências a quem deve a interassistencialidade; as au-

torretrocognições inteiramente hominais, de centenas de vidas humanas, pessoais, anteriores. 

2.  Milhares. O evoluciólogo; a centralização no grupocarma; a assistência predominan-

te a outros princípios conscienciais, a quem deve a interassistencialidade, inclusive com determi-

nadas autorretrocognições subumanas, das milhares de vidas zoológicas e humanas, pessoais, an-

teriores. 

3.  Milhões. O Serenão; a centralização no policarma; a assistência predominantemente 

estendida a todos os tipos de princípios conscienciais da fitoconvivialidade, da zooconvivialidade 

e da homineconvivialidade, com autorretrocognições cosmovisiológicas, ou das experiências cos-

moconscienciais, dos milhões e milhões de vidas anteriores. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autancestralidade, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

04.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

09.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

12.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  DOS  EFEITOS  REAIS  IMPOS- 
TOS  PELA  AUTANCESTRALIDADE  É  ALTA  AQUISIÇÃO   

DE  HIPERACUIDADE  POR  PARTE  DA  CONSCIN  LÚCIDA, 
INTERMISSIVISTA,  COGNOPOLITA,  HOMEM  OU  MULHER. 

 

Questionologia. Você já deu início à interassistencialidade aos princípios conscienciais 

em evolução antes do nível humano? Qual a importância da fitoconvialidade e da zooconviviali-

dade para você? 
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A U T A N I Q U I L A M E N T O    D O    P E S Q U I S A D O R  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autaniquilamento do pesquisador, observador ou investigador, homem 

ou mulher, é a reação pessoal, patológica, sindrômica, do profitente da dogmática da Ciência 

Convencional, ou Eletronótica, ainda em pleno Século XXI, a qual busca abordar racionalmente 

as realidades físicas do Cosmos, mas elide amauroticamente a própria existência da consciência 

humana do trabalhador técnico, a partir de posturas rígidas da irracionalidade da pesquisa não 

participativa e da norma corruptora do publicar ou morrer. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O vocábulo aniquilar vem do idioma Latim Tardio, annihilare, “reduzir a na-

da; destruir inteiramente; aniquilar”, e este do idioma Latim, nihil, “nada; coisa nenhuma”. Surgiu 

no Século XIV. A palavra aniquilamento apareceu no Século XV. O termo pesquisa procede do 

idioma Espanhol, pesquisa, derivado do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de per-

quirere, “buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar 

profundamente; aprofundar”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Anulação do pesquisador. 2.  Síndrome do autaniquilamento do pes-

quisador. 3.  Pesquisador servil. 4.  Pesquisador irracional. 5.  Pesquisador sem prioridades. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo aniquila-

mento: aniquilabilidade; aniquilação; aniquilacionismo; aniquilacionista; aniquilacionística; 

aniquilacionístico; aniquilada; aniquilado; aniquilador; aniquiladora; aniquiladorismo; aniqui-

ladorista; aniquilar; aniquilável; autaniquilamento. 

Neologia. As 4 expressões compostas autaniquilamento do pesquisador, autaniquila-

mento do pesquisador científico, autaniquilamento do pesquisador filosófico e autaniquilamento 

do pesquisador artístico são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Pesquisador independente. 2.  Pesquisador racional. 3.  Pesquisador 

com prioridades. 

Estrangeirismologia: o breakthrough pesquisístico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das prioridades cosmoéticas em geral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas em geral; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenida-

de; os conviviopensenes; a conviviopensenidade. 

 

Fatologia: o autaniquilamento do pesquisador; o aniquilacionismo do pesquisador ou 

pesquisadora; a falácia nas pesquisas científicas; a pesquisa não participativa impossível; o inves-

tigador tecnológico na condição de instrumento amaurótico da indústria, do capitalismo e da So-

cin ainda patológica. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a falta crucial da vivência do princípio da descrença por parte dos cien-

tistas, filósofos, intelectuais e artistas em geral. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Ciclologia: o ciclo da investigação independente. 

Binomiologia: o binômio pesquisador independente–faixa etária. 

Interaciologia: a interação ideal pé-de-meia–pesquisa independente; a interação pes-

quisador independente–minipeça humana do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

Antagonismologia: o antagonismo pesquisa participativa / pesquisa não-participativa; 

o antagonismo conscin autodirigida / conscin alterdirigida. 

Filiologia: a liberofilia. 

Sindromologia: a síndrome de autaniquilamento do pesquisador; a síndrome da ectopia 

afetiva (SEA). 

Holotecologia: a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Pesquisologia; a Autopesquisologia; a Antipes-

quisologia; a Experimentologia; a Coerenciologia; a Proexologia; a Grupocarmologia; a Paraper-

cepciologia; a Refutaciologia; a Caracterologia; a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pesquisador; o intelectual; o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pesquisadora; a intelectual; a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens scientificus; o Homo sa-

piens liberperquisitor; o Homo sapiens liberalis; o Homo sapiens ideomaxidissidens; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens independens; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autaniquilamento do pesquisador científico = o trabalhador ou trabalha-

dora dedicado às pesquisas da Ciência Convencional, quando negligente quanto à própria evolu-

ção consciencial; autaniquilamento do pesquisador filosófico = o trabalhador ou trabalhadora de-

dicado às pesquisas da Filosofia em geral, quando negligente quanto à própria evolução conscien-

cial; autaniquilamento do pesquisador artístico = o trabalhador ou trabalhadora dedicado às pes-

quisas da Arte em geral, quando negligente quanto à própria evolução consciencial. 

 

Culturologia: a Multiculturologia Multidimensional. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

4 categorias de autaniquilamento de pesquisadores em áreas diferentes de atividades humanas: 

1.  Cientistas. A condição de autaniquilamento de legiões de pesquisadores internacio-

nais da Ciência Convencional, em múltiplos campos de investigação, vítimas e exemplos indefen-

sáveis de servilismo no contexto da Pesquisologia Científica, alcançando o auge quando o traba-

lhador tecnológico desenvolve o projeto setorial, específico, ignorando amauroticamente as apli-

cações dos próprios achados no âmbito das pesquisas conclusivas, finais ou de ponta. 

2.  Filósofos. A condição de autaniquilamento de múltiplos intelectuais da França perma-

necendo enceguecidos ante os morticínios do stalinismo instaurado por Joseph Stalin (Iosif Vissa-

rionovich Dzhugashvili, 1879–1953), durante décadas, depois da Segunda Guerra Mundial, víti-
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mas e exemplos indefensáveis de servilismo no contexto das escolas esquerdistas de Filosofia de 

Paris. 

3.  Intelectuais. A condição de autaniquilamento de múltiplos intelectuais brasileiros 

tornados mudos ante o descalabro da megacorrupção do mensalão dos curupiras do Partido dos 

Trabalhadores, vítimas e exemplos indefensáveis de servilismo no contexto da intelectualidade 

botocuda. 

4.  Artistas. A condição de autaniquilamento de múltiplos artistas brasileiros defensores, 

há décadas, do sanguinário ditador Fidel Castro Ruz (1926–), de Cuba, vítimas e exemplos inde-

fensáveis de servilismo no contexto esquerdista das Artes no Brasil. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autaniquilamento do pesquisador, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Antagonismo  pesquisa  /  leitura:  Antipesquisologia;  Neutro. 

02.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Atelia:  Autopesquisologia;  Neutro. 

04.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Barreira  teórica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

07.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

08.  Consciência  crescente:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

09.  Curiosidade  pesquisística:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

10.  Impasse  na  pesquisa:  Autopesquisologia;  Neutro. 

11.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

12.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Omniquestionamento:  Pesquisologia;  Neutro. 

14.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Zetética:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

 

A  SÍNDROME  DO  AUTANIQUILAMENTO  DO  PESQUISA- 
DOR  OU  PESQUISADORA  É  EVIDENTE  DEMONSTRAÇÃO  
DA  INSUFICIÊNCIA  DA  BOA  VONTADE  E  DA  BOA  INTEN-  

ÇÃO  QUANDO  ATUAM  SEM  O  AUTODISCERNIMENTO. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição do autaniquilamento do 

pesquisador? Para você tal estado patológico vai continuar até quando? 
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A U T A P L I C A Ç Ã O    E V O L U T I V A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autaplicação evolutiva é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

aplicar ou reaplicar os recursos evolutivos pessoais no próprio grupocarma, por meio da inte-

rassistencialidade cosmoética, solidária e policármica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo aplicação deriva do idioma Latim, applicatio, “aplicação”. Surgiu 

no Século XVI. O vocábulo evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do 

idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Autaplicamento evolutivo. 02.  Autaplicabilidade evolutiva. 03.  Au-

toinvestimento evolutivo. 04.  Autoinvestimento grupocármico. 05.  Autoprestimosidade evolutiva. 

06.  Autevolutividade solidária. 07.  Investimento solidário. 08.  Reaplicação evolutiva. 09.  Rein-

vestimento evolutivo. 10.  Autaplicação grupocármica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo aplicação: 

aplicabilidade; aplicada; aplicado; aplicador; aplicadora; aplicamento; aplicante; aplicar; apli-

cativo; aplicável; aplique; coaplicação; desaplicação; inaplicabilidade; inaplicada; inaplicado; 

inaplicável; omniaplicação; paraaplicação; reaplicação; reaplicar. 

Neologia. As 4 expressões compostas autaplicação evolutiva, autaplicação evolutiva mí-

nima, autaplicação evolutiva média e autaplicação evolutiva máxima são neologismos técnicos 

da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Desaplicação evolutiva. 2.  Desinvestimento evolutivo. 3.  Desinves-

timento grupocármico. 4.  Inaplicabilidade evolutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à Autocogniciologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autevolutividade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a autaplicação evolutiva; a univocidade evolutiva; o fato de ninguém perder 

ninguém no caminho evolutivo; a coexistência enriquecedora inevitável; a dinâmica inteligente da 

evolução consciencial; o entendimento da hierarquização solidária da evolução consciencial; a so-

ciabilidade assistencial; o propósito assistencial continuado; os estímulos geradores dos bons 

exemplos evolutivos; o atacadismo consciencial; a união dinamizando a força; o mais do mesmo 

quando produtivo. 

 

Parafatologia: a tenepes estruturando a ofiex; o autorrevezamento consciente da cons-

ciência lúcida; os vincos assistenciais desta vida predispondo as ideias inatas libertárias na pró-

xima. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia. 

Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-entrosamento-comprometimento. 
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Polinomiologia: o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin. 

Antagonismologia: o antagonismo recepção / retribuição; o antagonismo progressão 

/ regressão. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Filiologia: a proexofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a sociologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Grupocarmologia; a Autocogniciologia; a In-

tencionologia; a Priorologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Conscienciocentrologia; a Interas-

sistenciologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o ata-

cadista 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 reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; 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 vigilans; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens 

determinator; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens communi-

tarius; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autaplicação evolutiva mínima = a do pré-serenão vulgar; autaplicação 

evolutiva média = a do Serenão ou Homo sapiens serenissimus; autaplicação evolutiva máxima 

= a da Consciex Livre (CL). 

 

Argumentologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, dispostos na ordem 

funcional, 10 atitudes mais inteligentes decorrentes das autaplicações evolutivas cosmoéticas ou 

investimentos solidários libertários: 

01.  Economia. Reaplicar recursos ou rendimentos econômicos (capital), derivados da 

empresa, na expansão da mesma empresa. 

02.  Evoluciologia. Aplicar o rendimento evolutivo (interassistencialidade) na evolução 

do próprio grupocarma. 

03.  Pensenologia. Evitar a verticalização egocêntrica mas eleger a horizontalidade altru-

ísta nas manifestações pensênicas. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2262 

04.  Conviviologia. Evitar ser diferente, aristocrata ou racista, mas igualar-se aos demais 

cidadãos em nível superior de interassistencialidade prioritária e cosmoética. 

05.  Coexistenciologia. Evitar sair da grupocarmalidade, mas interfundir os ideais e os 

megafocos do momento com os compassageiros evolutivos, homens e mulheres. 

06.  Duplologia. Seguir o exemplo dos 2 duplistas lúcidos e harmoniosos fazendo aplica-

ção evolutiva, simultânea e conjunta nos trabalhos das megatares e da maxiproéxis. 

07.  Despertologia. Seguir o exemplo do ser desperto, agora tornado evoluciólogo, pros-

seguindo com o trabalho de aplicação evolutiva da assistencialidade aos pré-serenões vulgares. 

08.  Interassistenciologia. Seguir o exemplo do amparador extrafísico fazendo assistên-

cia à aplicação evolutiva ininterrupta da conscin tenepessista. 

09.  Serenologia. Seguir o exemplo dos Serenões fazendo aplicação evolutiva na assis-

tência aos pré-serenões ainda na retaguarda. 

10.  Cosmoconscienciologia. Seguir o exemplo da Conscientia libera (CL) fazendo  

a omniaplicação evolutiva, assistencial, à Humanidade da qual não mais faz parte diretamente. 

 

Contrapontologia. De acordo com a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 7 categorias de contrapontos eficazes dentro do universo da autaplicação evolutiva: 

1.  Autoconscienciologia: a atitude inteligente do núcleo consciencial de não esquecer  

a periferia. 

2.  Economiologia: a questão da Microeconomia trabalhando em favor da Macroeco-

nomia. 

3.  Grupocarmologia: a força presencial pessoal ampliando a construção grupal. 

4.  Holomaturologia: a troca lucrativa dos erros involuntários pelos acertos lúcidos. 

5.  Interassistenciologia: o preenchimento do palco existencial pessoal com a plateia 

dos assistidos. 

6.  Paracronologia: o trabalho assistencial de raiz do presente preparando os frutos do 

futuro imediato. 

7.  Tecnologia: as ações da circularidade grupal sobrepujando as ações da circularidade 

individual. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a autaplicação evolutiva, indicados para a expansão das 

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

1.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

2.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

4.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

6.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

7.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

 

A  AUTAPLICAÇÃO  EVOLUTIVA  –  STRICTO  SENSU  –   

POTENCIALIZA  A  VIDA  DA  CONSCIN  NO  GRUPOCARMA.  
A  AUTAPLICAÇÃO  EVOLUTIVA  –  LATO  SENSU  –  POTEN- 
CIALIZA  A  VIDA  DA  CONSCIN  NO  LOCUS  DO  COSMOS. 

 

Questionologia. A autaplicação evolutiva é recurso utilizado por você? Desde quando? 

Quais têm sido os resultados construtivos das autaplicações? 
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A U T A R T I C U L A Ç Ã O    C O M P O R T A M E N T A L    H O M E O S T Á T I C A  
( A U T O C O E R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autarticulação comportamental homeostática é a técnica de autorganiza-

ção intraconsciencial geradora de automanifestação hígida, coerente e assistencial, explicitada  

a partir de posturas alinhadas ao megafoco autoproéxico, expondo o estilo pessoal e a singularida-

de da conscin intermissivista, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O termo articulação deriva do idioma Latim, articulatio, “junção dos 

ossos; formação dos nós nas árvores; doença dos gomos das videiras; articulação clara das pala-

vras”. Apareceu no Século XVII. A palavra comportar vem do mesmo idioma Latim, comporta-

re, “transportar juntamente; acumular; amontoar; reunir”. O segundo elemento de composição ho-

meo provém do idioma Grego, hómoios, “semelhante; da mesma natureza”. Surgiu, na Lingua-

gem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O terceiro elemento de composição stasia 

procede igualmente do idioma Grego, stásis, “ação de por em pé; estabilidade; fixidez”. O vocá- 

bulo homeostático surgiu em 1945. 

Sinonimologia: 1.  Articulação da Autexpressividade homeostática. 2.  Autarticulação 

etológica hígida. 3.  Autoconexidade ortocomportamental. 

Neologia. As 3 expressões compostas autarticulação comportamental homeostática, au-

tarticulação comportamental homeostática caloura e autarticulação comportamental homeos-

tática veterana são neologismos técnicos da Autocoerenciologia. 

Antonimologia: 1.  Autodesarticulação comportamental. 2.  Autodesconexão comporta-

mental nosográfica. 3.  Automanifestação incúria. 

Estrangeirismologia: o composé comportamental; o estilo rocaille; o personal icon;  

o classic style; a belle époque; a intentio recta; a finesse assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da autocoerência pró-evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Busquemos 

ser coerentes. 

Citaciologia: – Vista-se mal e notarão o vestido, vista-se bem e notarão a mulher 

(Gabrielle Bonheur Chanel, 1883–1971). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autexpressão harmônica; o holopensene da esti-

lística pessoal; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pensenes autajustados refletidos no com-

portamento e na escolha da melhor manifestação; o desassédio pensênico a partir da interação 

comportamental ajustada; o desassédio a partir do autadestramento pensênico; o desassédio a par-

tir da retidão pensênica; o assenhoreamento da paragenética pessoal reverberando na expressão 

pensênica; o holopensene da modulação da força presencial; os holopensenes das comunidades 

avançadas. 

 

Fatologia: a autarticulação comportamental homeostática; a arquitetura das manifesta-

ções comportamentais; as sutilezas comportamentais oportunizando neovínculos; a percepção da 

harmonia e da estética redefinindo neocomportamentos; a interassistência resultante das recalibra-

gens de manifestação; a manifestação comportamental revelando o nível de harmonia íntima da 

conscin; os depoimentos de si mesmo no empreendimento das tarefas assistenciais; a tendência de 

associar a beleza ao sucesso; a automodulação comportamental coerente à recin; a percuciência 

conscienciométrica nas intervenções; a autolucidez quanto à singularidade do estilo pessoal;  
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a depuração comportamental; a substituição do estilo comportamental barroco pelo clássico;  

a autoconsciência na seleção dos comportamentos afeitos ao estilo pessoal; as manifestações pla-

nejadas; a plasticidade comportamental resultante das distintas interações; o melhor conteúdo ex-

presso da melhor forma; os vínculos comportamentais demonstrados na comunicação não verbal; 

a idiomática local traduzindo valores e manifestações culturais e comportamentais; a inteireza de 

caráter esculpida nas interrelações sociais; a atenção redobrada nos reencontros familiares; o au-

tempreendedorismo comportamental; a inteligência emocional a favor da evolução; a racionalida-

de comportamental; o comportamento salutar; o refinamento comportamental; a finesse evolutiva; 

o aprimoramento do estilo assistencial; o confor comportamental. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o comportamento 

amórfico dos mutantes extrafísicos; a ampliação da percepção multidimencional a partir da quali-

ficação assistencial; os trejeitos resultantes da interação multidimensional; o distanciamento da 

Baratrosfera evidenciado na manifestação do estilo comportamental homeostático; os paracenári-

os propulsores de comportamentos homeostáticos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a expansão do sinergismo holossoma harmônico–profundidade assis-

tencial. 

Principiologia: a manifestação do princípio vitruviano “firmitas, utilitas, venustas”;  

o princípio da autorregulagem fina; o princípio paraprofilático de pensar antes de se expressar. 

Codigologia: a delimitação do código pessoal de Cosmoética (CPC) na determinação 

dos sobretons do estilo comportamental. 

Teoriologia: a teoria da felicidade autêntica; a teoria do bem estar; a teoria da poten-

cialização da qualidade de vida. 

Tecnologia: as técnicas de treinamento em habilidades sociais. 

Laboratoriologia: as particularidades do Curso Intermissivo (CI) evidenciadas no labo-

ratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: os efeitos dos esquemas de reforçamento; os efeitos do transtorno de estres-

se pós-traumático provocando alterações comportamentais; os efeitos da recin nas mudanças si-

nápticas; os efeitos comportamentais da aplicação do megafoco assistencial; os efeitos da pre-

sença harmônica; os efeitos comportamentais da iscagem lúcida. 

Neossinapsologia: a produção de neossinapses a partir da apreciação da beleza; as 

neossinapses sedimentando neocomportamentos. 

Enumerologia: o comportamento refinado; o comportamento harmônico; o comporta-

mento íntegro; o comportamento lúcido; o comportamento coerente; o comportamento perspicaz; 

o comportamento maduro. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância funcionando ao modo de ancoradou-

ro das neoposturas comportamentais; a aplicação do binômio limite-comedimento nas manifesta-

ções comunicacionais; o binômio epicon–ser social. 

Interaciologia: a interação apreensão da forma–apreensão da função; a interação aná-

lise-síntese-neoanálise-neossíntese; a interação inputs-insights na percepção do outro; a intera-

ção manifestação a partir do pensene–manifestação a partir da sensação; a interação intrarticu-

lação comportamental–heteroarticulação comportamental; a interação estilo pessoal–força pre-

sencial. 

Crescendologia: o crescendo da análise crítica; o crescendo pequenas mudanças–gran-

des conquistas; o crescendo saúde holossomática–comportamento homeostático; o crescendo 

percepção de justiça–medida justa. 

Trinomiologia: o trinômio comportamental essência-revisitação-reciclagem; o trinômio 

recinológico renovar-reformar-readaptar; o trinômio perdão-pacificação-liberação; o trinômio 

autossuperar-exemplificar-interassistir; o trinômio autexperimentação-autoposicionamento-auto-
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verbação; o trinômio Proxêmica-Distancêmica-Cronêmica; o trinômio leitura dos conteúdos ver-

bais–leitura dos conteúdos não verbais–leitura dos conteúdos bionergéticos. 

Polinomiologia: o polinômio homeostático reintegrar-reincorporar-reassimilar-reali-

nhar; o polinômio esclarecedor hora certa–local certo–palavra certa–energia certa. 

Antagonismologia: o antagonismo desconstrução / neoconstrução; o antagonismo co-

municação não verbal / comunicação verbal; o antagonismo estilo barroco de manifestação / es-

tilo Bauhaus de manifestação; o antagonismo incoerência estagnada / coerência continuada. 

Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a gnosiocracia;  

a argumentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autanamnese convivenciológica. 

Sindromologia: a autorremissão da síndrome do salto alto. 

Maniologia: a ruptura da mania de atuar de maneira pessimista. 

Mitologia: o descarte do mito de agradar a todos; o descarte do mito da assistência sem 

limite, hora ou local. 

Holotecologia: a assistencioteca; a estiloteca; a conformaticoteca; a criativoteca; a teati-

coteca; a encicloteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocoerenciologia; a Teaticologia; a Autopriorologia; a Holo-

maturologia; a Conscienciocentrologia; a Harmoniologia; a Conformaticologia; a Arquiteturolo-

gia; a Estilologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin alinhada; a conscin bem articulada; o ser desperto; o ser interas-

sistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o arquiteto; o homem vitruviano; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

grafo; o enciclopedista. 

 

Femininologia: a arquiteta; a mulher vitruviana; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; 

a enciclopedista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo 

sapiens prioritarius; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens communitarius; o Homo 

sapiens professor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens maturus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autarticulação comportamental homeostática caloura = a do intermis-

sivista jejuno educado, polido, ainda sem desenvoltura interassistencial; autarticulação compor-

tamental homeostática veterana = a do intermissivista experiente, com finesse evolutiva e plena 

desenvoltura interassistencial. 

 

Culturologia: o legado cultural paragenético impactando os parâmetros comportamen-

tais da conscin; a cultura da autovigilância comportamental contínua. 

 

Coerenciologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, enumeradas em ordem 

alfabética, 38 condições avançadas de manifestação intraconsciencial, compatíveis com a autarti-

culação comportamental homeostática: 

01.  Autabertismo consciencial. 

02.  Autacolhimento. 

03.  Autatilamento. 

04.  Autenfrentamento. 

05.  Autequilíbrio. 
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06.  Autestima sadia. 

07.  Autexposição coerente. 

08.  Autobenignidade. 

09.  Autoconfiança. 

10.  Autoconstância. 

11.  Autoconvergência pró-evolutiva. 

12.  Autocosmoética. 

13.  Autocosmovisão. 

14.  Autodesdramatização. 

15.  Autodespojamento. 

16.  Autodestravamento. 

17.  Autodiscernimento. 

18.  Autofirmeza. 

19.  Auto-higidez. 

20.  Auto-hiperacuidade. 

21.  Autoimpetuosidade madura. 

22.  Autoinventariologia. 

23.  Autolucidez. 

24.  Automegaeuforização. 

25.  Autoortabsolutismo. 

26.  Autoparapsiquismo. 

27.  Autopercepção. 

28.  Autoperspicácia. 

29.  Autopesquisa constante. 

30.  Autoponderação. 

31.  Autopositividade. 

32.  Autoprontidão. 

33.  Autorreadaptação. 

34.  Autorrealismo. 

35.  Autossinceridade. 

36.  Autotecnicidade. 

37.  Autovalorização. 

38.  Autovigilância. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autarticulação comportamental homeostática, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

02.  Autoconscientização  somática:  Autopercepciologia;  Neutro. 

03.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

04.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  harmonizada:  Harmoniologia;  Homeostático. 

07.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Finesse  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

10.  Infantilização  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

11.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

12.  QI  social:  Conviviologia;  Neutro. 
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A  AUTARTICULAÇÃO  COMPORTAMENTAL  HOMEOSTÁTICA  

É  CONQUISTA  IMPRESCINDÍVEL  À  CONSCIN  INTERESSA-
DA  EM  REALINHAR  O  PERFIL  ASSISTENCIAL,  ATUANDO  

PRIORITARIAMENTE  NA  CONDIÇÃO  DE  AMPARADORA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a técnica da autarticulação comportamen-

tal homeostática? Quais os resultados evolutivos alcançados? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Goleman, Daniel; Inteligência Emocional: A Teoria Revolucionária que redefine o que é Ser Inteligente 

(Emotional Intelligence); revisores Fátima Tereza Jorge Fadel; Isabel Cristina Aleixo; & Domício Antônio dos Santos; 
trad. Fabiano Morais; 384 p.; 5 partes; 16 caps.; 50 enus.; 1 ilus.; 415 notas; 6 apênds.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.; 10ª Ed.; 

Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 183 a 199. 

2.  Portella, Mônica; et al.; Estratégias de THS: Treinamento em Habilidades Sociais; pref. Paula Fortuna;  
& Vanessa Karan; revisor Hebe Goldfeld; 254 p.; 6 caps.; 43 enus.; 2 gráfs.; 46 ilus.; 27 tabs.; 166 refs.; 21 x 14 cm; br.; 

Centro de Psicologia Aplicada e Formação do Rio de Janeiro (CPAF); Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 32 a 37. 

3.  Idem; Teoria da Potencialização da Qualidade de Vida: propotas e técnicas da psicologia positiva; 

revisores Ivia Machado; & Hebe Goldfeld; 302 p.; 9 caps.; 64 enus.; 75 ilus.; 55 tabs.; 99 refs.; 3 anexos; 21 x 14 cm; br.; 

Centro de Psicologia Aplicada e Formação do Rio de Janeiro (CPAF); Rio de Janeiro, RJ; 2013; páginas 37 a 52. 

4.  Seligman, Martin E. P.; Felicidada Autêntica: Usando a Nova Psicologia Positiva para Realização 

Permanente (Authentic Happiness); revisão Alice Dias; & Raquel Corrêa; trad. Neuza Capelo; 460 p.; 3 partes; 14 caps.; 51 

enus.; 12 x 16 cm; br.; Ponto de Leitura; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 58 a 104. 

5.  Idem; Florescer: Uma Nova Compreensão sobre a Natureza da Felicidade e do Bem-estar (Flourish); 
revisão Fernanda Hamann de Oliveira; trad. Cristina Paixão Lopes; 362 p.; 10 caps.; 87 enus.; 10 gráfs.; 17 tabs.; 1 web-

site; 261 notas; 315 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 21 a 44. 

6.  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 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-
res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 204. 

 

F. M. C. 
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A U T A S S É D I O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autassédio é a condição ou estado da conscin emocional, intelectual e ener-

geticamente predisposta a se molestar autopensenicamente, com insistência importuna e patológi-

ca sobre si mesma, sem qualquer Higiene Consciencial nem autodisciplina ideativa, constituindo  

o embasamento para todo tipo de heterassédio. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

por si próprio”. O termo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, abse-

dius ou obsidium, “cerco, cilada; assédio”. Apareceu no idioma Italiano no Século XIII. Surgiu no 

idioma Português em 1548. 

Sinonimologia: 01.  Autassedialidade. 02.  Autopensenidade doentia. 03.  Autassediopa-

tia. 04.  Autobcecação. 05.  Autobsessão. 06.  Autossabotagem. 07.  Autoboicote. 08.  Autotapea-

ção. 09.  Antidiscernimento. 10.  Megassujismundismo. 

Arcaismologia. Eis 1 termo antigo, obsoleto, para autassédio: cisma. 

Neologia. Os 3 vocábulos autassédio, miniautassédio e maxiautassédio são neologismos 

técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Autodesassédio. 2.  Heterassédio. 3.  Heterassedialidade; intrusão 

pensênica doentia. 4.  Heterassediopatia. 5.  Heterobcecação. 6.  Autodiscernimento cosmoético.  

7.  Heterassediologia. 

Estrangeirismologia: os conflicting thoughts; a rumination. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade fraterna. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal intrusivo; os ictopensenes; a ictopensenidade. 

 

Fatologia: o autassédio; a autassedialidade; a autassediopatia; a autobcecação; a au-

tobsessão; a autodesorientação; as dificuldades autoimpostas; a mente da conscin ludibriando a si 

mesma; a persistência no erro; a irracionalidade íntima; a antidesassedialidade; a antipesquisolo-

gia; a força presencial antipática; a anti-higiene; a falta de higiene consciencial; a intencionalida-

de superenferma; o megaegoísmo autopata; o cúmulo da autocorrupção ignorada; o megassujis-

mundismo intraconsciencial; o pseudodesassédio; o pseudo-heterassédio. 

 

Parafatologia: o pré-requisito do heterassédio; a iscagem inconsciente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia. 

Enumerologia: o instintual; o rudimentar; o limitado; o estreito; o primitivo; o arcaico; 

o grosseiro. 

Crescendologia: o crescendo Intropatologia-Sociopatologia. 

Holotecologia: a patopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autenganologia; a Psicossomatologia; a Autas-

sediologia; a Autovitimologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa desestabilizadora. 

 

Masculinologia: o autassediado; o autenganado; o autocorrupto; o autoperturbado;  

o autobsediante; o autassediante; o autodesassistido; o autassediopata; o autotraidor inconscien-

te; a dupla autassediado-heterassediador; o verdugo de si mesmo; o pré-suicida; o personagem 

Norman Bates; o malexemplarista; o assediadão; o obsidiado. 

 

Femininologia: a cantora Sarah Bernhardt (Rosina, 1844–1923); a autassediada; a au-

tenganada; a autocorrupta; a autoperturbada; a autobsediante; a autassediante; a autodesassistida; 

a autassediopata; a autotraidora inconsciente; a pré-suicida; a assediadona; a obsidiada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens obsidiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautassédio = a ausência de autocrítica (autocorrupcionismo); maxi-

autassédio = o monoideísmo patológico predisponente da possessão interconsciencial. 

 

Efeitos. Pelos critérios da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20  au-

totrafares ou ações afins da conscin, homem ou mulher, contra si mesma, efeitos ou consequên-

cias superficiais ou profundas do autassédio: 

01.  Autocastração: autoimpotência; autoinsuficiência. 

02.  Autocídio: suicídio; autodessoma prematura; autoimolação. 

03.  Autocomplacência: autoindulgência. 

04.  Autocontradição: autoincoerência. 

05.  Autocorrupção: base da heterocorrupção. 

06.  Autoderrotismo: baratrosférico. 

07.  Autodesorganização: autodesô; autoindisciplina; autodesregramento. 

08.  Autodestruição: somática ou do corpo humano. 

09.  Autengano: autequívoco reiterado continuamente. 

10.  Autengodo: autoburla; autembuste. 

11.  Autofagia: autocanibalismo. 

12.  Autoflagelação: autossuplício; masoquismo; autossadismo. 

13.  Autofossilização: automortificação; autodegradação. 

14.  Autoignorantismo: autodesconhecimento; autencapsulamento patológico. 

15.  Autoimposição: autocoerção. 

16.  Autointoxicação: autoviciação; suicídio lento. 

17.  Autorrepressão: autovegetalismo. 

18.  Autossabotagem: autodanificação; autoboicote. 

19.  Autotomia: automutilação; autamputação. 

20.  Autovitimização: autodepreciação; autodepravação. 

 

Impossibilidade. Sob a ótica da Holomaturologia, a autodestruição (ou autextinção) da 

consciência, em si, é consecução impossível. 

Solução. Pelos conceitos da Consciencioterapia, a autocura lúcida, a autorremissão ou  

a Autoprofilaxia do autassédio, somente são alcançadas pelo autodesassédio cosmoético, por in-

termédio da constituição e vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC), a partir da auto-

crítica. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, dentro do universo da Parapatologia, com temas centrais nosográficos, da Enci-

clopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com o autassédio, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

1.  Acídia. 

2.  Acriticismo. 

3.  Autocorrupção. 

4.  Autodesorganização. 

5.  Decidofobia. 

6.  Riscomania. 

7.  Tabagismo. 

 

OS  AUTASSÉDIOS  EVIDENCIAM  EXISTIR,  INFELIZMENTE,  
MILHÕES  DE  CONSCIEXES  JÁ  RENASCENDO  DROGADAS,  

NAS  QUAIS  A  PARAGENÉTICA  PESSOAL  SE  SUBMETE  

INTEIRAMENTE  À  GENÉTICA  FAMILIAR  IMPERATIVA. 
 

Questionologia. Você ainda mantém manifestação de autassedialidade? Em qual área de 

autodesempenhos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; 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 80, 191, 212, 375, 430, 431, 

457, 539, 772 e 1.008. 
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. re-
visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 707 

e 915. 
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A U T A S S É D I O    E M O C I O N A L  
( A U T A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autassédio emocional é a condição ou estado da conscin, homem ou mu-

lher, predisposta a manifestar-se, reiteradamente, com a autopensenidade carregada no sen, de 

modo irrefletido e irracional, causando algum tipo de prejuízo evolutivo a si mesma e às demais 

consciências ao derredor. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O vocábulo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma La-

tim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. 

Surgiu, no idioma Português no Século XVI. O termo emocional procede do idioma Francês, 

émotion, “perturbação moral”, derivado de émouvoir, e este do idioma Francês Antigo, motion, 

com origem no idioma Latim, motio, “movimento; perturbação (febre)”. Surgiu em 1922. 

Sinonimologia: 1.  Autassédio psicossomático. 2.  Autotrafar emocional. 3.  Autovulne-

rabilidade emocional. 4.  Autemocionalismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas autassédio emocional, miniautassédio emocional  

e maxiautassédio emocional são neologismos técnicos da Autassediologia. 

Antonimologia: 01.  Autodesassédio emocional. 02.  Autodomínio psicossomático.  

03.  Flexibilidade afetiva. 04.  Autodiscernimento emocional. 05.  Antiemocionalidade pessoal. 

06.  Autoinconflituosidade. 07.  Pacificação íntima. 08.  Eutimia. 09.  Protimia. 10.  Autoimper-

turbabilidade. 

Estrangeirismologia: o weak point afetivo; o deficit emocional; os bad feelings; o feel-

ing blue; o trigger do heterassédio; a belle indifference; a overreaction; a Schadenfreude; o Mele-

xarium. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emocionalismo. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há emoções 

autassediadoras. 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal emocional; os fixopensenes; a fixopensenidade; os 

batopensenes; a batopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os morbopensenes; a mor-

bopensenidade; os fobopensenes; a fobopensenidade; a autopensenidade carregada no sen. 

 

Fatologia: o autassédio emocional; o comocionalismo; as carências múltiplas; as neces-

sidades afetivas não atendidas; o raciocínio emocional; a imaturidade afetiva; o gargalo afetivo;  

a autofragilidade afetiva; as reações psicossomáticas; a descarga adrenérgica; o surto emocional; 

o parêntese patológico; a paixão; a inflexibilidade emocional; a cegueira emocional; o bloqueio 

psicossomático; a autorrepressão emocional; a contenção tóxica das emoções; o uso da intelectua-

lização para evitar o contato com as próprias emoções; as emoções reprimidas ou recalcadas de-

correntes de autoconflitos acobertados ou não resolvidos; as estratégias desviacionistas para evitar 

sentir emoções desagradáveis; o baixo nível de tolerância para sentir as emoções; a esquivança;  

a fuga imaginativa; o subcérebro abdominal; a irritabilidade; o pavio curto; a impaciência; o mau 

humor crônico; a satisfação malévola; a falta de empatia; a minimização da importância das emo-

ções na automanifestação; a inautenticidade afetiva; os esquemas emocionais; a pobreza do dicio-

nário afetivo pessoal; os sinais fisiológicos e psicomotores das emoções; a predisponência ao con-

tágio afetivo patológico; a autossuscetibilidade às heteromanipulações; os eventos indutores das 

reações emocionais; as afinizações baratrosféricas; os heterassédios de bases emocionais; a falta 

de Higiene Consciencial. 
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Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética parapsíquica; a brecha na autodefesa energética; o monopólio do cardiochacra nas 

automanifestações; a dificuldade de desassimilação das energias conscienciais (ECs) patogênicas 

da conscin–esponja parapsíquica; as emoções evocadoras das companhias extrafísicas; a intensi-

ficação das emoções pessoais provocadas pela presença de consciexes doentes e assediadores ex-

trafísicos na autoparapsicosfera; os estados emocionais predisponentes à semipossessões ou mes-

mo à possessões malignas; o predomínio do paracorpo dos desejos; as reações psicossomáticas 

denunciando o nível evolutivo pessoal; as feridas ainda abertas no psicossoma; o nódulo holopen-

sênico indicando o trauma emocional secular. 

 
III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo pato-

lógico subcerebralidade-autassedialidade; o sinergismo patológico umbilicochacralidade-car-

diochacralidade; o sinergismo patológico ideia fixa–emoção fixa; o sinergismo patológico labili-

dade emocional–labilidade parapsíquica; o sinergismo patológico autoconflitos–conflitos inter-

conscienciais. 

Principiologia: o princípio da desperticidade. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do autassédio; a teoria das emoções básicas; a teoria da interpri-

são grupocármica; a teoria do autodomínio consciencial. 

Tecnologia: a técnica da identificação do autassédio emocional; a técnica da mudança 

de bloco pensênico; a técnica da avaliação da autointencionalidade; a técnica da checagem ho-

lossomática; as técnicas consciencioterápicas; as técnicas projecioterápicas; as técnicas de apro-

fundamento dos autodiagnósticos; a técnica da análise dos autoconflitos; a técnica do automoni-

toramento pensênico ininterrupto. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Psicossomatologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensê-

nica; o laboratório conscienciológico da Consciencioterapia; o laboratório conscienciológico da 

Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o labo-

ratório conscienciológico da paz. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autodesassediologia; o Colégio Invisível da Cons-

ciencioterapeuticologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Pense-

nologia. 

Efeitologia: os efeitos regressivos das esquivas emocionais; os efeitos das experiências 

frustradas; os efeitos danosos do comocionalismo na autevolução; os efeitos da somatização das 

emoções reprimidas; os efeitos das causas psicossomáticas; os efeitos das concausas extrafísicas 

na instabilidade emocional; o efeito nocivo do vício pelas emoções; os efeitos adversos dos dese-

quilíbrios emocionais no autorrendimento intelectual; os efeitos dos laços afetivos assediadores. 

Ciclologia: o ciclo mania-depressão; o ciclo autassédio-heterassédio-desassédio; o ci-

clo retroalimentador holopensene baratrosférico–patopensenização; o ciclo consciencioterápico 

autoinvestigação-autodiagnóstico-antenfrentamento-autossuperação. 

Enumerologia: a alexitimia; a atimia; a cacotimia; a catatimia; a ciclotimia; a distimia;  

a esquizotimia; a hipertimia; a hipotimia; a neotimia; a paratimia. 

Binomiologia: o binômio instintividade-emocionalidade; o binômio excitabilidade-per-

turbabilidade; o binômio ansiedade-impaciência; o binômio ciúmes-inveja; o binômio egoísmo- 

-orgulho; os desvios na vivência do binômio sexualidade-afetividade; o binômio tendências emo-

cionais–autotemperamento. 

Interaciologia: a interação irreflexão-irracionalidade; a interação sadismo-masoquis-

mo; a interação hedonismo-promiscuidade; a interação conflituosa paracérebro-cérebro. 

Crescendologia: o crescendo expectativa-frustração; o crescendo contrariedade–raiva–

–agressão verbal–violência física; o crescendo irritabilidade-raiva-ódio; o crescendo medo-fo-

bia-pânico; o crescendo medo–omissão deficitária;  o crescendo melin-melex. 
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Trinomiologia: o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio autassédio-autocorrupção- 

-acriticismo; o trinômio ansiedade-angústia-medo; o trinômio raiva-agressividade-autobelicis-

mo; o trinômio regressivo autoconceito idealizado–autoimagem distorcida–autestima baixa. 

Polinomiologia: a patopensenidade denunciada pelo polinômio postura-olhar-voz-gesto; 

o polinômio reivindicação de reconhecimento–necessidade de heteraprovação–sentimento de re-

jeição–ausência de autaceitação. 

Antagonismologia: o antagonismo emoções negativas / emoções positivas; o antagonis-

mo malevolência / benevolência; o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antagonismo 

sentimentos elevados / sentimentos sombrios; o antagonismo domínio das ECs / dominado pelas 

ECs; o antagonismo necessidade instintiva / valor evolutivo; os 2 extremos patológicos do anta-

gonismo baixa autestima / autestima exacerbada; o antagonismo Harmoniologia / Desarmonio-

logia. 

Politicologia: a autassediocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Filiologia: a adrenofilia; a parafilia. 

Fobiologia: as fobias em geral. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome do ansiosismo; a síndrome de-

pressiva; a síndrome da personalidade esquiva; a síndrome do estresse pós-traumático; a síndro-

me do justicieiro; a síndrome do ostracismo (SO); a síndrome da abstinência da Baratrosfera 

(SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a autassediomania; a patomania; a nosomania; a psicomania; a fracassoma-

nia; a apriorismomania; a autocorrupciomania; a algomania. 

Mitologia: o mito da impossibilidade do governo das próprias emoções. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a psicopaticoteca; a nosoteca; a trafaroteca; a pato-

pensenoteca; a conflitoteca; a mitoteca; a psicologoteca; a terapeuticoteca; a consciencioterapeu-

ticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autassediologia; a Subcerebrologia; a Parapatologia; a Conflito-

logia; a Psiquiatria; a Psicoterapia; a Psicopatologia; a Consciencioterapeuticologia; a Psicosso-

matologia; a Pensenologia; a Intencionologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin travada afetivamente; a consciência assistível. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autassediado; o acedioso; o emotivo; o ansioso; 

o distímico; o depressivo; o neurótico; o irritadiço; o impaciente; o mal humorado; o alexitímico; 

o evoluciente; o compassageiro evolutivo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autassediada; a acediosa; a emotiva; a ansiosa; 

a distímica; a depressiva; a neurótica; a irritadiça; a impaciente; a mal humorada; a alexitímica;  

a evoluciente; a compassageira evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens immaturus; o Homo sa-

piens psychopathicus; o Homo sapiens frustratus; o Homo sapiens depressus; o Homo sapiens 

disthymicus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens psychossomaticus; o Homo sapiens 

acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautassédio emocional = o da conscin irritadiça; maxiautassédio emo-

cional = o da conscin violenta. 
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Culturologia: a ausência da cultura da saúde consciencial afetiva; a cultura da emocio-

nalidade. 

 

Emoções. Tendo em vista a Psicossomatologia, as emoções são naturais a todas as cons-

cins e ter sentimentos desagradáveis, ao modo de medo e tristeza, não significa, necessariamente 

estar autassediado. 

Indicadores. Não é inteligente supervalorizar ou minimizar as diferentes tonalidades 

emocionais advindas na intraconsciencialidade. As emoções, sejam elas avaliadas como positivas 

ou não, são importantes indicadores da realidade consciencial e da forma como se interpreta e se 

dá significado a fatos, parafatos, realidades e pararrealidades. 

Diagnosticologia. Pela ótica da Consciencioterapeuticologia, o paradiagnóstico do au-

tassédio emocional pode ser realizado por intermédio da sondagem bioenergética e concomitante 

assimilação simpática com as energias do cardiochacra bloqueado ou descompensado da conscin 

autassediada. 

Reeducaciologia. A transformação das reações emocionais instintivas subcerebrais em 

sentimentos elevados racionalizados se faz sem qualquer tipo de repressão patológica, sendo em 

tese, megatarefa multiexistencial da conscin pré-serenona, demandando empenho contínuo até ser 

atingido o ápice evolutivo do ciclo humano e o autodomínio psicossomático integral, típico da 

condição do Homo sapiens serenissimus. 

 

Terapeuticologia. O emprego dos recursos avançados da Consciencioterapia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autassédio emocional, indicados para a expansão das 

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

01. Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02. Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03. Alexitimia:  Comunicologia;  Nosográfico. 

04. Ansiedade  omissiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05. Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06. Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07. Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08. Drama  de  consciência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09. Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

10. Impaciência  disfuncional:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

11. Impulso  desumano:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12. Interação  psicossomática:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

13. Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14. Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Temperamento  instável:  Autotemperamentologia;  Nosográfico. 

 

O  AUTASSÉDIO  EMOCIONAL  CRONICIFICADO  É  NÓ  MAN-
TENEDOR  DA  INTERPRISÃO  GRUPOCÁRMICA,  SENDO  CA-

PAZ  DE  FAZER  A  EVOCAÇÃO  INSTANTÂNEA  DE  CONS-
CIEXES  PATOLÓGICAS,  EX-PARCEIRAS  DE  RETROVIDAS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se manifesta frequentemente com o predo-

mínio do psicossoma ou dos instintos pessoais? Já identificou e superou algum autassédio emo-

cional? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Haymann, Maximiliano; Identificação do Ciclo do Autassédio: Técnica para Aumento da Efetividade 

Autoconsciencioterápica; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; Anuário; Ano 3; N. 3; 1 E-mail; 11 enus.; 4 esquemas;  

1 microbiografia; 7 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu; PR;Setembro, 2014; 

páginas 99 a 107. 
2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 
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 80, 191, 212, 

375, 430, 431, 457, 539, 772 e 1.008. 
3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 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 707 

e 915. 

 

M. H. 
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A U T A S S É D I O    L A T E N T E  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autassédio latente é a predisposição da conscin, homem ou mulher, de rea-

gir a determinados fatores intraconscienciais, interconscienciais ou extraconscienciais, por meio 

de fluxos pensênicos patológicos, notadamente contrários à autevolução. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O vocábulo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma La-

tim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. 

Surgiu, no idioma, Português no Século XVI. O termo latente vem do idioma Latim, latens, 

“oculto; subtendido; disfarçado”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Autassédio não manifesto. 02.  Autassedialidade tácita. 03.  Au-

tobsessão dormente. 04.  Autobcecação incubada. 05.  Potencial de autopensenidade doentia. 06.  

Megatravão recalcado. 07.  Armadilha intraconsciencial. 08.  Autoacorbertamento. 09.  Autorrea-

lidade patológica inexpressa. 10.  Imundície intraconsciencial inexplícita. 

Neologia. As 3 expressões compostas autassédio latente, autassédio latente anticonvi-

viológico e autassédio latente antiproexológico são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Autassédio manifesto. 02.  Autassedialidade expressa. 03.  Auto- 

bsessão atuante. 04.  Autobsecação inescondível. 05.  Fluxo autopensênico doentio. 06.  Megatra-

vão visível. 07.  Erupção da jaça intraconsciencial. 08.  Autoinconsciência. 09.  Heterassédio ocul-

to; intrusão pensênica imperceptível. 10.  Autotrafor latente. 

Estrangeirismologia: o autassédio sub silentio; o weak point oculto; o trigger do autas-

sédio; a Schadenfreude; o Melexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade fraterna. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões populares relativas ao tema: – Deixa como está para 

ver como é que fica. O pior cego é aquele que não quer ver. O fogo dorme sob as cinzas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autoacobertamento; os criptopensenes; a cripto-

pensenidade; os lateropensenes submersos; a lateropensenidade recôndita; a acriticidade autopen-

sênica; os bagulhos autopensênicos camuflados; os pensenes proibidos; a ativação do autassédio 

na mudança do holopensene; a força dos holopensenes sobre a intraconsciencialidade; a intrusão 

holopensênica; o nódulo holopensênico como pista do autassédio holobiográfico ignoto; o teste 

do nível pessoal de desassedialidade pela autexperimentação no holopensene adverso; a diferen-

ciação pensênica; o autengano quanto ao nível pessoal de autassedialidade pela vivência exclusi-

va em determinado holopensene. 

 

Fatologia: o autassédio latente; o nó górdio pessoal sopitado; a minimização do autassé-

dio não manifesto; o autodesconhecimento; a inconsciência quanto à vulnerabilidade pessoal;  

o flanco preferido do heterassediador; a fuga do autenfrentamento; o autassédio subcinerício co-

nhecido, evitado e não resolvido; o autassédio pseudolatente; o gatilho do autassédio; o estímulo 

autassediador; a irritação sinalizadora do autassédio; as esquivas dos contextos eliciadores do au-

tassédio; a fuga das interações interconscienciais; a acomodação na zona de conforto; a frequên-

cia do irrompimento do autassédio latente; o transbordamento da própria realidade no surto de au-

tassédio; a percepção tardia do autassédio, somente após os estragos da manifestação do parêntese 

patológico; o limite da autodesassedialidade; o autodesassédio ainda contextual; a pseudorrecin;  

a relevância assistencial da identificação do autassédio latente alheio; a insuficiência da primeira 
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impressão para o heterodiagnóstico eficaz; a pesquisa da autassedialidade latente; o autoconflito-

grama; o curso Conscin-Cobaia Voluntária do Conscienciograma da Associação Internacional 

de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); as sessões de Consciencioterapia; a auto-

consciencioterapia vivenciada qual rotina útil. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autassé-

dio inconsciente ocasionando a assimilação de energias conscienciais (ECs) patogênicas da cons-

cin-esponja parapsíquica; a brecha na autodefesa energética; a evocação silenciosa dos megasse-

diadores extrafísicos; os campos bioenergéticos homeostáticos reveladores dos autassédios ocul-

tos; a projeção vexaminosa explicitadora do autassédio; a revelação irreprimível do autassédio da 

consciex na dimensão baratrosférica; a latência dos autassédios das consciexes intermissivistas na 

dimensão extrafísica avançada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autassediante intencionalidade patológica–holopensene 

virulento; o sinergismo das afinidades interconscienciais. 

Principiologia: o princípio patológico da autassedialidade; o princípio da assediali-

dade interconsciencial; a falta da vivência do princípio da autoincorruptibilidade; o princípio 

alienante do “não querer saber”; o princípio espúrio do autocomodismo; o princípio cosmoético 

de não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio do “quem procura, acha”. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a autodesassedialida-

de como cláusula pétrea da proéxis. 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica abrangendo as autopensenizações 

patológicas imperceptíveis; a teoria da dissonância cognitiva; a teoria do descarte do impres-

tável. 

Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas; a técnica de identificação do autassé-

dio latente; a técnica do automonitoramento pensênico ininterrupto; a técnica da análise dos au-

toconflitos; a técnica de investigar o autassédio sustentador do autotrafar; a técnica de receber 

feedback; a técnica da autexposição calculada; a técnica da exaustividade aplicada à autopes-

quisa. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labo-

ratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeti-

cologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico Se-

renarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível dos Consci-

encioterapeutas; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Desassediolo-

gia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Co-

légio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito autassediante dos emocionalismos; o efeito surpresa da erupção do 

autassédio latente; os efeitos regressivos da esquiva à recin; os efeitos mediatos do autoacober-

tamento; o efeito aliciante do trafar alheio; os efeitos assediadores do holopensene dos ambien-

tes degradados das grandes metrópoles; o efeito homeostático do holopensene da Cognópolis. 

Ciclologia: o ciclo autassédio-heterassédio-desassédio; o ciclo retroalimentador holo-

pensene baratrosférico–patopensenização; o ciclo autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfren-

tamento-autossuperação. 

Enumerologia: o autassédio latente inconsciente; o autassédio latente autoconsciente;  

o autassédio latente minimizado; o autassédio latente reprimido; o autassédio latente sublimado;  

o autassédio latente despertado; o autassédio latente pseudossuperado; o autassédio latente neu-

tralizado. 
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Binomiologia: o binômio patológico megapensenidade doentia–holopensene perversor; 

o binômino intenção–energia consciencial; o binômio autassédio latente–autotrafar cristalizado; 

o binômio autoperdoamento-heteroimperdoamento. 

Interaciologia: a interação autassédio latente–heterassédio incitador; a interação autas-

sédio–interprisão grupocármica; a interação autocorrupção-autocomplacência impedindo o pa-

recer autoconsciencial fidedigno; a interação irracionalidade-ignorância. 

Crescendologia: o crescendo autassédio latente–autassédio manifesto–autassédio iden-

tificado–autassédio superado. 

Trinomiologia: o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio autocríti-

ca-autoincorruptibilidade-autorganização. 

Polinomiologia: a patopensenidade denunciada pelo polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Politicologia: a assediocracia velada. 

Filiologia: a anticriticofilia; a criptofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a autocriticofobia; a autofobia; a recinofobia; a conviviofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da abstinência da Baratros-

fera (SAB); a síndrome da personalidade esquiva; a síndrome da distorção imaginativa intencio-

nal; a síndrome da distorção da realidade. 

Maniologia: a autassediomania; a patomania; a nosomania; a autocorrupciomania; a fra-

cassomania; a apriorismomania; a algomania. 

Mitologia: o mito da pensenização secreta. 

Holotecologia: a nosoteca; a trafaroteca; a patopensenoteca; a conflitoteca; a mitoteca; 

a idiotismoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autassediologia; a Autenganologia; a Mesme-

xologia; a Perdologia; a Conflitologia; a Autodesassediologia; a Intraconscienciologia a Autodis-

cernimentologia; a Autocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a personalidade eletronótica; a conscin pré-desperta. 

 

Masculinologia: o autassediado; o amoral; o antepassado de si mesmo; o pré-serenão 

vulgar; o assistido; o evoluciente; o varejista existencial; o compassageiro evolutivo; o acedioso; 

o inocente-útil dos assediadores extrafísicos. 

 

Femininologia: a autassediada; a amoral; a antepassada de si mesmo; a pré-serenona 

vulgar; a assistida; a evoluciente; a varejista existencial; a compassageira evolutiva; a acediosa;  

a inocente-útil dos assediadores extrafísicos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo stultus;  

o Homo obtusus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens frustratus; o Homo sapiens 

anticosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autassédio latente anticonviviológico = o passível de resultar em esquiva 

aos relacionamentos; autassédio latente antiproexológico = o passível de resultar em minidissi-

dência. 

 

Culturologia: a cultura do menor esforço; a cultura da irreflexão; a cultura da minimi-

zação dos próprios trafares. 
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Relatividade. O estado de latência do autassédio é, na verdade, relativo, pois pode não 

ser observável, em dado momento, no comportamento e nas reações emocionais pessoais, porém 

sempre transparece na psicosfera da consciência. 

Surgimento. O fluxo de pensenização patológica da conscin portadora de autassédios la-

tentes surge nos mais variados contextos da vida cotidiana e, por vezes, é gerado por fatores ex-

traconscienciais banais, sem a presença de qualquer interferência externa, de conscin ou consciex. 

 

Taxologia. Eis, ao modo de exemplos, 30 gatilhos ou fatores desencadeantes de autassé-

dios, classificados na ordem alfabética, de acordo com 3 subdivisões técnicas da Conscienciolo-

gia, dispostas em ordem lógica: 

 

A.  Intraconscienciologia. Provenientes da automanifestação disfuncional na intracons-

ciencialidade: 

01.  Contrariedades. 

02.  Desejos irrefletidos. 

03.  Devaneios. 

04.  Emocionalismos. 

05.  Frustrações. 

06.  Ilusões. 

07.  Intenções doentias. 

08.  Memórias tóxicas. 

09.  Raciocínios apriorísticos (apriorismose). 

10.  Vontade débil (acrasia). 

 

B.  Extraconscienciologia. Provenientes das interações com as condições exteriores ao 

microuniverso consciencial: 

11.  Alimentos: o ato de comer em excesso; a ingestão consciente do alimento intolerado 

(leite; glúten; chocolate); a junk food. 

12.  Bagulhos energéticos: as fotos evocativas; as cartas do(a) ex-namorado(a); as rou-

pas e objetos do parente dessomado; as armas de todos os tipos. 

13.  Computador: o vírus digital; o bug inesperado; a lentidão do software; a falha da 

impressora. 

14.  Dinheiro: a carência financeira; a avareza; a ambição; o consumismo. 

15.  Drogas lícitas ou ilícitas: os efeitos adversos do medicamentos necessários; a bebi-

da alcoólica ingerida socialmente; as drogas alucinógenas recreativas (eufemismo). 

16.  Meios de comunicação: as notícias assediadoras (crimes; corrupções; politicagens); 

o filme baratrosférico; o celular; a Internet (E-mails; Facebook; Twitter). 

17.  Meios de transporte: os problemas do veículo pessoal; a precariedade do transporte 

coletivo; os congestionamentos; o gersismo urbano; os acidentes. 

18.  Residência: os reparos necessários inesperados; os acidentes domésticos; a preocu-

pação com a segurança. 

19.  Soma: a fome; o sono; a carência sexual; a TPM; a aparência pessoal. 

20.  Sons: os ruídos; a poluição sonora; as músicas desequilibradoras. 

 

C.  Interconscienciologia. Provenientes das relações multifacéticas da consciência com 

os demais princípios conscienciais: 

21.  Amizades ociosas. 

22.  Animais de estimação barulhentos. 

23.  Colegas de trabalho malintencionados. 

24.  Companhias extrafísicas patológicas. 

25.  Crianças sem educação. 

26.  Familiares intrusivos. 

27.  Insetos (pragas; formigas; moscas; mosquitos). 
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28.  Liderados bradipsíquicos. 

29.  Líderes autocratas. 

30.  Vizinhos incômodos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autassédio latente, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acomodação  mimética:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autopensenização  ilícita:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

06.  Autoperdoador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

08.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Hibernante:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

11.  Lixo  mnemônico:  Holomnemônica;  Neutro. 

12.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

13.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

14.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

15.  Pseudossuperação:  Autenganologia;  Nosográfico. 

 

O  AUTASSÉDIO  LATENTE  É  TUMOR  INTRACONSCIENCIAL  

MALIGNO,  QUANDO  NÃO  DIAGNOSTICADO  E  ERRADICADO  

A  TEMPO,  PODE  TER  EFEITO  METASTÁTICO,  CONTAMI-
NANDO  DIFERENTES  FACETAS  DA  AUTOMANIFESTAÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui alguma predisposição à pensenização pa-

tológica? Quais fatores costumam desencadear tal reação antievolutiva? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Presença. Título Original: The Presence. País: EUA. Data: 2010. Duração: 87 min. Gênero: Terror. 
Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês (em DVD). Direção: Tom Provost. Elenco: 

Mira Sorvino; Shane West; Justin Kirk; Tony Curran; Muse Watson; & Deobia Oparei. Produção: Tom Rice; & Tom 

Provost. Desenho de Produção: Darcy C. Scanlin. Direção de Arte: Alisha Landres. Roteiro: Tom Provost. Fotografia: 

Collin Brink. Música: Jay Duer. Companhia: Lions Gate Entertainment. Sinopse: Mulher viaja para cabana isolada, da 

família, onde se encontra consciex parapsicótica pós-dessomática. Com a chegada do noivo e a crescente obsessão da 

consciex, a mulher começa a apresentar comportamento estranho e irracional. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Roberts, Paul; Forbidden Thinking; Reportagem; Psychology Today; Revista; Bimensário; 4 fotos; New 

York, NY; USA; Maio-Junho, 1995; páginas 34 a 41 e 62 a 67. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

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 80, 191, 212, 
375, 430, 431, 457, 539, 772 e 1.008. 
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3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 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 707  

e 915. 

4.  Young, Jeffrey E.; Klosko, Janet S.; & Weishaar, Marjorie; Terapia do Esquema: Guia de Técnicas Cog-

nitivo-Comportamentais Inovadoras (Schema Therapy); revisor Paulo Knapp; trad. Roberto Cataldo Costa; 368 p.; 10  

caps.; 50 enus.; 2 quadros; 7 tabs.; 105 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2008; páginas 48 a 52, 58  

e 142. 

 

M. H. 
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A U T A S S É D I O    M E N T A L S O M Á T I C O  
( A U T A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autassédio mentalsomático é a condição ou estado da conscin predispos-

ta a aplicar os atributos mentaissomáticos de modo truncado, distorcido, irrefletido ou anticosmo-

ético, com insistência importuna e patológica, gerando danos ou prejuízos a si mesma e às demais 

consciências ao derredor. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O vocábulo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma La-

tim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. 

Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. O termo mental procede também do idioma Latim 

Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; 

pensamento; inteligência”. Apareceu no Século XV. A palavra somática provém do idioma Fran-

cês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Sé-

culo XIX. 

Sinonimologia: 1.  Autassédio cognitivo. 2.  Autopatia mentalsomática. 3.  Autassédio 

intelectual. 4.  Autassédio ideativo. 5.  Autassédio mnemônico. 

Neologia. As 3 expressões compostas autassédio mentalsomático, autassédio mentalso-

mático atenuado e autassédio mentalsomático agravado são neologismos técnicos da Autassedio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Autassédio emocional. 2.  Heterassédio mentalsomático. 3.  Autode-

sassedialidade mentalsomática. 4.  Cosmoeticidade Ideativa. 

Estrangeirismologia: o autassédio mentalis; o weak point mentalsomático; a penseniza-

ção em loop vicioso; o deficit cognitivo; o lapsus amoralis; os conflicting thoughts; a rumination; 

o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à aplicação cosmoética dos atributos conscienciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os intencionopensenes;  

a intencionopensenidade; a distorção autopensênica; a acriticidade autopensênica; a rigidez auto-

pensênica; a falta da retilinearidade da autopensenização; a autopensenização entrecortada; os pa-

topensenes; a patopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os monopensenes;   

a monopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os 

dubiopensenes; a dubiopensenidade; a incorreção da assinatura pensênica pessoal. 

 

Fatologia: o autassédio mentalsomático; a raiz do autotrafar mentalsomático; as distor-

ções cognitivas deformadoras de fatos e evidências; as autoconvicções com base em malentendi-

mentos, malinterpretações e autopercepções distorcidas; o conflito de ideias; o acúmulo de ideias 

inconsistentes devido ao raciocínio falho desapercebido; os raciocínios falsos (paralogismos); os 

achismos pessoais sustentados pelo autocomodismo mental; as crenças multímodas atravancado-

ras da autevolução; as falácias lógicas aceitas e difundidas; a erística; a incompletude da autorra-

cionalidade das conscins presas ao autoparadigma materiológico; a apreensão falha das ideias;  

a autoindulgência intelectual da conscin acomodada ao subnível de autoprodutividade intelectiva; 

a justificação racional da esquiva vivencial da pessoa teoricona; a covardia intelectual restringido-

ra do universo cognitivo pessoal; as autoconvicções arraigadas; a manutenção da inflexibilidade 

psicológica e cognitiva; a imaginação usada como válvula de escape da realidade; as interferên-

cias da imaginação indisciplinada no funcionamento sadio dos demais atributos conscienciais;  
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a autoficção; a distratibilidade anulando os autesforços evolutivos; a desconcentração crônica da 

conscin sem megafoco; o megautassédio da alienação; a análise tendenciosa das realidades e pa-

rarrealidades; a análise dos fatos a partir do próprio umbigo; as omissões hipomnésicas consecuti-

vas; a falha na encriptação ou na recuperação dos engramas; os fragmentos mnemônicos reinter-

pretados ilusoriamente; a deturpação intencional das reminiscências; os males causados pelas fal-

sas memórias criadas no set pseudoterapêutico; as evocações assediadoras como exemplo do uso 

imaturo da automemória; a preguiça mental (acídia) impossibilitando a autorreflexão; a acrasia;  

a voliciopatia; a abulia intelectual; o capricho mentalsomático; o erro crônico; o valor antievoluti-

vo; o trafar mentalsomático; a falta de autocrítica parafenomenológica; a ausência de autointenci-

onalidade hígida; a pobreza de intrarticulação heurística; a escassez de autolucidez cosmoética. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a displi-

cência quanto ao desenvolvimento das autossinaléticas parapsíquicas; a distorção energética;  

a distorção parapsíquica deformando parafatos e paraevidências; a acriticidade quanto à Autopa-

rafenomenologia; a encriptação paracerebral de ideias anacrônicas; o preenchimento fantasioso 

das lacunas mnemônicas das projeções extrafísicas; a malinterpretação dos parafenômenos; a ma-

linterpretação das autorretrocognições, misturando onirismo e reminiscências de experiências ex-

trafísicas; o autassédio parapsíquico; a Parapatologia Paracerebral. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico acriticidade-ignorância; o sinergismo auto-

predisposição patológica–holopensene perversor. 

Principiologia: a falta da vivência do princípio da autoincorruptibilidade; a relevância 

do princípio da descrença (PD) contra as crendices. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado. 

Teoriologia: a teoria do autassédio; a teoria da dissonância cognitiva. 

Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas de identificação do autas-

sédio; as técnicas de desassédio mentalsomático; a técnica da autovigilância pensênica ininterru-

pta; a técnica da exaustividade aplicada a análise dos fatos e parafatos; as técnicas de reestrutu-

ração cognitiva; a técnica da autoortopensenização. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos grupais de desassédio mentalso-

mático (Tertuliarium-Holociclo-Holoteca); o laboratório conscienciológico do estado vibracio-

nal; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autor-

ganização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório consciencioló-

gico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Mentalso-

matologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapeuti-

cologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Autopesquisolo-

gia; o Colégio Invisível da Recinologia. 

Efeitologia: os efeitos adversos das confusões mentais; os efeitos antievolutivos das 

crenças e dogmas de todos os tipos; os efeitos assediadores da má intenção; os efeitos das distor-

ções parapsíquicas; o efeito autodesassediador do trinômio leituras-pesquisas-debates; os efeitos 

desassediantes da redação de ortopensatas verponológicas; os efeitos homeostáticos da radica-

ção vitalícia no holopensene mentalsomático da Cognópolis. 

Ciclologia: o ciclo autassédio-heterassédio-desassédio; o ciclo consciencioterápico au-

toinvestigação-autodiagnóstico-antenfrentamento-autossuperação; o ciclo autassédio latente–fa-

tor desencadeante–patopensene–conduta anticosmoética. 

Enumerologia: a distorção ideativa; a distorção autopensênica; a distorção paracogniti-

va; a distorção paraimaginativa; a distorção holomnemônica; a distorção energética; a distorção 

paraperceptiva. 

Binomiologia: a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autassédio- 

-ignorância; o binômio crença–preguiça mental. 
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Interaciologia: a interação autassédio emocional–autassédio mentalsomático; a intera-

ção autassédio mentalsomático–heterassédio mentalsomático; a interação irreflexão-irracionali-

dade; a interação conflituosa cérebro-paracérebro. 

Crescendologia: o crescendo falha cognitiva–autassédio mentalsomático–trafar mental-

somático; o crescendo acriticidade–influenciabilidade mentalsomática. 

Trinomiologia: a insistência no trinômio erro-engano-omissão; a falta da teática do tri-

nômio erro-autoconstatação-autocorreção; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo;  

o trinômio ausência de autocrítica–autocorruptibilidade–autodesorganização; o trinômio autola-

vagem subcerebral–autolavagem cerebral–autolavagem paracerebral. 

Antagonismologia: o antagonismo autocontrole do ego / descontrole do ego; o antago-

nismo análise superficial / análise detalhista; o antagonismo impulsividade / autorreflexão; o an-

tagonismo autoirracionalidade / autorracionalidade; o antagonismo autoignorantismo / autenci-

clopedismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin erudita ainda manifestar autassédio mentalso-

mático pelo fato de não ter inteligência evolutiva (IE). 

Politicologia: a assediocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço mentalsomático. 

Filiologia: a anticriticofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a autocriticofobia; a autofobia; a recinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome do infantilismo; a síndrome da distorção imaginativa intencional; a síndrome da dis-

torção da realidade; a síndrome do oráculo; a síndrome da indisciplina autopensênica. 

Maniologia: a autassediomania; a patomania; a mitomania; a nosomania; a autocorrup-

ciomania; a apriorismomania. 

Mitologia: os mitos em geral. 

Holotecologia: a nosoteca; a trafaroteca; a patopensenoteca; a conflitoteca; a mitoteca; 

a idiotismoteca; a conscienciometroteca; a abstrusoteca. 

Interdisciplinologia: a Autassediologia; a Parapatologia; a Autovitimologia; a Descren-

ciologia; a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia; a Consci-

encioterapeuticologia; a Autodesassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin acrítica; a conscin hipomnésica; a conscin eletronótica; a conscin 

crédula; a conscin acidiosa. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autassediado; o autassediopata; o autodesassis-

tido; o amoral; o imoral; o antepassado de si mesmo; o assistido; o evoluciente; o distraído; o ino-

cente-útil dos assediadores; o sofista; o líder populista; o sensitivo manipulador; o megassediador. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autassediada; a autassediopata; a autodesassisti-

da; a amoral; a imoral; a antepassada de si mesma; a assistida; a evoluciente; a distraída; a inocen-

te-útil dos assediadores; a sofista; a líder populista; a sensitiva manipuladora; a megassediadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapi-

ens acriticus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens re-

cyclans; o Homo cosmoeticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autassédio mentalsomático atenuado = a predisposição intraconsciencial 

à distorção involuntária dos fatos ou parafatos; autassédio mentalsomático agravado = a predis-

posição intraconsciencial à distorção intencional dos fatos ou parafatos. 

Culturologia: a cultura da preguiça mental; a cultura da irreflexão. 

 

Irracionalidades. Tendo em vista a Mentalsomatologia, enquanto irracionalidades esti-

verem presentes na intraconsciencialidade, a consciência permanecerá suscetível a perpetrar aná-

lises críticas parciais, deturpadas, incompletas ou com viés egoico dos fatos, parafatos, realidades  

e pararrealidades do Cosmos. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autassediologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 cate-

gorias de autassédios, classificados em função do atributo mentalsomático predominantemente 

mal aplicado: 

1.  Autassédio atencional (atenção): a distração da conscin causando miniacidentes  

e esquecendo objetos pessoais por onde passa, cronicificando a autodispersão consciencial. 

2.  Autassédio imagístico (imaginação): a criatividade baratrosférica do inventor de ar-

tefatos bélicos. 

3.  Autassédio intelectual (intelectualidade): a inadmissão da verpon conscienciológica 

pelo cientista superintelectualizado, porém preso à apriorismose eletronótica. 

4.  Autassédio intencional (autointencionalidade): a elucubração malintencionada, pela 

conscin, das formas de obter alguma vantagem indevida sobre outrem. 

5.  Autassédio mnemônico (memória): a condição da conscin hipomnésica, insegura 

quanto a automemória. 

6.  Autassédio paraperceptivo (autoparapsiquismo): a adulteração da pararrealidade pa-

ra adequá-la às crendices pessoais. 

7.  Autassédio pela acriticidade (autojuízo crítico): a aceitação pela conscin acrítica dos 

argumentos logicamente inconsistentes e falaciosos do político malintencionado. 

8.  Autassédio pensenológico (pensenização): a insistência da pensenização contra outra 

conscin, intencionalmente ou não. 

9.  Autassédio volitivo (vontade): a manifestação acidiosa da conscin, sem vontade sufi-

ciente de enfrentar os desafios da vida para atingir os objetivos da autoproéxis. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Consciencioterapeuticologia, o uso téatico e contínuo 

da racionalidade, a respeito de tudo, inevitavelmente levará à remissão de qualquer autassédio 

mentalsomático ainda remanescente na intraconsciencialidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autassédio mentalsomático, indicados para a expansão 

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

01. Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

02. Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03. Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04. Autassédio  latente:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05. Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06. Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07. Autopensenização  ilícita:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

08. Autoperdoador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09. Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 
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10. Binômio  autodesassedialidade-mentalsomaticidade:  Autodesassediologia;  Home-

ostático. 

11. Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

12. Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13. Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

14. Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

15. Lixo  mnemônico:  Holomnemônica;  Neutro. 

 

O  AUTASSÉDIO  MENTALSOMÁTICO  MAIS  DESTRUTIVO  

DECORRE  DO  USO  DE  ALGUM  ATRIBUTO  CONSCIEN- 
CIAL  CORROMPIDO  PELA  INTENCIONALIDADE  NEGATI- 

VA  E  AUTOCONSCIENTE  DA  CONSCIN  AINDA  IMATURA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou algum autassédio mentalsomático? 

Quais técnicas tem aplicado para superá-lo? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

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 96 e 433. 
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 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 707 

e 915. 

3.  Young, Jeffrey E.; Klosko, Janet S.; & Weishaar, Marjorie; Terapia do Esquema: Guia de Técnicas Cog-

nitivo-Comportamentais Inovadoras (Schema Therapy); revisor Paulo Knapp; trad. Roberto Cataldo Costa; 368 p.; 10 

caps.; 50 enus.; 7 tabs.; 105 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2008; páginas 48 a 52, 58 e 142. 

 

M. H. 
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A U T A S S É D I O    M U S I C A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autassédio musical é a condição ou estado de predisposição de a conscin, 

homem ou mulher, contagiar-se emocional e energeticamente através da pensenidade circular, fi-

xa, insistente e inoportuna com música de qualquer natureza, de modo a desviar a atenção do ne-

cessário e prioritário em dado momento, denotando falta de domínio volitivo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composicão auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

por si próprio”. O termo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, abse-

dius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu no idioma Italiano no Século XIII. Surgiu no 

idioma Português em 1548. A palavra música procede também do idioma Grego, mousikós, “que 

diz respeito às Musas”, e por extensão, “a Poesia ou as Artes, especialmente a música; quem cul-

tiva a música; instrução ou habilidade em música”. Apareceu no Século XIV. O termo musical 

surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Autassedialidade músical. 2.  Autobsessão melódica. 3.  Autointru-

são musical. 

Neologia. As 3 expressões compostas autassédio musical, autassédio musical fugaz  

e autassédio musical duradouro são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Autodesassedialidade pela música. 2.  Utilização racional da música. 

3.  Autodiscernimento artístico. 4.  Autoconsciência do padrão melódico. 5.  Antintrusão musical. 

Estrangeirismologia: os conflicting thoughts; o trigger do autassédio; a vizinhança in-

trusiva das raves; a street dance no sinal de trânsito; a rumination; o weak point artístico; os jin-

gles midiáticos; a misdirection; a cool music. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das reações musicais. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há ruídos 

musicados. Música: cocaína sonora. Música atrai música. Música: cotonete sonoro. Há músicas 

intrusivas. Há músicas agônicas. Músicas abrem caminhos. Inexiste músico silencioso. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal musical intrusivo; a acriticidade autopensênica; os 

lateropensenes; a lateropensenidade; os bagulhos musicais autopensênicos; a preguiça pensênica; 

a força dos holopensenes musicais sobre a intraconsciencialidade; a diferenciação pensênica;  

a desassedialidade musical pela autexperimentação do holopensene intelectual; os ictopensenes;  

a ictopensenidade; os melopensenes; a melopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade;  

a predominância do sen dos autopensenes; os xenopensenes musicais assediadores. 

 

Fatologia: o autassédio musical; a musicolatria alienante; a autodesorganização mental  

e emocional; o subcérebro abdominal; a fuga do autenfrentamento; a ausência de recolhimento ín-

timo e de autorreflexão; o acriticismo; o monopólio do cardiochacra; as repercussões psicossomá-

ticas afetando o mentalsoma; a falta de atenção às repercussões energéticas da música; o megatra-

vão sonoro; a impregnação musical; os carros de som nas ruas das cidades; a exposição musical 

em ambientes diversos; a vizinhança maleducada perturbando os moradores com o som nas altu-

ras; o alto volume das músicas provocando ansiedade; as reações neurológicas perversas ao orga-

nismo; as músicas nosográficas; as mensagens subliminares; o vício de ouvir música o dia todo;  

o mau hábito dos headphones; o fundo musical no período do sono; a fixação dos refrões patoló-

gicos; a exaltação dos emocionalismos; os pertúrbios musicados; os pesadelos musicais; as músi-

cas degradantes da Socin Patológica; as apologias musicais anticosmoéticas; o psicossoma dese-
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quilibrado pelos acordes dissonantes; a obnubilação da consciência pela música Baratrosférica;  

a música sexualizada; a música vitimizadora; a música avassaladora; a música monoideica;  

o mantra perturbador; a antipedagogia sonora; o antidiscernimento musical; o pseudodesassédio; 

a irracionalidade íntima; as fantasias sexuais induzidas pelas músicas patológicas; o porão consci-

encial;  a falta de higiene consciencial; a dispersão provocada pela música; a postura passiva;  

a antipesquisologia; as manipulações através da música; a falta de autoconhecimento holossomá-

tico; a dissonância cognitiva; a autassediopatia artística; o vício por música; a armadilha intra-

consciencial disfarçada; o musiotismo acachapante; a autotapeação poética; a acomodação na zo-

na de conforto; a música no banheiro; o estudo ao som da música; os deslumbramentos com as 

ilusões intrafísicas; as paisagens sonoras inebriantes; a despriorização do mais evolutivo; a falta 

de adequada educação musical na escola; o silêncio amparador; as músicas da Natureza; a música 

enquanto fonte da felicidade; os mimos musicais; a mnemônica sonora; as músicas mentaissomá-

ticas estimulando a atividade cerebral e a concentração; o investimento intelectual; o desenvolvi-

mento mentalsomático restaurador do equilíbrio holossomático. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a iscagem incons-

ciente; a evocação silenciosa dos assediadores; a exaltação emotiva fortalecendo a Baratrosfera;  

o parapsiquismo destrambelhado; a assimilação de energias patogênicas; o papel do arco voltaico 

craniochacral nos desacoplamentos interconscienciais; a primazia do cardiochacra; o padrão ener-

gético íntimo refletindo a afinidade musical da consciência; o esquecimento da paraprocedência; 

a ausência de amparo de função; as influências patológicas assediadoras utilizando a música para 

dominar a consciência através do psicossoma; a sinalética energética e parapsíquica pessoal sem 

codificação; os bloqueios energéticos recorrentes; a descompensação dos chacras básicos; a jeju-

nice autoparapsíquica; o autenredamento com paracompanhias evolutivamente enfermas; a pro-

miscuidade energética; o vampirismo energético; o descuido quanto às energias. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autointrusão musical–autacomodação despercebida;  

o sinergismo desatenção-autassédio; o sinergismo alienação–lavagem cerebral; o sinergismo au-

tassediador emotividade-imaginação; o sinergismo megatrafar–automimeses patológicas; o si-

nergismo precipitação-irreflexão; o sinergismo autodesempenho-autossuperação; o sinergismo 

autossuperação–renovação consciencial; o sinergismo vontade decidida–intenção sadia; o siner-

gismo atenção-educação-paciência; o sinergismo lógica-mentalsoma-razão; o sinergismo auto-

determinação–inteligência evolutiva. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da incorruptibilidade;  

o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de causa e efeito; o princípio de a mú-

sica ser linguagem universal primária; o princípio do equilíbrio holossomático; o princípio da 

equalização holopensênica; o princípio das prioridades evolutivas; o princípio do prazer; o prin-

cípio cosmoético do não acumpliciamento com o erro identificado; a ausência do princípio do 

megafoco mentalsomático. 

Codigologia: o código pessoal de Higiene Mental; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) regrando a utilização do tempo; o código de prioridades pessoais; o código pessoal de 

conduta proexogênica; a autodesassedialidade enquanto cláusula pétrea da proéxis; a aferição 

dos códigos de conduta pessoal. 
Teoriologia: a aplicação da teoria da reeducação musical; a ausência da teoria do pri-

mado do autodiscernimento contínuo; a teoria da recin; a teoria da autonomia pensênica; a teáti-

ca da autorganização imaginativa. 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da autobservação; a téc-

nica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica do detalhismo; a técnica da soltu-

ra energossomática; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do balanço existencial;  

a técnica da agenda da autopensenização; a técnica da autoqualificação; a técnica de mais 1ano 
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de vida intrafísica; a técnica da mobilização básica de energias (MBE); a técnica do estado vi-

bracional profilático; a técnica da desassim. 

Voluntariologia: o voluntariado enquanto exercício para a aprendizagem da interassis-

tencialidade; o vínculo do voluntariado consciencial; a laborterapia do voluntariado interassis-

tencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;  

o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológi-

co da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da 

Automentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Evolu-

ciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Artistas; o Colégio Invisível 

da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Comunico-

logia. 

Efeitologia: o efeito bumerangue da patopensenidade; o efeito entorpecedor da música 

baratrosférica; os efeitos colaterais das músicas Baratrosféricas; o efeito dispersivo dos refrões 

populares; os efeitos neurológicos da exposição excessiva à música; o efeito da autotaquirritmia 

desestabilizadora; o efeito regressivo da música de baixo calão; os efeitos patológicos do autas-

sédio musical na aplicação da técnica da recéxis; os efeitos da autosseriexialidade; os efeitos de-

sassediadores do EV; os efeitos mentaissomáticos da instalação do EV. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à superação do autassédio musical;  

a mimetização provocada pela música midiática dificultando a formação de neossinapses evoluti-

vas; as neossinapses musicais mentaissomáticas; as paraneossinapses da antimusicalidade pato-

lógica; a criação de neossinapses com o desenvolvimento da inteligência musical; a consolidação 

de neossinapses a partir de neo-hábitos evolutivos e neorrotinas interassistenciais; a necessidade 

de neossinapses para eliminar equívocos aprendidos na Socin; a dedicação diária à formação de 

neossinapses maturológicas; as neossinpases adquiridas com as amizades evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo vicioso das nostalgias evocadoras; o ciclo das automimeses dispen-

sáveis; o ciclo da evolução mentalsomática; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo vicio-

so dos prazeres subcerebrais; o ciclo psicossomático; o ciclo da aprendizagem; o ciclo dos erros, 

acertos e reciclagens; o ciclograma evolutivo; o ciclo de reconstrução da retroideia; a importân-

cia do cérebro intelectualmente ativo em todo o ciclo etário da conscin lúcida. 

Enumerologia: os hinos nacionais; as marchas militares; os cantos futebolísticos; as 

cantigas monopolizadoras da mente; as melodias repetitivas; as batucadas contagiantes; o cantaro-

lar alienado. 

Binomiologia: o binômio energia musical bélica–neoenergia pacífica; o binômio para-

percepção-informação; o binômio impulso-cerebelo; o binômio dispersão consciencial–devaneio 

musical; o binômio música-filosofia; o binômio pensenização-imantação; o binômio sadio verba-

ção-recin; o binômio atividade energética–passividade energética; o binômio hábitos sadios–ro-

tinas úteis; o binômio concentração cognitiva–dispersão auditiva; o binômio alerta consciencial– 

–miniacidente. 

Interaciologia: a interação autodesassédio-autossuperação; a interação apatia-aliena-

ção; a interação músico–instrumento musical; a interação autocomplacência-autocorrupção;  

a interação sinal-sintoma; a interação baixa autorreflexão–robotização existencial; a interação 

autoconstatações tardias–melin; a interação parapercepção-prontidão; a interação Arte-Socin;  

a interação 1% de inspiração–99% de transpiração; a interação dos 3 elementos musicais melo-

dia-harmonia-ritmo. 

Crescendologia: o crescendo emocional da formiga transformada em elefante; o cres-

cendo ouvir-escutar; o crescendo patológico patopensenidade continuada–desequilíbrio mental; 

o crescendo autossubjugação musical–ectopia vivencial; o crescendo audição musical pelo 

psicossoma–audição musical pelo mentalsoma; o crescendo ajustes intraconscienciais–ajustes 

mesológicos; o crescendo aceitação-reajustamento-reinvestimento. 
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Trinomiologia: o trinômio canto-dança-música; o trinômio analisar-classificar-avaliar; 

o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio frivolidade-futilidade- 

-ectopia; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio interesse-meta-evolução; 

o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio volição-intenção-autorganização;  

o trinômio estado vibracional–sentimentos elevados–pensamentos benévolos; o trinômio auto-

controle-autodisciplina-autodomínio. 

Polinomiologia: o polinômio música-ideia-consciência-cenário; o polinômio vontade 

firme–intenção cosmoética–autorganização eficaz–determinação evolutiva; o polinômio soma- 

-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a musicopensenidade evidenciada pelo polinômio postu-

ra-olhar-voz-gesto; o polinômio distorção perceptiva–distorção paraperceptiva–distorção cogni-

tiva–distorção mnemônica; o polinômio percepção-reconhecimento-discriminação-interpretação. 

Antagonismologia: o antagonismo autassédio / autodesassédio; o antagonismo orto-

pensenidade / patopensenidade; o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo assim / de-

sassim; o antagonismo instintividade / racionalidade; o antagonismo alienação / imperturbabili-

dade; o antagonismo corruptibilidade / incorruptibilidade; o antagonismo Arte / Ciência; o anta-

gonismo música psicossomática / música mentalsomática. 

Politicologia: a assediocracia; a desviocracia; a ludocracia; a energocracia; a lucido-

cracia; a conscienciocracia; a cognocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a determinocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei da ação e reação; a lei da afinidade patológica; 

a lei do maior esforço intelectual. 

Filiologia: a autassediofilia; a musicofilia; a cerebelofilia; a despriorofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a recinofobia; a autopesquisofobia; a gnosiofobia; 

autofobia; a autocriticofobia; a parapercepciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da dis-

persão consciencial; a síndrome da robéxis; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da mediocri-

zação; a síndrome do desviacionismo; a síndrome de Tourette; a síndrome da personalidade es-

quiva; a síndrome da subestimação; a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome do dé-

ficit de atenção (TDA); a síndrome de Stendhal. 

Maniologia: a autassediomania; a musicomania; a patomania; a mania de escutar músi-

ca; a mania de decorar letras de canções; a mania das trilhas sonoras; a autocorrupciomania; a no-

somania. 

Mitologia: o mito de a pensenização musical ser sempre sadia; o mito da autossupera-

ção sem autesforço; o mito da mudança de patamar sem autocrítica; o mito de a música ser pre-

judicial ao mentalsoma. 

Holotecologia: a musicoteca; a discoteca; a midiateca; a experimentoteca; a autocogno-

teca; a nosoteca; a recexoteca; a recinoteca; a trafaroteca; a criticoteca; a conflitoteca; a penseno-

teca; a comunicoteca; a patopensenoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autassediologia; a Autenganologia; a Autodes-

viologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autovitimologia; a Homeostaticolo-

gia; a Mesmexologia; a Psicossomatologia; a Instintologia; a Intraconscienciologia; a Autocriteri-

ologia; a Paraprofilaxiologia; a Evocaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin ressomada; a conscin estressada; a conscin sub-

cerebral; a conscin baratrosférica; a conscin alienada; a conscin pré-desperta; a conscin robotiza-

da; a isca humana inconsciente; a personalidade eletronótica; a conscin intermissivista inadap-

tada. 

 

Masculinologia: o musicista; o musicólogo; o autassediado; o assobiador; o cantor;  

o dançarino; o evoluciente; o ouvinte; o observador; o sensitivo; o disperso; o eunuco intelectual; 

o acoplamentista; o duplista; o tenepessista; o pesquisador; o verbetógrafo; o voluntário; o inter-

missivista; o escritor; o macrossômata; o tertuliano; o teletertuliano; o reciclante existencial. 
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Femininologia: a musicista; a musicóloga; a autassediada; a assobiadora; a cantora;  

a dançarina; a evoluciente; a ouvinte; a observadora; a sensitiva; a dispersa; a acoplamentista;  

a duplista; a tenepessista; a pesquisadora; a verbetógrafa; a voluntária; a intermissivista; a escrito-

ra; a macrossômata; a tertuliana; a teletertuliana; a reciclante existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapi-

ens incautus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens pa-

thopensenicus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens ingenuus; 

o Homo sapiens illucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autassédio musical fugaz = aquele breve, de curta duração, passageiro, 

transitório, superado de pronto, com a tomada de consciência, mudança de bloco pensênico e tra-

balho energético instantâneo; autassédio musical duradouro = aquele demorado, insistente, per-

sistente, tenaz, superado com maior dificuldade, com intencionalidade firme, percuciência na mu-

dança de bloco pensênico e trabalho energético forte e prolongado. 

 

Culturologia: a cultura musical; a cultura do menor esforço; a cultura dos idiotismos 

culturais desde a infância; a cultura da falta de autocrítica; a cultura da irreflexão; a cultura 

boêmia da saideira; a cultura da minimização dos próprios trafares; a cultura consumista; a cul-

tura da inclusão digital; a cultura da valorização dos emocionalismos; a cultura de massa. 
 

Fatores. Eis, em ordem alfabética, 20 condições ou fatores, intra ou extraconscienciais, 

propulsores do autassédio musical: 

01. Ambientes nosográficos. 

02. Amizades ociosas. 

03. Carência afetiva sexual. 

04. Carência energética. 

05. Carência financeira. 

06. Carência social. 

07. Carros de som. 

08. Companhias extrafísicas patológicas. 

09. Congestionamentos. 

10. Contrariedades. 

11. Desilusões amorosas. 

12. Devaneios. 

13. Emocionalismos. 

14. Festas com músicas em alto volume. 

15. Frequentar ambientes musicais. 

16. Frustrações. 

17. Ouvir música antes de dormir. 

18. Uso excessivo de sites musicais. 

19. Uso de Iphones. 

20. Vizinhança barulhenta. 

 

Terapeuticologia: as autorreflexões diárias; a Consciencioterapia; o estudo do Consci-

enciograma; a Conscienciometria; as práticas energéticas diárias frequentes e intensas; a teática 

da Higiene Consciencial; a tenepes. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autassédio musical, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Antiassistência  musical:  Comunicologia;  Nosográfico. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio  latente:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autodispersividade:  Autexperimentologia;  Nosográfico. 

05.  Conscin  monoideica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Desvio  da  atenção:  Holofocalizaciologia;  Neutro. 

07.  Dificultador  evolutivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Labilidade  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

09.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Mundo  imaginário:  Imagisticologia;  Nosográfico. 

11.  Música  bélica:  Musicologia;  Nosográfico. 

12.  Prurido  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Radiotismo  musical:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  AUTABSOLUTISMO,  O  COMPROMETIMENTO  EVOLUTIVO  

E  A  VONTADE   INQUEBRANTÁVEL  SÃO  FATORES  FUNDA-
MENTAIS  PARA  A  SUPERAÇÃO  DO  AUTASSÉDIO  MUSICAL  

E  A  CONQUISTA  DO  AUTEQUILÍBRIO  HOLOSSOMÁTICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém postura de autassédio musical na 

rotina diária? Percebe os efeitos holossomáticos dessa prática? Qual o empenho pessoal para erra-

dicação de tal condição? 

 
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 fo-
tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-

res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 255. 
2.  Sacks, Oliver; Alucinações Musicais: Relatos Sobre a Música e o Cérebro; 360 p.; 29 caps.; 2 índices; 251 

refs.; alf.; 1a edição; 14 x 21 cm; enc.; sob.; 2ª imp.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2007; páginas 51 a 58, 221  

a 226 e 283 a 288. 

 

F. R. C. 
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A U T A S S U N Ç Ã O    D A    I N V E X O L O G I A  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autassunção da Invexologia é ação de a conscin apropriar-se da Ciência 

da inversão existencial enquanto diretriz básica da autoproéxis, notadamente dos autesforços na 

aplicação dos trafores pessoais na materialização de gescons dessa especialidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. A palavra assunção procede do idioma Latim, assumptio, “ação de to-

mar; recebimento”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo inversão é originário do idioma Latim, in-

versio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; vol-

tar o avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX.  

O termo existencial vem do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial; relativo ao apareci-

mento”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter 

existência real”. Surgiu também no Século XIX. O segundo elemento de composição logia pro-

vém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 

1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Automegafocagem da Invexologia. 2.  Autoproéxis direcionada à In-

vexologia. 3.  Admissão da condição de invexólogo. 

Neologia. As 4 expressões compostas autassunção da Invexologia, autassunção inicial 

da Invexologia, autassunção intermediária da Invexologia e autassunção avançada da Invexolo-

gia são neologismos técnicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 1.  Ausência de megafoco invexológico. 2.  Desenvolvimento autoproé-

xico divergente da Invexologia. 3.  Autassunção da prática da invéxis. 

Estrangeirismologia: o strong profile necessário à invéxis; o modus operandi inversivo; 

os insights sobre a autodiretriz proéxica; o modus vivendi exemplarista; o timeline da autoproéxis; 

a convergência ao Campus de Invexologia; o selfmade man. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autopesquisologia Proexológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopen-

senidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a re-

tilinearidade autopensênica desde a adolescência; o megafoco pensênico inalterável pelas circuns-

tâncias externas; o holopensene atrator; o megafoco invexológico duradouro revelado no mater-

pensene pessoal. 

 

Fatologia: a autassunção da Invexologia; a responsabilidade pessoal ante a Invexologia; 

a decisão megafocal precoce; o fato de nem todo inversor existencial ter por especialidade proe-

xológica a Invexologia; a adoção de especialidade proexológica desafiadora; o nível de autocoe-

rência invexológica; o exemplarismo inversivo; o exemplarismo horizontal; o exemplarismo ver-

tical; a participação em grinvex enquanto fator de rapport com inversores existenciais iniciantes; 

a autoprecocidade intermissivista enquanto instrumento interassistencial prioritário do invexólo-

go; a assunção em tenra idade da parapedagogia inversiva; as repetições didáticas; a antidoutrina-

ção inversiva; a contextualização da Invexologia considerando o Zeitgeist da época; a atualização 

ante a produção invexológica; a frequente participação no Congresso Internacional de Inversão 

Existencial (CINVÉXIS); a prova de Invexologia; a autopesquisa contínua a partir da autaplica-

ção do invexograma; a constituição de matriz mental inversiva; o trabalho interassistencial priori-

zando a exaltação da inteligência evolutiva (IE); a equipin de invexólogos; a liderança inversiva 
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do atrator ressomático; a desacomodação autoproéxica; a inortodoxia frente a própria Invexolo-

gia; a fermentação das ideias inversivas a partir do megafoco interassistencial; a proposição de 

verpons invexológicas; a ampliação da sistematização da Invexologia; a contribuição científica 

através de artigos, verbetes, cursos e livros; o veteranismo inversivo; a organização do timeline 

das gescons; o delineamento progressivo da megagescon desde a juventude; a acabativa proexoló-

gica; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) da conscin inversora evidenciando crédito ou dé-

bito no balanço existencial; as hipóteses pessoais de restauração evolutiva; o exemplarismo intra-

físico do inversor existencial desperto, para conscins e consciexes, ao demonstrar a priorização da 

inteligência evolutiva em detrimento à instintividade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os Cursos Inter-

missivos (CI); a pararrealidade do inversor existencial; a recuperação, ainda na adolescência, dos 

cons magnos; a perspicácia multiexistencial ao vincar a Invexologia na autoparagenética; a auto-

predisposição às inspirações extrafísicas direcionadas ao desenvolvimento da Invexologia; a re-

presentação intrafísica de equipex evoluída; a condição de conscin-cobaia para os atuais pré-in-

versores alunos dos Cursos Intermissivos; a equipex de invexólogos; a neoprospectiva multidi-

mensional após conquista intrafísica de jubileu inversivo; o rapport com evoluciólogos e Sere-

nões através do megafoco invexológico a participação em Curso Intermissivo na condição de pro-

fessor de Invexologia resultante do completismo de trabalho interassistencial inversivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo decisão megafocal autodiscernida–amparo de função 

desde tenra idade; o sinergismo automotivação proexológica–autodisciplina invexológica; o si-

nergismo autoridade moral–força presencial; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-co-

municabilidade aplicado ao desenvolvimento da tares invexológica; o sinergismo ousadia intelec-

tual–ousadia evolutiva. 

Principiologia: os princípios científicos fundamentais da Invexologia; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de quanto maior o foco na proéxis, maior aproveita-

mento das oportunidades evolutivas; o princípio evolutivo do devagar e sempre; o princípio de os 

fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio da quantidade com qualidade aplicado às 

gescons; o princípio pessoal de viver focado na proéxis e preparado para a dessoma desde a ju-

ventude. 

Codigologia: o empreendedorismo inversivo embasando o código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC); a inversão existencial enquanto cláusula pétrea megaprioritária do código pessoal de 

Cosmoética; a vivência e ensino do código de conduta do inversor. 

Teoriologia: a teoria da consecução autolúcida da proéxis; a teoria da megafocalização 

precoce; a teoria do tempo dos Cursos Intermissivos; a dedicação à ampliação das teorias invexo-

lógicas; a teoria do compléxis; a teoria da colheita intermissiva; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a identidade interassistencial fundamentada na técnica da invéxis; a parape-

dagogia da técnica de viver evolutivamente; a técnica da dupla evolutiva (DE) alicerçando a vida 

intrafísica do jovem inversor e permitindo a priorização do megafoco mentalsomático; a técnica 

do autoinvexograma; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica encantoando o autonível de 

produção invexológica; a técnica do turno intelectual. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); o voluntariado conscienciológico propiciando elo com invexólogos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoinvexometrologia; o la-

boratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

Tertuliarium enquanto fomento para o desenvolvimento da Invexologia; a exposição cosmoética 

do próprio labcon. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível dos Invexólogos. 
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Efeitologia: os efeitos da pressão das ideias inatas relacionadas à Invexologia; o efeito 

dinamizador autevolutivo da aquisição definitiva do megafoco interassistencial; o efeito da anti-

dispersividade no aproveitamento máximo da vida; o efeito do autesforço retilíneo na evolução; 

os efeitos da vida intelectual ativa no compléxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das paraneossinapses intermissivas; as 

paraneossinapses oriundas da fixação planejada das neossinapses invexológicas; a rotina inte-

lectual promovendo a formação continuada de neossinapses; as neossinapses derivadas do traba-

lho interassistencial megafocal gerando verpons para gestações invexológicas. 

Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica; o ciclo fase preparatória da 

proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da proéxis; o ciclo recepção ideativa–retribui-

ção gesconológica; o ciclo de debates úteis; a predisposição aos ciclos de neoideias; o ciclo au-

texperimentação-consensos; o ciclo criatividade-manutenção. 

Enumerologia: a sistematização da Invexologia; a lógica da Invexologia; a pesquisa da 

Invexologia; a divulgação da Invexologia; a Parapedagogia da Invexologia; a depuração da Inve-

xologia; a expansão da Invexologia. 

Binomiologia: o binômio meio (invéxis)-objetivo (Invexologia); o binômio líder-lidera-

do; o binômio assistente-assistido; o binômio admiração-discordância; o binômio planejamento 

discernido–ação assertiva; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis permitindo inspirações ex-

trafísicas para ampliação da Invexologia; o binômio intelectual-operário; o binômio labor intelec-

tual–geração de neoideias. 

Interaciologia: a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação 

genopensenidade-paraprocedência; a interação automegatrafor–estratégia evolutiva; a interação 

destemor parapsíquico–segurança cognitiva; a interação transpiração pesquisística–genialidade 

intelectual; a interação êxito na proéxis–saldo da Ficha Evolutiva Pessoal; a interação proéxica 

invexólogo jejuno–invexólogo veterano; a amparabilidade da interação invexólogo-parainvexólo-

go; a interação neoverpon-neocon. 

Crescendologia: o crescendo planejamento extrafísico–realização intrafísica; o cres-

cendo recebimentos inversivos–retribuições invexológicas; o crescendo neoverpon invexológica– 

–neoconduta proéxica; o crescendo livros-megagescon; o crescendo CI-invéxis-compléxis-eufo-

rex-neoparaprocedência; o crescendo da expansão gradativa dos limites da Invexologia; o cres-

cendo megafocalização permanente existencial–megafocalização permanente multiexistencial; 

o crescendo invexólogo–proexólogo–evoluciólogo. 

Trinomiologia: a conquista do trinômio motivação-trabalho-lazer na consecução da au-

toproéxis; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio planejamento-realização-avaliação; as 

pesquisas invexológicas através do trinômio ideia original–experimentação–síntese; o trinômio 

descoberta-responsabilidade-exemplarismo. 

Polinomiologia: o polinômio cronológico infância-juventude-adultidade-velhice influ-

enciando as estratégias de atuação na expansão da Invexologia; a análise dos resultados no poli-

nômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo; o polinômio conscientização- 

-priorização-organização-disciplina-foco; o polinômio autevolutivo transições-crises-gargalos- 

-neopatamares; o polinômio autovivência invexológica–heteranálise invexológica–síntese inve-

xológica–neoverpon invexológica. 

Antagonismologia: o antagonismo autopacificação invexológica / autoconflito invexo-

lógico; o antagonismo princípio da autevolução / princípio do autocomodismo; o antagonismo 

transformador social sadio / transformador social patológico; o antagonismo especialidade pre-

ponderante / especialidade exclusivista; o antagonismo inversor existencial / jovem lúcido; o an-

tagonismo abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo intenção de 

informar / intenção de convencer; o antagonismo engavetamento de originais / coragem de pu-

blicar. 

Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe; o paradoxo do megafoco invexoló-

gico desencadeado pela cosmovisão da conscin jovem; o paradoxo do excesso de informação po-

der ser capaz de desinformar; o paradoxo de antecipar a aposentadoria para trabalhar mais, na 

tarefa assistencial do esclarecimento. 
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Politicologia: a proexocracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a invexocracia; a cogno-

cracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço autoproéxico; a lei da manutenção do megafoco cons-

ciencial; a lei de atração dos afins. 

Filiologia: a invexofilia; a gesconofilia. 

Fobiologia: a eliminação da decidofobia; a superação da autocogniciofobia; a profilaxia 

precoce ao medo de definir o megafoco proéxico. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da dispersão consciencial; a evitação da sín-

drome da mediocrização; a eliminação da síndrome do diploma; a prevenção da síndrome do “já 

ganhou” proexológico. 

Maniologia: o esclarecimento quanto à riscomania, comum na juventude. 

Mitologia: a desconstrução dos mitos eletronóticos; a exclusão do mito da inspiração 

sem transpiração. 

Holotecologia: a ressomatoteca; a etarioteca; a cronoteca; a experimentoteca; a mental-

somatoteca; a heuristicoteca; a pedagogoteca; a comunicoteca; a epicentroteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Invexologia; a Invexometrologia; a Invexo-

pensenologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Autoproexogramologia; a Autoprospectivologia; 

a Priorologia; a Megaconvergenciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a consciex de codinome Parainversor. 

 

Masculinologia: o pré-invexológo; o invexólogo. 

 

Femininologia: a pré-invexológa; a invexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens 

prospectivus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens 

completista; o Homo sapiens invexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autassunção inicial da Invexologia = a realizada pela conscin lúcida atra-

vés da publicação de artigos e verbetes invexológicos; autassunção intermediária da Invexologia 

= a realizada pela conscin lúcida através da publicação de livro invexológico; autassunção avan-

çada da Invexologia = a realizada pela conscin lúcida através da publicação de megagescon in-

vexológica. 

 

Culturologia: a cultura da Invexologia; a cultura da megagescon; a cultura do comple-

tismo existencial. 

 

Autoproexologia. A assunção de especialidade proexológica funciona enquanto diretriz, 

bússola ou caminho didático para auxiliar o intermissivista na prospectiva existencial e conver-

gência dos autesforços. Porém, é preciso atentar as especificidades de cada proéxis. Mesmo em 

grupo de conscins direcionadas à Invexologia, as peculiaridades da holobiografia e dos autotrafo-

res determinam a vertente de responsabilidade pessoal frente à essa Neociência. 

Autolucidologia. Considerando a Autoproexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, 10 variáveis de autoconscientização proexológica a serem desvendadas pelo proexista, no sen-

tido de alinhar a própria atuação dentro da Invexologia: 

01.  Cláusula pétrea. O cerne da incumbência assumida em Curso Intermissivo. 

02.  Compassageiros. A identificação dos colegas de assistência formadores de equipin. 
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03.  Deadline. O prazo crítico para realização de determinado projeto proéxico. 

04.  Empreendimento. O projeto evolutivo a ser realizado nesta vida. 

05.  Metas. As etapas convergentes ao objetivo principal da proéxis. 

06.  Necessidade evolutiva. A demanda evolutiva a ser atendida. 

07.  Planejamento. A organização do cronograma de trabalho ao longo da vida humana. 

08.  Público-alvo. O grupo prioritário à realização de assistência. 

09.  Recursos. As aptidões e meios favoráveis à autoproéxis. 

10.  Trafais. O desenvolvimento de novos trafores em função da necessidade proéxica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autassunção da Invexologia, indicados para a expansão 

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

01.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Audácia  prudente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

05.  Defesa  da  verpon:  Autopriorologia;  Homeostático. 

06.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Fase  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 

08.  Fixação  no  rentável:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Genopensene:  Autopensenologia;  Neutro. 

10.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

12.  Maternagem  ideativa:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

14.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

15.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

ASSUMIR  A  INVEXOLOGIA  ENQUANTO  VEIO  DA  AUTO-
PROÉXIS  EXPÕE  O  GABARITO  DA  CONSCIN  AO  ENCA-

RAR  O  DESAFIO  DA  REURBEX  POR  MEIO  DA  EXPANSÃO  

DA  TÉCNICA  DE  OTIMIZAÇÃO  MÁXIMA  DA  VIDA  HUMANA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de inversor ou inversora existencial, 

assume a Invexologia enquanto diretriz básica da autoproéxis? Já refletiu sobre as especificidades 

do próprio quinhão a ser doado ao desenvolvimento dessa Neociência prioritária? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Colpo, Filipe; Fundamentos do Maxiplanejamento Invexológico; Artigo; Anais do X Congresso Internaci-
onal de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 16-19.07.12; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 3; Seção: Te-

mas da Conscienciologia; 1 E-mail; 22 enus.; 1 nota; 10 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2011; páginas 423 a 443. 
2.  Idem; Invéxis: Maxiplanejamento e Maxiprodutividade Útil; Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; 

Trimestral; Vol. 9; N. 34; 8 enus.; 4 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte; Portugal; Outu-

bro, 2006; páginas 101 a 108. 
3.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; 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 18 a 217. 
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4.  Nonato, Alexandre; Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis; Artigo; I Congresso de Verponologia; Foz 

do Iguaçu, PR; 13-15.07.07; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; 2-S; Seção: Conferência; 1 E-mail; 4 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. 

5.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Fer-

raro; & Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 
cm; br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 26  

a 32. 

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 689 a 715. 

 

F. C. 
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A U T A U D I T O R I A    P E R I Ó D I C A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autauditoria periódica é o procedimento, método ou técnica utilizada pe-

la conscin intermissivista lúcida, homem ou mulher, de inventariar, examinar, esquadrinhar, var-

rer e avaliar, em intervalos regulares, o próprio desempenho em diversas áreas de manifestação 

visando aquilatar a autevolução consciente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo auditor vem do idioma Latim, auditor, “o que ouve; auditor; ouvin-

te”. Apareceu no Século XV. A palavra auditoria surgiu no Século XVI. O vocábulo periódico 

deriva também do idioma Latim, periodicus, “ciclo, parte que se repete”, e este do idioma Grego, 

periodikós, “ao redor”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Autoinventário cíclico. 2.  Autauditoria regular. 3.  Autauditagem se-

riada. 4.  Autochecagem periódica. 5.  Autanálise vivencial cíclica. 6.  Autorretrospectiva perió-

dica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos do vocábulo período: aperiódica; 

aperiódico; periódica; periodical; periodicidade; periodicismo; periodicista; periodicística; peri-

odicístico; periódico; periodiqueira; periodiqueiro; periodismo; periodista; periodística; periodís-

tico; periodização; periodizada; periodizado; periodizante; periodizar; periodizável; periodográ-

fica; periodográfico; periodograma; Periodologia; periodológica; periodológico; retroperíodo. 

Neologia. As 3 expressões compostas autauditoria periódica, autauditoria periódica 

antecipada e autauditoria periódica madura são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Autauditoria única. 2.  Autoinventário excepcional. 3.  Autauditagem 

irregular. 4.  Autochecagem descontínua. 5.  Antipesquisa pessoal. 

Estrangeirismologia: o continuum análise-síntese; as autopesquisas ad nauseam; a aná-

lise sincera das selfperformances; a avaliação dos autodesempenhos através da relação input-out-

put; o pit stop estratégico para avaliação da autotrajetória; o acid test da prática intermissivista;  

o follow up proexológico regular; o exame autocrítico do timeline existencial; a surveillance pro-

filática quanto aos desvios de rumo; o Administrarium das metas evolutivas; o Autoconfronta-

rium; o Proexarium; o Evolutionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autochecagem evolutiva regular. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conscien-

ciologia: balanço consciencial. Evoluciólogo: auditor evolutivo. Tempo: megacrítico final. 

Coloquiologia: o ato de a conscin passar o pente fino, regularmente, nas várias áreas de 

automanifestação. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Balanço. – Você tem o hábito de fazer a síntese da sua vida todos os dias?”. 

2.  “Enumerologia. A Inventariologia do banco de dados pessoais, através do emprego 

da Enumerologia, é uma ação intelectual, evolutiva, para o resto da vida humana”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoinventariologia Periódica; o holopensene 

da Autoconscienciometrologia; o holopensene pessoal da teática intermissivista; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os grafopensenes; a grafopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os cronopensenes; a cronopensenidade; os tecno-

pensenes; a tecnopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os analiticopensenes; a ana-

liticopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os prioropensenes; a prioropenseni-
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dade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;  

a autopensenidade avaliada periodicamente; a autopensenização qualiquantitativa aplicada ao de-

senvolvimento consciencial; o megafoco duradouro revelado no materpensene pessoal. 

 

Fatologia: a autauditoria periódica; o tirateima, de tempos em tempos, dos próprios 

avanços evolutivos; a aferição do próprio nível desenvolvimental de quando em quando; a autau-

ditoria em diferentes fases da existência; os indicadores pessoais de autevolução a cada período 

de vida; a autochecagem do equilíbrio na administração das várias áreas da vida; as estatísticas 

evoluciométricas registradas e analisadas regularmente; a contabilização do saldo dos autesfor-

ços; o autodesenvolvimento ilustrado pela listagem dos proveitos evolutivos pessoais atualizados 

e investigados; a revisão periódica do andamento dos autempreendimentos e das metas de autode-

senvolvimento; a análise cronográfica das autoconquistas evolutivas; os ajustes e reajustes nas 

metas evolutivas; as investigações cronoconscienciometrológicas exaustivas revelando o ritmo  

e o aproveitamento qualitativo autevolutivo; o curso Balanço Existencial promovido anualmente 

pela Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); os procedimentos inventari-

ais adequados para os balanços periódicos das autovivências; a metodologia utilizada para reali-

zar diferentes tipos de autauditoria; as autorreflexões proexológicas cronológicas necessárias; os 

objetivos proexológicos pessoais acompanhados dia a dia; a verificação da auteficácia no gerenci-

amento dos recursos conscienciais na consecução das metas proexológicas prioritárias; a linha do 

tempo da autoproéxis; a análise da coerência das prioridades evolutivas pessoais na cronologia da 

vida humana; a década decisiva dos 20 anos de idade física; a década crítica dos 50 anos de idade; 

a década da maturidade maior dos 70 anos de idade física; a medida do avanço nos estágios-con-

quistas da planilha evolutiva; o inventário periódico das autorrealizações assistenciais; a folha 

corrida de serviços assistenciais prestados a cada dia, ano e década; o inventário das autauditorias 

já realizadas; as perspectivas realistas quanto ao próprio avanço evolutivo (Prospectivologia);  

o resultado superavitário nas autauditagens favorecedor do autocompléxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autauditoria re-

gular desencadeada por indicação de amparadores extrafísicos; as vivências recinológicas do 

constrangimento cosmoético nas práticas da tenepes; o autoinventariograma parapsíquico regular 

possibilitando o aperfeiçoamento do traquejo pessoal com os pararrecursos interassistenciais;  

a condição de conscin-cobaia para os alunos dos Cursos Intermissivos (CIs); a parapercepção de 

heteravaliação (parauditoria) pela consciex amparadora; a antecipação da autauditoria pós-desso-

mática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo sistematização-otimização; o sinergismo planejamento 

estratégico de vida–autorganização evolutiva; o sinergismo competências-resultados; o sinergis-

mo assimilação da teoria–autovivência da prática; o sinergismo autocognição maior–acerto 

maior; o sinergismo autauditoria evolutiva–produtividade interassistencial; o sinergismo cosmo-

visiológico autovisão retrospectiva–autovisão atual contextualizada–visão autoprospectiva. 

Principiologia: o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; o princípio científico da 

explicitação pesquisística; o princípio de os fatos e parafatos orientarem as pesquisas e parapes-

quisas; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio da descrença 

(PD) autaplicado; o princípio da primazia da autavaliação sobre a heteravaliação devido ao 

acesso aos meandros da autoconsciencialidade ser exclusivo e intransferível; o princípio da rever-

sibilidade dos erros, enganos e omissões autaditadas. 

Codigologia: o investimento autopesquisístico contínuo enquanto cláusula primordial do 

código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da evolução por meio dos 

autesforços; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria da otimização dos recursos consci-

enciais; a teoria das fases proexológicas. 
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Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da revisitação dos fatos  

e parafatos; a técnica da evitação do sonambulismo existencial; a técnica de olhar 10% para trás 

e 90% para a frente, o tempo todo; a técnica evoluída da autavaliação proexológica; a técnica de 

levantamento dos aportes; a técnica do autoinventariograma; a técnica do levantamento estatís-

tico aplicada à análise dos autodesempenhos; a técnica da autodeterminação decenal; as técnicas 

de aproveitamento máximo do tempo evolutivo. 

Voluntariologia: a análise periódica dos resultados no voluntariado teático da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencio-

metrologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório consciencioló-

gico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível dos Intermis-

sivistas; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Co-

légio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos do inventário proexológico periódico no compléxis; os efeitos ca-

talisadores da Autoinventariologia regular; o efeito diagnosticador da qualidade dos dados ana-

lisados; o efeito cosmovisiológico da análise do acervo de registros das autovivências; os efeitos 

homeostáticos da substituição dos achismos pelas autopesquisas fundamentadas teaticamente; os 

efeitos desassediantes da autauditoria periódica; os efeitos autevolutivos da tendência inventari-

ante da personalidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da ampliação do entendimento de si mesmo. 

Ciclologia: o ciclo análise-síntese; o ciclo iterativo plan-do-check-act (PDCA); o ciclo 

laborioso curto prazo–médio prazo–longo prazo; o ciclo sementeira autoinventarial–colheita au-

tocosmovisiológica; os ajustes de meta na análise do ciclo recebimento–retribuição proexológica; 

os ajustes de rota através do ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo autoconfrontação inventarioló-

gica–acerto das prioridades; a checagem do próprio avanço nos 5 ciclos da espiral proexológica 

prioritária (CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis). 

Enumerologia: a capacitação autoconsciente; a qualificação dos autodesempenhos; a atu-

alização do autoconceito; a valorização das autoconquistas evolutivas; a conscientização quanto 

aos autotrafais; a aceitação dos automegatrafores exemplificáveis; a apreensão cosmovisiológica 

da autoconsciencialidade. 

Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio Inventariolo-

gia-Proexologia; o binômio Cronologia-Evoluciologia; o binômio autorrevisitação-autodesco-

berta; o binômio abordagem técnica–realidade concreta; o binômio áreas existenciais–faixas 

etárias; o binômio autorreflexões periódicas–autocorreção de rumos; o binômio autoconscienci-

alidade-evolutividade. 

Interaciologia: a interação Arquivologia-Inventariologia; a interação cosmovisão-me-

gafoco; a interação valores pessoais–parâmetros autevolutivos; a interação registro-revelação;  

a interação explicitação-elucidação; a interação autexame-autenfrentamento; a interação autex-

perimentação–follow up; a interação gerenciamento do tempo–gerenciamento da vida. 

Crescendologia: o crescendo autocognição-autevolução; o crescendo na valorização 

dada a cada minuto existencial; o crescendo evolutivo década após década; o crescendo da au-

torresponsabilidade intermissiva exigindo maturidade ascendente; o crescendo avaliativo fase 

preparatória (em geral menor)–fase executiva (em geral maior)–fase acabativa (síntese proexoló-

gica); o crescendo completismos diários–completismos anuais–completismos decenais–comple-

tismo existencial. 

Trinomiologia: o trinômio organograma-fluxograma-cronograma; o trinômio critérios- 

-parâmetros-referenciais; o trinômio planejado-realizado-pendente; o trinômio clareza-objetivi-

dade-realismo; o trinômio agenda da autopensenização–planilha evolutiva–produção diária;  

o trinômio crises existenciais–gargalos proexológicos–neopatamares evolutivos; o trinômio ba-

lanços-reflexões-neoperspectivas. 

Polinomiologia: o polinômio medição-avaliação-diagnóstico-prognóstico; o polinômio 

habilidades-deficiências-práticas-realizações; o acervo pessoal do polinômio recursos materiais–
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–suprimentos intelectuais–investimentos afetivos–aquisições parapsíquicas; o polinômio funcio-

nal autoplanejamento-autorganização-autodireção-autavaliação-autocapacitação-automanuten-

ção; o polinômio comparativos semanais–comparativos mensais–comparativos semestrais–com-

parativos anuais–comparativos decenais; o autatilamento quanto ao polinômio curto prazo–mé-

dio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo; o polinômio revisionismo consciencial–aprofunda-

mento autopesquisístico–incremento autocognitivo–autaprimoramento interassistencial. 

Antagonismologia: o antagonismo técnica evolutiva / teática evolutiva; o antagonismo 

autauditoria periódica / autocorrupção procrastinadora; o antagonismo condição consciencial 

almejada / condição consciencial real; o antagonismo autodesempenhos evolutivamente rentá-

veis / autodesempenhos evolutivamente estéreis; o antagonismo proexológico megafoco / omni-

dispersão; o antagonismo prioridade atendida / prioridade esquecida; o antagonismo autocorre-

ção imediata dos lúcidos / autocorreção postergada dos incautos. 

Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade tornada objetiva; o paradoxo de a autodis-

ciplina trazer liberdade; o paradoxo de a habilidade sintética decorrer da proficiência analítica; 

o paradoxo de a autopesquisa promover melhor heterocompreensão; o paradoxo de o autoinves-

timento evolutivo resultar em autodoação tarística qualificada. 

Politicologia: a autopesquisocracia; a tecnocracia; a lucidocracia; a cronocracia; a me-

ritocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; o ato de estabelecer jurisprudência sobre as políticas 

pessoais autoprescritas. 

Legislogia: a lei proexológica da exequibilidade; a lei do maior esforço autopesquisís-

tico. 

Filiologia: a autocriticofilia; a autocogniciofilia; a metodofilia; a disciplinofilia; a fato-

filia; a estatisticofilia; a mnemofilia; a inventariofilia; a cronofilia; a priorofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a autocriticofobia; a autoconscienciometrofobia; a autopesquiso-

fobia; a autodisciplinofobia. 

Sindromologia: o esbanjamento dos autesforços improdutivamente na síndrome da dis-

persão consciencial; a extinção da autoinsegurança cognitiva da síndrome da apriorismose; a eli-

minação da síndrome da hipomnésia; a superação da síndrome da autossubestimação; a liberta-

ção da síndrome do ansiosismo; a terapêutica da síndrome da robotização existencial; a evitação 

da síndrome do impostor; a profilaxia da síndrome do autodesperdício. 

Maniologia: a prevenção da mania de empurrar com a barriga o enfrentamento das 

próprias necessidades evolutivas. 

Mitologia: o mito de o planejamento e o acompanhamento engessarem as ações pesso-

ais; o descarte do mito da evolução espontânea, natural, sem autesforço. 

Holotecologia: a sistematicoteca; a metodoteca; a inventarioteca; a administroteca; a cro-

noteca; a experimentoteca; a analiticoteca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autodesempenhologia; a Inventariologia;  

a Autocriteriologia; a Tirateimologia; a Arquivística; a Estatística; a Mnemossomatologia; a Au-

tocriticologia; a Paracronologia; a Retrospectivologia; a Prospectivologia; a Autorganizaciologia; 

a Autexperimentologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o ata-

cadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicó-

logo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; 

o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o ver-

betólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ata-

cadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comuni-

cóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; 

a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; 

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofi-

exista; 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 inventarians; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens avaliator; o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens analy-

ticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autoconscientia-

lis; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autauditoria periódica antecipada = a avaliação, em intervalos regulares, 

dos autodesempenhos em diversas áreas de manifestação durante a fase preparatória da autopro-

éxis; autauditoria periódica madura = a avaliação, em intervalos regulares, do autodesempenho 

em diversas áreas de manifestação durante a fase de consecução da autoproéxis. 

 

Culturologia: a cultura da Autopesquisologia Lúcida; a cultura da autavaliação siste-

mática das realidades; a cultura da Autodesempenhologia; a cultura da autoproexometria; a cul-

tura do autogerenciamento evolutivo. 

 

Autauditoria. Pela Cronoconscienciometrologia, a autauditoria pode ser aplicada perio-

dicamente em, pelo menos, 10 áreas de manifestação da consciência, relacionadas às respectivas 

especialidades dispostas em ordem alfabética: 

01.  Antidesperdiciologia: a autauditoria do nível de aproveitamento das oportunidades 

evolutivas. 

02.  Auteficaciologia: a autauditoria dos resultados dos autesforços. 

03.  Autevoluciologia: a autauditoria do avanço autevolutivo empreendido. 

04.  Autodespertologia: a autauditoria do percentual de autodesassedialidade alcan-

çado. 

05.  Automegafocologia: a autauditoria do autajuste gradual à direção megafocal. 

06.  Autoproexologia: a autauditoria do desenvolvimento da autoproexialidade. 

07.  Autoteaticologia: a autauditoria do nível de autoverbação vivenciada. 

08.  Interassistenciologia: a autauditoria da qualificação interassistencial atingida. 

09.  Invexologia: a autauditoria do grau de aplicação da técnica da invéxis. 

10.  Tenepessologia: a autauditoria dos estágios de desenvolvimento quanto às práticas 

da tenepes. 

 

Procedimentos. A partir da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem funcional,  

9 procedimentos técnicos para a aplicação da autauditoria periódica: 

1.  Área: escolha da área de manifestação a ser auditada. 

2.  Variáveis: levantamento das variáveis de pesquisa qualiquantitativa relacionadas. 

3.  Recursos: participação em cursos conscienciológicos e realização de pesquisa de ins-

trumentos, tabelas, escalas evoluciométricas e bibliografias a serem empregadas na autavaliação. 

4.  Critério: estabelecimento de critérios objetivos e indicadores de autavaliação. 

5.  Método: escolha das técnicas de autavaliação a serem utilizadas. 

6.  Análise: exame detalhado dos registros pessoais, dados e informações levantados. 

7.  Síntese: determinação dos avanços alcançados e atividades faltantes (saldo). 

8.  Diretriz: definição das próximas ações ou etapas a serem empreendidas (prioridades). 
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9.  Periodicidade: definição do próximo período de realização da autauditoria comparativa 

específica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autauditoria periódica, indicados para a expansão das 

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

01.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autauditoria  quinquagenária:  Autoproexogramologia;  Neutro. 

04.  Autavaliação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

05.  Autochecagem  indispensável:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

06.  Autocosmovisão  inventarial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

07.  Autodesempenho  coeso:  Autodesempenhologia;  Homeostático. 

08.  Autorrendimento  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Cronoconscienciometrologia:  Cronoevoluciologia;  Neutro. 

10.  Nível  desenvolvimental:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Retrospectiva  decenal:  Autoproexologia;  Homeostático. 

13.  Sequenciamento  parafactual:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

14.  Técnica  da  pontoação:  Enumerologia;  Neutro. 

15.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

 

A  ANÁLISE  COMPARATIVA  ENTRE  O  AUTODESEMPENHO  

EM  DETERMINADAS  ÁREAS  EM  PERÍODOS  DISTINTOS  

POSSIBILITA  À  CONSCIN  ATILADA  VERIFICAR  COM  

REALISMO  OS  AVANÇOS  EVOLUTIVOS  EMPREENDIDOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a técnica da autauditoria periódica? Em 

quais áreas de manifestação? Quais as decorrências evolutivas dessa aplicação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-
ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websi-

tes; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 106, 314, 405, 

416, 417 e 1.062. 
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 269 e 595. 

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 144, 184 e 329. 

 

T. L. F. 
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A U T A U D I T O R I A    Q U I N Q U A G E N Á R I A  
( A U T O P R O E X O G R A M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autauditoria quinquagenária é o procedimento, método ou técnica utili-

zada pela conscin intermissivista lúcida, homem ou mulher, de inventariar, examinar, esquadri-

nhar, varrer e avaliar o próprio desempenho na consecução da proéxis e da produção gesconológi-

ca, a partir da quinta década de vida intrafísica, período maturológico denominado meia-idade (40 

anos e 1 dia até aos 65 anos). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo auditor vem do idioma Latim, auditor, “o que ouve; auditor; ouvin-

te”. Apareceu no Século XV. A palavra auditoria surgiu no Século XVI. O vocábulo quinquage-

nário provém do mesmo idioma Latim, quinquagenarius, “cinquenta”, de quinquageni, e este do 

substantivo quinquagenarius, “comandante de cinquenta soldados”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Autoinventário quinquagenário. 2.  Balanço existencial quinquagená-

rio. 3.  Autauditagem na meia-idade. 4.  Autochecagem cinquentenária. 

Neologia. As 3 expressões compostas autauditoria quinquagenária; autauditoria quin-

quagenária terapêutica e autauditoria quinquagenária profilática são neologismos técnicos da 

Autoproexogramologia. 

Antonimologia: 1.  Auditoria institucional. 2.  Autoinventário quinquenal. 3.  Balanço 

existencial decenal. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi evolutivo; o pit stop para avaliar a autotrajetória; 

a surveillance profilática quanto aos desvios de rumo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Autoinventariologia Proéxica. 

Coloquialismo: a postura inútil, aos 50 anos de idade, de chorar o leite derramado; 

a ação de passar o pente-fino na própria vida; a fase existencial na qual a conscin está dobrando  

o Cabo da Boa Esperança. 

Citaciologia: – O fato de a consciência humana permanecer parcialmente infantil por 

toda a vida é o âmago da tragédia humana (Erik Homburger Erickson, 1902–1994). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autochecagem evolutiva; os maturopensenes;  

a maturopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os rastropensenes; a rastropense-

nidade; a autopensenidade avaliada na quinta década de vida intrafísica. 

 

Fatologia: a autauditoria quinquagenária; a contabilidade da própria vida na maturidade 

intermediária; a avaliação de desempenho da atual existência; a revisão do passado pessoal aos 50 

anos de idade; o detalhamento das escolhas realizadas na adultez jovem; o levantamento dos 

aportes existenciais; a listagem minuciosa dos próprios talentos, habilidades e competências (tra-

fores); a enumeração autosincera das manias, defeitos e vícios (trafares); a relação exaustiva dos 

traços faltantes (trafais); as consequências dos estilos de vida assumidos ao longo da existência;  

o fato de cair na malha-fina da auditoria evolutiva por sonegação de talentos e competências pes-

soais; a maturidade psicológica auxiliando na autorrevisão existencial; o fato de a idade adulta in-

termediária poder ser das mais produtivas da ressoma; o fato dos filhos, quando houver, já esta-

rem crescidos; o fato da atividade profissional já estar consolidada na meia-idade e a aposentado-

ria próxima; a menopausa evolutiva (ginossoma); a afetividade amadurecida na dupla evolutiva, 

favorecendo a autochecagem proéxica; o detalhismo melhorado a partir da meia-idade; a coragem 

do autenfrentamento; o autorrealismo técnico; o fato de a maioria das futuras obras consciencioló-
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gicas estarem sendo escritas por conscins na meia-idade (Ano-base: 2012); o Círculo Mentalso-

mático aglutinando, entre outros, autores e pré-autores cinquentões; o saldo da Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP) aos 50 anos; a ausência ou presença do pé-de-meia na maturidade; a mentalidade 

da consciência autônoma; o resultado favorável da autauditagem na meia-idade sinalizando 

a possibilidade de compléxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo de fun-

ção durante a autauditoria existencial; a parauditoria realizada por emissários dos Evoluciólogos 

na Cognópolis Foz (Ano-base: 2012); o relatório da autauditoria entregue aos Orientadores 

Evolutivos no final da gestão autoproéxica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo contextos materiais–contextos existenciais; o sinergismo 

nosográfico desordens emocionais–confusão de propósitos; o sinergismo Conscienciometria- 

-Consciencioterapia; o sinergismo maturidade consciencial precoce–inversão existencial. 

Principiologia: o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; o princípio da evitação 

do autodesperdício; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da Cosmoética Destrutiva; 

o princípio proexológico de “na dúvida, assista”; o princípio da reversibilidade dos erros  

e omissões autaditadas; o princípio da descrença autaplicado. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vigente na idade adulta interme-

diária. 

Teoriologia: a teoria psicossocial do desenvolvimento de Erik Erickson; a teoria das  

3 maturidades básicas; a teoria da evolução por meio dos autesforços. 

Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas; a técnica da conscin-cobaia voluntá-

ria do Conscienciograma; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica evolutica da re-

céxis; a técnica de viver e refletir sobre os resultados alcançados na existência atual; a técnica 

da autopesquisa profunda; a técnica das 50 vezes mais. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico consolidado na meia-idade; a auto-

disponibilidade da conscin na meia-idade em voluntariar. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da recéxis; o laboratório consci-

enciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labora-

tório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Holoma-

turologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Experimentologia;  

o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paracronologia. 

Efeitologia: o efeito propulsor do verbetorado conscienciológico na maturidade inter-

mediária; o efeito de checar as próprias intenções na quinta década de vida; o efeito de levar tu-

do de eito para não ficar no acostamento da estrada; o efeito da elaboração e aplicação do Ma-

nual de Prioridades Pessoais (MPP); o efeito da desacomodação na autorrevisão quinquagená-

ria; os efeitos da maturidade alcançada apenas na adultez tardia; os efeitos na terceira-idade 

dos acertos na meia-idade. 

Neossinapsologia: o cultivo necessário das neossinapses na meia-idade. 

Ciclologia: o ciclo maturológico idade adulta jovem–idade adulta intermediária–idade 

adulta tardia; o ciclo crise-ruptura-mudança; o ciclo poupar-aplicar-render-colher-reaplicar;  

o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo maturidade gesconológica–responsabilidade ta-

rística; o ciclo retributivo receber-dar-receber; o ciclo maturativo gesconológico artigo-verbete- 

-livro-megagescon. 

Enumerologia: a maturescência intelectual; a maturescência afetiva; a maturescência 

somática; a maturescência gesconológica; a maturescência proéxica; a maturescência interassis-

tencial;  a maturescência evolutiva. 
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Binomiologia: o binômio crise da meia-idade–crise de crescimento; o binômio autora-

do-coautorado; o binômio maturescente autauditoria pré-executiva–autauditoria pós-executiva; 

o binômio maturidade-serenidade; o binômio cápsula do tempo cinemascópica–arquivos auto-

mnemônicos; o binômio senso de proéxis–senso de gratidão; o binômio inventariar benefícios 

recebidos–inventariar benesses ofertadas. 

Interaciologia: a interação fase preparatória–fase executiva da autoproéxis; a intera-

ção estilo de vida–plano de vida–análise situacional; a interação passado-presente-futuro; a inte-

ração Inutilogia-Bagulhologia; a interação autenfrentamento-exemplarismo. 

Crescendologia: o crescendo autauditor júnior–autauditor sênior; o crescendo maturi-

dade biológica–maturidade consciencial; o crescendo retrovalor-neovalor; o crescendo semen-

teira-colheita; o crescendo autorregistros permanentes–pré-autauditoria; o crescendo maturida-

de biológica–maturidade autexperimental–maturidade da racionalidade; o crescendo Autopes-

quisologia-Automaturologia; o crescendo autoprevisão existencial–jubileu evolutivo. 

Trinomiologia: a condição ideal da vivência do trinômio holomaturológico; o trinômio 

da holomaturidade pessoal biológica–emocional–intelectiva; o trinômio boa forma física–boa 

forma emocional–boa forma cognitiva na meia-idade; o trinômio acadêmica tardia–aluna ma-

dura– formanda veterana; o trinômio pediatra-hebiatra-geriatra aplicada ao ciclo vital; o trinô-

mio superficial plantar árvore–ter filho–escrever livro; o trinômio profundo plantar verpons– 

–promover tares–escrever megagescon. 

Polinomiologia: o polinômio suficiência-validade-relevância-objetividade; o polinômio 

racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo generatividade / estagnação; o antagonismo autau-

ditoria / autocorrupção; o antagonismo autoflagelação / autauditoria. 

Paradoxologia: o paradoxo implícito na expressão coloquial “correr atrás do prejuí-

zo”; o paradoxo do retorno da assistência sem retorno. 

Politicologia: as escassas políticas públicas específicas para a meia-idade. 

Legislogia: a lei do maior esforço na produção gesconológica a partir dos 50 anos. 

Filiologia: a proexofilia; a inventariofilia; a autopesquisofilia; a maturofilia; a gesconofi-

lia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a grafofobia; o enfrentamento da gerascofobia (medo de envelhecer); o me-

do de não ter tempo para completar a proéxis; o medo de olhar-se no espelho; a tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome do canguru cinquentão; a síndrome do ninho vazio ressigni-

ficada pela conscin na maturidade intermediária; o anacronismo da síndrome da dispersão cons-

ciencial e da síndrome do infantilismo na meia-idade; a injustificada síndrome da inércia grafo-

pensênica ao longo de 5 décadas. 

Mitologia: o mito de “já não ter tempo para mudar”. 

Holotecologia: a proexoteca; a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a pensenoteca; 

a gesconoteca; a mentalsomatoteca; a holomaturoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexogramologia; a Proexologia; a Autodissecciologia; 

a Autoinventariologia; a Gesconologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Autorgani-

zaciologia; a Autoconscienciometria; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin en-

ciclopedista; a conscin madura. 

 

Masculinologia: o cinquentão; o autauditor; o parauditor; o reciclante; o proexista; o in-

versor existencial; o retomador de tarefa; o verbetógrafo; o escritor. 

 

Femininologia: a cinquentona; a autauditora; a parauditora; a reciclante; a proexista;  

a inversora existencial; a retomadora de tarefa; a verbetógrafa; a escritora. 
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Hominologia: o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo 

sapiens singularis; o Homo sapiens maturus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autauditoria quinquagenária terapêutica = o inventário pessoal na meia- 

-idade diagnosticando desvio de proéxis e consequente autoprescrição de retomada de tarefa; au-

tauditoria quinquagenária profilática = o inventário pessoal na meia-idade evidenciando proéxis 

tópica e consequente autoprognóstico de compléxis. 

 

Culturologia: a cultura da valorização da meia-idade; a cultura da longevidade produ-

tiva. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autodissecciologia, eis a seguir, em ordem alfabética, 18 pla-

nilhas técnicas, autoconscienciométricas, passíveis de serem aplicadas pela conscin interessada 

em realizar a autauditoria na meia-idade ou em qualquer estágio maturológico: 

01.  Autovivenciograma: o banco de dados vivencial; o cosmograma das autovivências. 

02.  Cosmoeticograma: o registro da teática do código pessoal de Cosmoética. 

03.  Energograma: o levantamento das práticas energéticas; o registro dos EVs. 

04.  Gesconograma: a produtividade gesconológica; os artigos; os verbetes; os livros. 

05.  Interassistenciograma: as práticas interassistenciais registradas e o saldo avaliado. 

06.  Inventariograma: o levantamento de aportes e recursos; as realizações. 

07.  Invexograma: os resultados da aplicação da técnica da invéxis. 

08.  Macrossomatograma: os indícios e evidências de portar macrossoma. 

09.  Pensenograma: o registro dos pensenes; a análise do holopensene pessoal. 

10.  Proexograma: a planificação da proéxis; o planejamento estratégico da ressoma. 

11.  Projeciograma: as técnicas projetivas anotadas e analisadas; a projeciografia. 

12.  Recexograma: as diferentes áreas da vida avaliadas; o plano recexológico. 

13.  Retrocogniciograma: as autorretrocognições registradas. 

14.  Serenograma: a anticonflitividade; a pacificação íntima. 

15.  Sexograma: o sexo diário; a sexualidade sadia. 

16.  Tenepessograma: as anotações diárias das vivências na tenepes; a tenepessografia. 

17.  Verbetograma: os verbetes publicados; a verbetografia. 

18.  Verponograma: a relação das neoverpons propostas. 

 

Autodiagnóstico. Segundo a Autoconscienciometria, eis a seguir, 28 itens afirmativos, 

em ordem alfabética, ao modo de escala, precedidos da respectiva especialidade conscienciológi-

ca, passíveis de autaplicação e reflexão, por parte da conscin interessada, mediante escolha de va-

lor autavaliativo do próprio desempenho proéxico (1 – pouquíssimo; 2 – pouco; 3 – mais ou me-

nos; 4 – muito e 5 – muitíssimo): 

01.  Anticonflitologia. Possuo autestima sadia e percentual razoável de anticonflitivida-

de em relação ao autodesempenho proéxico. 

02.  Autevoluciologia. Estou relativamente satisfeito com o saldo das autorrealizações 

na atual ressoma. 

03.  Autoconfianciologia. Caminho com autoconfiança pela existência, até o presente 

momento. 

04.  Autodecidologia. Autodecisões críticas são norteadas por bússola intraconsciencial 

e não somente por opiniões alheias. 

05.  Autodeterminologia. Tenho autodeterminação suficiente para levar até às últimas 

consequências cosmoéticas as escolhas evolutivas. 

06.  Autopoliticologia. Possuo autoclareza quanto à própria política evolutiva escolhida 

e as consequências advindas. 
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07.  Autopriorologia. Possuo reserva financeira suficiente para priozar a proéxis pessoal 

e grupal. 

08.  Autorganizaciologia. Consigo levar de eito as diversas responsabilidades assumidas 

na atual existência. 

09.  Autorrecinologia. Enfrento com destemor e vigor as recins necessárias à autevo-

lução. 

10.  Autorrevezamentologia. Caso dessome amanhã, tenho certeza em deixar marca 

pessoal significativa e contributiva ao grupo evolutivo. 

11.  Autotraforologia. Identifico e aplico os autotrafores. 

12.  Cobaiologia. Participo, voluntariamente, do laboratório da conscin-cobaia do Cons-

cienciograma. 

13.  Codigologia. Já construí e aplico o próprio código pessoal de Cosmoética (CPC). 

14.  Conviviologia. Respeito a singularidade consciencial e a inteligência dos compassa-

geiros evolutivos. 

15.  Cuidadologia. Tenho adotado a cultura do cuidado nas interrelações. 

16.  Enciclopediologia. Contribuo com a Enciclopédia da Conscienciologia escrevendo 

verbetes regularmente. 

17.  Equilibriologia. Invisto na Autoparapercepciologia na mesma proporção da intelec-

tualidade e comunicabilidade pessoais. 

18.  Gesconologia. Produzo gescons esclarecedoras em número equivalente às autossu-

perações realizadas. 

19.  Grafopensenologia. Já disponho, na agenda diária, de horário fixo para estudar e es-

crever. 

20.  Heterocriticologia. Realizo heterocríticas construtivas e cosmoéticas na maioria das 

vezes. 

21.  Interassistenciologia. Tenho sido acolhedor, empático e orientador com as consci-

ências necessitadas de auxílio. 

22.  Liberologia. Tenho liberdade de escolha e elevado percentual de livre-arbítrio. 

23.  Liderologia. Assumo o trafor da liderança, sem pusilanimidade, perante as deman-

das da proéxis. 

24.  Neofiliologia. Tenho perfil neofílico, aberto às novas experiências da ressoma. 

25.  Parapedagogiologia. Assumo a postura de semperaprendente, sem jactância. 

26.  Polivalenciologia. Encaro a polivalência pessoal e já possuo identidade interassis-

tencial. 

27.  Psicossomatologia. Cultivo relações interconscienciais de proximidade afetiva, in-

clusive com a dupla evolutiva. 

28.  Retribuiciologia. Já retribuo os aportes e oportunidades evolutivas recebidas, inclu-

sive do Curso Intermissivo (CI), através da docência conscienciológica, das obras tarísticas e da 

tenepes diária. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autauditoria quinquagenária, indicados para a expansão 

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

01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Antienvelhecimento  cerebral:  Gerontocerebrologia;  Homeostático. 

03.  Autochecagem  indispensável:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

04.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

05.  Deslanche  existencial:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

07.  Fase  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 
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08.  Fase  existencial  conclusiva:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Inventário  proexológico:  Autoproexologia;  Homeostático. 

11.  Omnidepuração:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

12.  Planilha  técnica:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Proexometria  pré-executiva:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

14.  Segundo  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

 

AOS  50  ANOS  DE  IDADE,  A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  

ENCONTRA-SE  PERANTE  2  PROVÁVEIS  CENÁRIOS  EXIS- 
TENCIAIS:  A  AUTOPROÉXIS  BEM  ENCAMINHADA  OU  DES-
VIO  EVIDENTE  A  EXIGIR  PRONTA  CORREÇÃO  DE  RUMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica a técnica do inventário das próprias 

realizações evolutivas? Iniciou com qual idade? Está preparado(a) para a autauditoria centenária? 
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A U T A U T O R I D A D E    V I V E N C I A L  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autautoridade vivencial é a condição técnica, estado, reação ou opção in-

teligente da pessoa, homem ou mulher, gerada e mantida por iniciativa própria, exclusivamente 

para si mesma, demonstrativa da manutenção e emprego autocrítico, teático, contínuo e confiável 

da autorganização das pensenizações lineares, lógicas, racionais e cosmoéticas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo autoridade deriva do idioma Latim, auctoritas, “cumprimento; con-

secução; testemunho; parecer; nome importante; autoridade”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

vivencial procede também do idioma Latim, viventia, de vivens, “vivente”, particípio presente de 

vivere, “viver, estar em vida; estar vivo; existir”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Autocognição teática. 2.  Despertamento do autodiscernimento.  

3.  Autorganização crítica máxima. 4.  Autoconscienciograma permanente. 5.  Decidofilia.  

6.  Neofilia; xenofilia. 

Neologia. As 4 expressões compostas autautoridade vivencial, miniautautoridade vi-

vencial, maxiautautoridade vivencial e megautautoridade viviencial são neologismos técnicos da 

Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Acriticidade pessoal. 2.  Autoincoerência crônica. 3.  Autocorrup-

ção. 4.  Autassedialidade. 5.  Autoinsegurança. 6.  Decidofobia. 7.  Neofobia; xenofobia. 

Estrangeirismologia: o alter ego; o modus vivendi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a autopensenidade cosmoética. 

 

Fatologia: a autautoridade vivencial; o amor próprio cosmoético; a autestima equilibra-

da; a intraconsciencialidade; a prospecção do âmago ou regaço mais inerente à intraconscienciali-

dade; a definição clara dos autoposicionamentos; o posicionamento da conscin perante si mesma; 

os frutos das autorreflexões lógicas; a autexperimentação racional; a eliminação dos atos ocultos; 

a autodissecção das megassubjetividades da consciência; a dissecção do egão; a explicitação 

magna da intencionalidade; a autodefinição; a autodeterminação; a autodeliberação; a confiança 

nos próprios atributos e potencialidades; as autovivências procedentes tirateimas; a autossufi-

ciência evolutiva; as avaliações autoconscienciométricas mais exatas; o autoconscienciograma 

permanente; a autavaliação teática, crescente e ininterrupta no dia a dia; a recexometria pessoal. 

 

Parafatologia: a profilaxia dos autoconstrangimentos, da melin e da melex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Binomiologia: o binômio vida pessoal–vida coletiva; o binômio voluntariado-paravo-

luntariado. 

Interaciologia: a interação da competência do especialista com a inteligência humana 

do generalista. 

Politicologia: a cosmoeticocracia. 

Fobiologia: a teaticofobia; a verbaciofobia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a volicioteca; a criticoteca; a pensenoteca; a abjun-

cioteca; a teaticoteca; a logicoteca; a cosmoeticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Voliciologia; a Ortopensenologia; a Auto-

cogniciologia; a Intencionologia; a Coerenciologia; a Criteriologia; a Intraconscienciologia;  

a Experimentologia; a Descrenciologia; a Habitologia; a Controlologia; a Egocarmologia; a Ver-

baciologia; a Vivenciologia; a Autocuroterapia; a Conscienciocentragem. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade forte; a conscin lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o autoimperdoador; o agente re-

trocognitor; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o cognopolita; o inversor 

existencial; o reciclante existencial; o tertuliano; o tenepessista; o ofiexista; o proexólogo; o pro-

jetor consciente; o epicon lúcido; o autodecisor; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a autoimperdoadora; a agente 

retrocognitora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a cognopolita; a inver-

sora existencial; a reciclante existencial; a tertuliana; a tenepessista; a ofiexista; a proexóloga;  

a projetora consciente; a epicon lúcida; a autodecisora; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens autodidacta; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens epicentricus; o Ho-

mo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautautoridade vivencial = a condição gerada e mantida pela conscin 

caloura com apenas 1 ano de experimentação teática e embasamento do autoposicionamento da 

autautoridade vivencial; maxiautautoridade vivencial = a condição gerada e mantida pela conscin 

veterana com 1 decênio de experimentação teática e consolidação definitiva do autoposiciona-

mento da autautoridade vivencial; megautautoridade vivencial = a condição gerada e mantida per-

manentemente pelo Serenão ou Serenona (Homo sapiens serenissimus), inerente à própria indivi-

dualidade ou consciência. 

 

Vantagens. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

a partir dos fatos e parafatos intraconscienciais, com repercussões e consequências interconscien-

ciais, 20 vantagens da autautoridade vivencial para a própria conscin lúcida: 

01.  Autenticidade: depuração da autenticidade da própria consciência com o autenfren-

tamento máximo da própria realidade. 

02.  Autocoerenciologia: sustentação da autocoerência e da responsabilidade proexoló-

gica. 

03.  Autoconfiabilidade: aprofundamento pragmático da autoconfiança para viver ex-

pulsando os últimos fantasmas pessoais. 

04.  Autoconscientização: desenvolvimento da autoconsciencialidade multifásica e anti-

conflitiva. 

05.  Autocriteriologia: potencialização prática dos critérios evolutivos empregados, em 

geral. 

06.  Autocriticismo: intensificação realista da autocrítica prática ao encarar as verdades 

pessoais mais recônditas no ádito do microuniverso consciencial. 

07.  Autodesassediologia: combate à autocorrupção e ao autassédio com eficácia maior. 

08.  Consciencioterapia: eliminação das autojustificativas ilógicas de todas as naturezas 

para sempre. 

09.  Descrenciologia: entendimento maior da profundidade teática do princípio da des-

crença a partir das autexperimentações. 
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10.  Despertologia: abertura correta do caminho para a condição da desperticidade e mi-

nipeça atuante do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

11.  Egocarmologia: apreensão pessoal do verdadeiro sentido da egocarmalidade cos-

moética. 

12.  Evoluciologia: compreensão avançada das reais funções polivalentes do evolució-

logo. 

13.  Exclusividade: criação exclusiva para a própria pessoa com eliminação das compe-

tições espúrias ante todos os tipos de poder. 

14.  Experimentologia: acumulação autoconsciente das experiências evolutivas, positi-

vas, autênticas, expostas e transparentes. 

15.  Holomaturologia: expansão da lucidez da própria consciência sem apelos para ou-

tras consciências. 

16.  Holomnemônica: manutenção dinamizada e evoluída da magnificação da memória 

ativa. 

17.  Interassistenciologia: ajuste da interação íntima, interdimensional e interconscien-

cial com o amparador extrafísico de função. 

18.  Parapedagogiologia: enriquecimento do autodidatismo ininterrupto, generalista  

e atacadista. 

19.  Paraprofilaxiologia: aumento da evitação da incidência pessoal nos mesmos erros, 

equívocos, distorções, contradições e omissões deficitárias. 

20.  Presenciologia: aplicação equilibrada da força presencial em ação interassistencial. 

 

Recursos. No universo da Experimentologia, ajudam sobremaneira a criação e consoli-

dação da autautoridade vivencial, dentro do microuniverso da conscin, além de outros, estes 4 re-

cursos ou instrumentos teáticos, dispostos na ordem funcional: 

1.  Reflexões pessoais. 

2.  Anotações sobre si próprio. 

3.  Laptop pessoal. 

4.  Diário das experiências pessoais. 

 

Autodiscernimento. Na análise da Holomaturologia, como se deduz racionalmente,  

a maior autoridade sobre você é você mesmo. Todo crescimento e evolução dependem de você. 

Nada progride sem os esforços pessoais e não encontramos nenhuma outra hipótese plausível nes-

ta área. Assim progredimos, com todo realismo, da egocarmalidade subumana para a policarmali-

dade interassistencial, por intermédio do autodiscernimento. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a autautoridade vivencial, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia. 

02.  Autodestravamento:  Proexologia. 

03.  Compreensibilidade:  Holomaturologia. 

04.  Desassediologia:  Consciencioterapia. 

05.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia. 

06.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia. 

07.  Paradever:  Cosmoeticologia. 

08.  Princípio  da  prioridade  compulsória:  Holomaturologia. 

09.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia. 

10.  Vida  programada:  Intrafisicologia. 
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O  ESTADO  TEÁTICO  DA  AUTAUTORIDADE  VIVENCIAL 

EXERCE  A  FUNÇÃO  NOBRE  DE  CRIADOR,  PRECEPTOR, 
ÁRBITRO  E  FISCAL  DA  PRÓPRIA  CONSCIÊNCIA  E  MAIS 

NINGUÉM,  NEM  DESTA  E  NEM  DE  OUTRAS  DIMENSÕES. 
 

Questionologia. Você já se inteirou teaticamente dos recursos da autautoridade viven-

cial? Vale o esforço de aprofundar ainda mais o assunto? 
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A U T A V A L I A Ç Ã O    D O    T E N E P E S S I S T A  
( A U T O C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autavaliação do tenepessista é a autapreciação racional, crítica e realista 

das manifestações intraconscienciais da conscin, homem ou mulher, praticante da tarefa energéti-

ca pessoal (tenepes) advindas da interação assistente-amparador-assistido dentro e fora do horá-

rio da prática, permitindo aferir o autodesempenho tenepessístico diuturnamente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

por si próprio”. O prefixo a deriva igualmente do idioma Grego, a, “negação; privação”. A pala-

vra valer procede do idioma Latim, valere, “ser forte; valente; vigoroso; ter força; ter crédito; ex-

ceder; levar vantagem; ter bom resultado; ser eficaz; valer (com respeito ao dinheiro); ter signifi-

cação”. Apareceu no Século XII. O vocábulo avaliar surgiu no Século XIV. O termo avaliação 

apareceu no Século XVI. A palavra tarefa procede do idioma Árabe, tariha, “quantidade de traba-

lho 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 provém do 

idioma Grego, energetikós, “ativo, eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal deriva do idio-

ma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, 

ístes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Autoinvestigação do tenepessista. 2.  Autapreciação do tenepessista. 

3.  Autojuízo crítico do tenepessista. 

Neologia. As 3 expressões compostas autavaliação do tenepessista, autavaliação 

esporádica do tenepessista e autavaliação contínua do tenepessista são neologismos técnicos da 

Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Heteravaliação do tenepessista. 2.  Heteroinvestigação do tenepes-

sista. 3.  Acriticismo do tenepessista. 

Estrangeirismologia: a preocupação constante da melhoria do curriculum vitae tenepes-

sista; o automapeamento full time da atuação assistencial; o scanner driver tenepessista. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopesquisologia Tenepessológica. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autaperfei-

çoamento: mudanças contínuas. Autavaliação: auscultação cosmoética. 

Ortopensatologia: – “Autaferição. A nossa consciência é quem melhor confere ou des-

mente, com exatidão, os nossos trafares pequenos e grandes, ou vícios mínimos e máximos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa interassistencial; os pesquisopen-

senes; a pesquisopensenidade; os exopensenes esclarecedores; a exopensenidade técnica; a auta-

preciação dos tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; a busca pelos ortopensenes; a ortopen-

senidade; a eliminação gradativa dos bagulhos pensênicos; a pensenosfera tenepessista; o holo-

pensene tenepessístico instalado a partir da autorreeducação pensênica.  

 

Fatologia: a autavaliação do tenepessista; a autavaliação após os 6 primeiros meses do 

início da tenepes; o diagnóstico a partir do autodesempenho assistencial durante a tenepes; a auto-

constatação da estagnação na aplicação da técnica; os hábitos de reflexão quanto às sincronicida-

des em relação à autopesquisa e à prática da tenepes; a satisfação íntima ao perceber o retorno dos 

autesforços empregados na recin; o uso frequente do Conscienciograma enquanto ferramenta au-

toconscienciométrica; o Curso Conscin-Cobaia aplicado ao tenepessista; a autaferição do nível de 

Cosmoética pessoal; a autocapacitação empática com o assistido; a metodologia do inventário da 
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tenepes após 3 anos de prática; a percepção das autojustificativas retroalimentadoras de posturas 

automiméticas; a pesquisa das próprias ações; a mudança dos pequenos hábitos; o cotidiano pau-

tado nas ações priorizando a interassistência; a substituição da agressividade pela fraternidade;  

a grata satisfação da opção voluntária em ser tenepessista pelo resto da vida; o mitridatismo cons-

ciencial; o amadurecimento emocional; o crescente número de pedidos de tenepes indicadores de 

expansão da atuação; a compreensão mais aprofundada da Enciclopédia da Conscienciologia;  

a expansão da autoconscientização do atual estágio evolutivo da maioria da Humanidade; o uso 

da lupa da tenepes ao olhar as circunstâncias da vida; o autexame de consciência feito pelo tene-

pessista ao final do dia; as respostas ao questionário de autavaliação tenepessológica revelando 

verdades íntimas; a Associação Internacional da Tenepessologia (IC Tenepes); a Dinâmica Para-

psíquica da Tenepes; os Grupos de Pesquisas Conscienciais da Tenepessologia (GPC Tenepes); 

o estudo metódico do Manual da Tenepes; a investigação em tratados da Conscienciologia emba-

sando a autopesquisa tenepessística; a opção pelo autodesassédio; o egocídio cosmoético; a tene-

pes sendo instrumento singular, insubstituível, autoconscienciométrico e autoconsciencioterapêu-

tico; a revisão do dicionário afetivo pessoal; a descoberta da condição de ser doador universal de 

energias conscienciais (ECs); a opção pela supremacia do mentalsoma no parapsiquismo; a trans-

crição e análise das parapercepções na tenepes em palavras; a pesquisa da relação existente entre 

as paravivências projetivas com a tenepes; o fato de a tenepes complexificar a assistência, benefi-

ciando consciências carentes evolutivas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconsciência 

da liderança parapsíquica; a autobservação dos vórtices energéticos atuantes; a vivência da sinalé-

tica parapsíquica específica da tenepes; o autesclarecimento advindo da assistência à paraparente-

la; a paratenção voltada à iscagem lúcida; a paracientificidade sendo permanentemente praticada 

nas autobservações das nuanças sutis do parapsiquismo; os extrapolacionismos na tenepes; a troca 

de amparador extrafísico; os autodiagnósticos parapsíquicos; o desassédio interconsciencial por 

meio da autocura; a linguagem parapsíquica extrapolando a comunicação verbal; o Tenepessari-

um predispondo a recuperação dos megacons intermissivos; o trabalho diuturno ombro a ombro 

com o amparo extrafísico, incrementando a interconfiança; o espírito de equipe (tenepessista-am-

parador) evidenciado no dia a dia; o certeza íntima de ser minipeça no Maximecanismo Multidi-

mensional Interassistencial; a ocorrência das exteriorizações energéticas extras ou emergenciais 

fora do horário da tenepes, representando assistência inadiável; a experiência pacificadora do pa-

rassuporte técnico nas horas mais críticas; o amadurecimento do senso de parapertencimento ao 

grupo firmado na última intermissão; a pacificidade multidimensional capaz de bancar a opção 

cosmoética até às últimas consequências; a instalação e a qualificação do campo assistencial esta-

belecido indicando os erros e acertos do tenepessista; os recessos projetivos e os recessos paraper-

ceptivos pesquisados minuciosamente; o paravínculo tenepessista–amparador extrafísico; o para-

fato atacadista de assistir megassediador provocar a renovação consciencial em consciexes satéli-

tes; o parafato de o tenepessista veterano vir a ser exemplo paradidático para consciexes intermis-

sivistas; o parafato de o tenepessista ter acesso ao inventário final da tenepes apenas após a se-

gunda dessoma.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo rotina útil–estabilidade–manutenção; o sinergismo cres-

cente Cosmoética pessoal–parapsiquismo lúcido; o sinergismo da homeostase holossomática;  

o sinergismo autorreeducação parapsíquica–assistência autopermitida; o sinergismo Voliciolo-

gia-Energossomatologia. 

Principiologia: o princípio de não banalizar os fatos e parafatos; o princípio da des-

crença (PD) aplicado à autanálise; as condutas diárias do tenepessista embasadas em princípios 

interassistenciais multidimensionais; o princípio do respeito aos próprios limites; o princípio do 

respeito aos limites do assistido; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 
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Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de Ética Ex-

trafísica. 

Teoriologia: a teoria da Recexologia; a teoria da Pararreurbanologia. 

Tecnologia: as técnicas da Higiene Consciencial; a técnica de manter agenda flexível 

para as ocorrências extrapautas; as técnicas de assim e desassim; a técnica do autoparapsiquis-

mo assistencial; a técnica da madrugada; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da 

checagem holossomática.  

Voluntariologia: o voluntariado tenepessístico promovendo recins em conjunto com  

a docência conscienciológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; a autexposição 

cosmoética multidimensional do próprio labcon tenepessístico em gescons; o laboratório consci-

enciológico Serenarium aprimorando os trafores do tenepessista; o laboratório conscienciológico 

da Autopensenologia; a saturação holopensênica específica do laboratório conscienciológico da 

Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório cons-

cienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Tene-

pessologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia;  

o Colégio Invisível da Paraconviviologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisí-

vel da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito da autanálise refletindo novas posturas do tenepessista; o efeito 

saudável da melhoria das interrelações a partir do autapaziguamento do tenepessista; o efeito da 

complexificação dos trabalhos assistenciais da tenepes suscitando a necessidade de novas recins;  

o efeito reflexivo da escrita; os efeitos da mudança para melhor qualificando a Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP); o efeito da Cosmoética pessoal na assistência; o efeito percebido do aumento da 

confiança dos amparadores.  

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da interassistência lúcida; a presença do 

amparo desencadeando neossinapses reciclogênicas; as neossinapses adquiridas da convivência 

sem toxicidade; as neossinapses especializadas originadas pelo acoplamento paracérebro do as-

sistente–paracérebro do amparador de função; as neossinapses parapsíquicas geradas pelo ex-

trapolacionismo tenepessístico; as neossinapses patrocinadas pelos amparadores em prol do as-

sistido. 

Enumerologia: a autopesquisa; a autoconstatação; a autorreflexão; a autorreeducação;  

o autoposicionamento modificado; a autoprofilaxia permanente; a autodesperticidade. 

Binomiologia: o binômio ambiente aprazível–parambiente terapêutico; o binômio as-

sim-acoplamento visando à interassistencialidade; o binômio coerência-autodeterminação; o bi-

nômio admiração-discordância; o binômio apego-desapego; o busca do binômio autoincorrupti-

bilidade–homeostase holossomática; o binômio interativo conscin estudante da tenepes–conscin 

praticante da tenepes. 

Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia; a interação extrafísico-intrafísico; a in-

teração tenepes-proéxis; a interação binomial perseverança-autoconfiança; a interação assisten-

cial sadia. 

Crescendologia: o crescendo amparabilidade do tenepessista iniciante–amparabilidade 

do tenepessista 24 horas; o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–

–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo interassistencial energético palmochacras-

-coronochacra; o crescendo do veteranismo tenepessista favorecendo a assistência aos algozes.  

Trinomiologia: o trinômio amparador de função–tenepessista–assistido; o trinômio dis-

ciplina aplicada–rotina útil–metodologia de vida; o trinômio intenção-interação-Cosmoética. 

Polinomiologia: o desenvolvimento tenepessológico pautado no polinômio decisão-von-

tade-esforço-persistência; o polinômio interacional assistente–amparador de função–assistido– 

–amparador do assistido; o polinômio autopercepção-autoconstatação-autorreflexão- 

-autorreeducação-autoprofilaxia. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin parapsíquica / conscin casca grossa; o an-

tagonismo assistir / tomar conta; o antagonismo autavaliação / autodesistência. 
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Politicologia: a tenepessocracia; a conscienciocracia; a autolucidocracia; a autodiscer-

nimentocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a paradireitocracia; a interassistencio-

cracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço nas autopesquisas; a lei do retorno; as leis dos direi-

tos interconscienciais; a lei da sincronicidade; as leis de causa e efeito. 

Filiologia: a conscienciofilia; a autopesquisofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia; 

a retrocognociofilia; a parapsicofilia; a energofilia. 

Fobiologia: a superação da autofobia; o afastamento da espectrofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose. 

Mitologia: a desmitificação da tenepes. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a autexperimentoteca; a autocognoteca; a tenepesso-

teca; a interassistencioteca; a energeticoteca; a paraconvivioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Holomemoriologia; a Autopara-

procedenciologia; a Intermissiologia; a Heuristicologia; a Hermeneuticologia; a Multididimensio-

logia; a Autoconsciencioterapia; a Recexologia; a Recinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin tenepessável; a conscin tenepessista; a conscin retomadora da te-

nepes; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin en-

ciclopedista. 

 

Masculinologia: o exemplarista; o amparador intrafísico; o projetor consciente; o epicon 

lúcido; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o convi-

viólogo; o proexista; o proexólogo; o escritor; o reciclante existencial; o inversor existencial. 

 

Femininologia: a exemplarista; a amparadora intrafísica; a projetora consciente; a epi-

con lúcida; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a escritora; a reciclante existencial; a inversora existen-

cial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapi-

ens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens intellegens; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens scriptor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autavaliação esporádica do tenepessista = a autapreciação feita de modo 

eventual; autavaliação contínua do tenepessista = a autapreciação feita ininterruptamente ao longo 

dos anos da prática tenepessista. 

 

Culturologia: a cultura da Tenepessologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura 

da Paraprofilaxiologia; a cultura da Multidimensiologia; a cultura da Autoconscienciometrolo-

gia; a cultura da Autoconsciencioterapeuticologia; a cultura da Despertologia. 

 

Reciclogenia. Atinente à Holomaturologia, ao promover as autorreciclagens e autorre-

cins a partir das autavaliações contínuas, o tenepessista veterano promove a autossustentação in-

terdimensional interassistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2319 

trais, evidenciando relação estreita com a autavaliação do tenepessista, indicados para a expansão 

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

01.  Autopacificação  tenepessista:  Experimentologia;  Homeostático.  

02.  Binômio  tenepes-autopesquisa:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

04.  Cronologia  da  Tenepessologia:  Tenepessografologia;  Neutro. 

05.  Cronotenepessologia:  Tenepessologia;  Homeostático. 

06.  Hermenêutica  autovivencial:  Autopesquisologia;  Neutro. 

07.  Holopensene  tenepessístico:  Tenepessologia;  Homeostático. 

08.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

09.  Parapercepciograma:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Paraparentela:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Ponto  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Registro  tenepessista:  Tenepessologia;  Neutro. 

13.  Senso  de  parafiliação:  Amparologia;  Neutro. 

14.  Tenepes  inspiradora:  Tenepessologia;  Homeostático. 

15.  Tenepessografologia:  Tenepessologia;  Neutro. 

 

A  AUTAVALIAÇÃO  DO  TENEPESSISTA  APONTA  RECINS  

NECESSÁRIAS  AO  PRATICANTE  LÚCIDO,  OBJETIVANDO   
A  PRÁTICA  DA  TENEPES  AVANÇADA  EM  CONJUNTO  COM  

OS  AMPARADORES  TÉCNICOS  EM  INTERASSISTÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega alguma técnica de autavaliação para 

aferir o nível da atuação dentro e fora da tenepes? Considera razoável o resultado? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Orgs.; Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; revisores 

Erotides Louly; Eucárdio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 35 citações; 2 cronologias; 53 E-mails; 10 entre-
vistas; 290 enus.; 3 fotos; 26 gráfs.; 2 microbiografias; 68 perguntas; 68 respostas; 14 tabs.; 21 websites; glos. 210 termos; 

18 notas; 2 filmes; 150 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; pá-

ginas 164 a 172, 347 a 357 e 449 a 472. 
02.  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 

203, 208 e 209. 

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 469 a 470, 761 a 763  

e 1.400 a 1.402.  
04.  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 In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 34, 93 e 124. 

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 mi-

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografi-
as; 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 

1.005 a 1.009. 
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.; 1ª Ed.; Associação Interna-
cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 266, 267, 542, 943  

e 1.095 a 1.098. 
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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 151, 1.613  

e 1.618. 

08.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisores Erotides Louly; Helena Araújo; & Ju-
lieta Mendonça; 154 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 18 E-mails; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 19 websites; 

glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

página 69. 
09.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lour-

des Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 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 116. 
10.  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.; 4a Edição revisada e ampliada.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia; Rio de Janeiro, RJ; pá-

ginas 355 a 357, 360, 364, 366, 594 a 600 e 904. 

 

I. F. 
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A U T A V A L I A Ç Ã O    E V O L U T I V A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autavaliação evolutiva é o enfoque, análise, sondagem e interpretação 

pesquisística, teática e autocrítica, do nível exato da própria conscin lúcida, por si mesma, na es-

trutura da escala evolutiva das consciências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

por si próprio”. O prefixo a deriva igualmente do idioma Grego, a, “negação; privação”.  

A palavra valer procede do idioma Latim, valere, “ser forte; valente; vigoroso; ter força; ter crédi-

to; exceder; levar vantagem; ter bom resultado; ser eficaz; valer (com respeito ao dinheiro); ter 

significação”. Apareceu no Século XII. O vocábulo avaliar surgiu no Século XIV. O termo ava-

liação apareceu no Século XVI. A palavra evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, de évo-

lution, e esta do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Autossondagem evolutiva. 02.  Autauscultação evolutiva. 03.  Au-

todiagnóstico evolutivo. 04.  Autopercuciência paraperceptiva. 05.  Autodeterminação evolutiva. 

06.  Autaferição da evolução. 07.  Autanálise evolutiva. 08.  Vinculação parapsíquica. 09.  Técni-

ca dos evoluciógrafos. 10.  Inventário evolutivo pessoal. 

Neologia. As duas expressões compostas autavaliação evolutiva autocrítica e autavalia-

ção evolutiva complacente são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Heteravaliação evolutiva. 2.  Heterossondagem evolutiva. 3.  Imper-

cuciência paraperceptiva. 4.  Insensibilidade parapsíquica. 5.  Acriticismo. 6.  Indeterminação 

evolutiva pessoal. 7.  Vida inavaliada. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o megalocus da intencionalidade; o up-

grade parapsíquico; o full time interassistencial; a penetralia mentis; o Retrocognitarium; o Auto-

confrontarium; a Weltanschauung; a análise sincera das próprias performances; o exame crítico 

do curriculum vitae multiexistencial, multidimensional, pessoal. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Autoparapercepciologia. 

Citaciologia. Eis a abordagem de Sócrates (470–399 a.e.c.), relacionada ao tema: – A vi-

da não examinada não vale a pena ser vivida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os lateropensenes; a lateropen-

senidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; 

os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; 

os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a atenção ao padrão holopensênico médio; o nível 

de depuração do materpensene pessoal fixado. 

 

Fatologia: a autavaliação evolutiva; a avaliação criteriosa do desenvolvimento autevolu-

tivo; a conscin avaliadora da própria evolução; o exame avaliativo consciencial; o enfoque, a aná-

lise, a sondagem e a interpretação pesquisística da autavaliação evolutiva; a própria consciência 

do investigador, ou investigadora, como sendo o megafoco da pesquisa participativa; o multies-

crutínio simultâneo; as inferências das indicações pesquisísticas; a autocapacidade de avaliar 

ideias transcendentes confluentes; os critérios dos testes de avaliação evolutiva das consciências; 

a escala evolutiva das consciências; os resultados e consequências da autavaliação evolutiva;  

a autavaliação evolutiva como neoviés para o maior esforço da autorrenovação; os medidores 

autevolutivos; os instrumentos de medida da evolução intraconsciencial; os indicadores do auto-
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desenvolvimento evolutivo; as pontoações autobiográficas desta existência; o retrato do progresso 

consciencial conquistado; o autarbitramento quanto ao próprio nível evolutivo indubitável; a efi-

ciência holossomática; a efetividade interassistencial; o avanço proexológico; a síntese da auto-

consciencialidade; a autoconscientização das melhorias exigidas ao autaperfeiçoamento evolu-

tivo. 

 

Parafatologia: a holopercuciência parapsíquica; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a dissecção analítica dos parafe-

nômenos pessoais; a investigação judiciosa das autovivências multidimensionais; a expansão sutil 

do detalhismo da paravaliação parapsíquica; a autocognição paraperceptiva ampliando a autossu-

ficiência da conscin lúcida; a autopercuciência parapsíquica da conscin; as autocompensações pa-

rapsíquicas; a Inventariologia Parapsíquica; a abrangência da cosmovisão seriexológica pessoal  

e alheia; as autevidências da amparabilidade extrafísica apreciadas através do polinômio exten-

são-intensidade-qualidade-quantidade-continuidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocognição maior–acerto maior. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da primazia da autavaliação so-

bre a heteravaliação devido ao acesso aos meandros da autoconsciencialidade ser exclusivo e in-

transferível; o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) apurando a intencionalidade para 

as autavaliações rigorosas e realistas. 

Teoriologia: a teoria do autoconhecimento evolutivo. 

Tecnologia: a técnica dos questionamentos; a técnica do detalhismo na autavaliação 

evolutiva; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica da autobservação racional; a técnica 

do diário com registros realistas e precisos das autovivências íntimas, físicas e parapsíquicas. 

Laboratoriologia: as autocondutas no laboratório da vida cotidiana fornecendo amos-

tras para análise da própria personalidade; o laboratório conscienciológico da retrocognição;  

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; os autorresultados efetivos no laboratório da 

vida multidimensional cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível dos 

Conscienciogramologistas; o Colégio Invisível dos Seriexologistas; o Colégio Invisível dos Evo-

luciólogos. 

Efeitologia: o efeito evolutivo do autoconhecimento aprofundado; a averiguação dos 

efeitos práticos da autobagagem evolutiva; a detecção dos efeitos atratores do holopensene 

pessoal. 

Ciclologia: o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reava-

liação; o ciclo analítico autavaliação-heteravaliação; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da 

atividade. 

Binomiologia: o binômio potencialidades-fragilidades; o binômio habilidades máxi-

mas–habilidades mínimas; o binômio automotivações-autovalores; o binômio autavaliação evo-

lutiva–heteravaliação evolutiva; o binômio autavaliação evolutiva–reperspectivação parapsí-

quica; o binômio competências-inexperiências. 

Interaciologia: a interação autavaliação intrafísica–autavaliação extrafísica; a intera-

ção autoconfiança-autossegurança; a interação autofortalecimento traforístico–autorresponsabi-

lidade interconsciencial. 

Crescendologia: o crescendo intrafísico conscin vulgar inconsciente–conscin intermis-

sivista autoconsciente; o crescendo reconhecimento retrocognitivo–avaliação seriexológica;  

o crescendo autavaliação evolutiva–reperspectivação íntima; o crescendo subnível autevolutivo–

–autexpressão consciencial plena. 

Trinomiologia: o trinômio autocrítica-automemória-autocosmoética; o trinômio autoin-

trospecção-autodiscernimento-autoconscientização; o trinômio cosmograma-conscienciograma- 
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-proexograma; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; a mensuração autevolutiva técnica pelo 

trinômio critérios-parâmetros-referenciais. 

Polinomiologia: o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorre-

ciclagem; os sinais etológicos do polinômio da antiemotividade-racionalidade-imperturbabilida-

de-anticonflituosidade; as autocomprovações etológicas do polinômio autocrítica-autoincorrup-

tibilidade-autocosmoética-autodesassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo condição consciencial desejada / condição conscien-

cial real. 

Paradoxologia: o paradoxo da projetabilidade lúcida (PL). 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva imburlável. 

Legislogia: a lei do maior esforço de autocognição evolutiva. 

Filiologia: a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a criticoteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a projecioteca;  

a cognoteca; a evolucioteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autocriteriologia; a Autoparapercepciologia; 

a Autoconscienciogramologia; a Autexperimentologia; a Autoparassemiologia; a Autopensenolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocosmoeticologia; a Autoproexologia; 

a Autocriticologia. 

 

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 avaliadora da própria evolução. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o seriexologista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a seriexologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens avaliator; o Homo sapiens autaestimator; o Homo 

sapiens syntheticus; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens cohaerens; o Homo 

sapiens determinator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sa-

piens projectius; o Homo sapiens autossufficiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autavaliação evolutiva autocrítica = o enfoque, análise, sondagem e in-

terpretação pesquisística, com teática e realismo e autojuízo crítico, do nível exato da própria 
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conscin lúcida; autavaliação evolutiva complacente = o enfoque, análise, sondagem e interpreta-

ção pesquisística, leniente e sem autocrítica, do nível da própria conscin lúcida, ou seja, óbvia 

sondagem evolutiva tendenciosa. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da avaliação sistemática das reali-

dades; a cultura da otimização autevolutiva. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 4 re-

cursos técnicos, confiáveis, de autavaliação evolutiva, ou os evoluciógrafos – medidores cons-

cienciológicos da evolução das consciências –, concebidos e expostos racionalmente pelas pes-

quisas da Conscienciologia: 

1.  Autoconscienciogramologia: o emprego da técnica do conscienciograma como re-

curso de avaliação evolutiva, conscienciometrológica, integral, por parte da conscin pesquisística 

quando autocrítica, honesta, realista e franca. Categoria de avaliação evolutiva direta. 

2.  Escalologia: o emprego meticuloso da escala evolutiva das consciências como recur-

so de avaliação progressiva pessoal, situando a conscin na hierarquia do momento evolutivo e in-

dicando o próximo patamar do desenvolvimento pessoal. Categoria de avaliação evolutiva direta. 

3.  Tenepessologia: o emprego das consequências evolutivas da técnica da assistência 

diária, permanente, recebida do amparador extrafísico de função por parte do praticante veterano, 

homem ou mulher, da tenepes. Categoria de avaliação evolutiva indireta. 

4.  Heterosseriexologia: o emprego da técnica da identificação pela expressão evolutiva 

das personalidades consecutivas, notáveis e explicitadas, indicando, pela afinidade ou empatia,  

o nível de evolução da própria conscin identificadora, em função da atração inarredável e impera-

tiva das consciências afins. Categoria de avaliação evolutiva indireta. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autavaliação evolutiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

04.  Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

06.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Análise  egológica:  Heterocriticologia;  Nosográfico. 

08.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

09.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

10.  Autavaliação  sintética:  Autoconscienciogramologia;  Homeostático. 

11.  Autochecagem  indispensável:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

12.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Conotação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

 

AS  TÉCNICAS  CONSCIENCIOLÓGICAS  DE  AUTAVALIAÇÃO  

EVOLUTIVA  FORAM  CONCEBIDAS  PARA  SEREM  EVOLU-
CIÓGRAFOS,  OU  SEJA:  NEOINSTRUMENTOS  MEDIDORES,  
CONFIÁVEIS,  DA  EVOLUÇÃO  DA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já empregou alguma técnica conscienciológica 

de medição da própria evolução? Está satisfeito com os resultados obtidos? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2326 

A U T A V A L I A Ç Ã O    S I N T É T I C A  
( A U T O C O N S C I E N C I O G R A M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autavaliação sintética é o levantamento da condição consciencial, evolu-

tiva, pessoal, simples, resumida, adequada e indicada para a conscin, homem ou mulher, ao depa-

rar, pela primeira vez, com a abordagem conscienciológica da própria inteligência evolutiva (IE), 

e quando interessada em confirmar a possível autocondição de intermissivista pré-ressomática. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O prefixo a provém igualmente do idioma Grego, a, “negação; privação”.  

A palavra valer vem do idioma Latim, valere, “ser forte; valente; vigoroso; ter força; ter crédito; 

exceder; levar vantagem; ter bom resultado; ser eficaz; valer (com respeito ao dinheiro); ter signi-

ficação”. Apareceu no Século XII. O vocábulo avaliar surgiu no Século XIV. O termo avaliação 

apareceu no Século XVI. A palavra sintético deriva do idioma Grego, sunthétikós, “apto para 

compor; para dispor”, provavelmente por influência do idioma Francês, synthétique, “relativo  

a síntese”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Autolevantamento evolutivo sintético. 2.  Autopesquisa consciencial 

sintética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo avaliação: 

autavaliação; avaliada; avaliado; avaliador; avaliadora; avaliável; heteravaliação; reavalia-

ção; reavaliada; reavaliado; reavaliador; reavaliadora; reavaliar; retroavaliação; superava-

liação. 

Neologia. As 3 expressões compostas autavaliação sintética, autavaliação sintética in-

trafísica e autavaliação sintética extrafísica são neologismos técnicos da Autoconscienciogramo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Antievolução pessoal. 2.  Negligência evolutiva pessoal. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o Cognitarium; o Projectarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocriticidade teática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Recexologia; os reciclopensenes; a reciclopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

parapensenes; a parapensenidade; a melhoria técnica da autopensenização. 

 

Fatologia: a autavaliação sintética; a auteducação pessoal; a autochecagem evolutiva;  

o exame imaginado da própria Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a Autopesquisologia aplicada em 

si próprio; a autocognição mais aprofundada; a autoconsciencialidade evoluída; a análise das au-

tocorreções de rumo; a investigação da própria autassedialidade; o autodestravamento das amar-

ras do passado obscurantista; a autodeterminação da recin; a condição de autoimperdoamento;  

a busca da máxima incorruptibilidade; as autoprioridades teáticas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocognição maior–acerto maior; o sinergismo compe-

tências-resultados. 
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da primazia da autavaliação so-

bre a heteravaliação devido ao acesso aos meandros da autoconsciencialidade ser exclusivo e in-

transferível. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) apurando a intencionalidade para 

as autavaliações rigorosas e realistas. 

Teoriologia: a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria sobre o nível de aprofun-

damento das heterocríticas cosmoéticas realizadas ser limitado pelo nível do próprio aprofunda-

mento autocrítico. 

Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas; a técnica da autobservação racional; 

a técnica da saturação cognitiva. 

Laboratoriologia: as autocondutas no laboratório da vida cotidiana fornecendo amos-

tras para análise da própria personalidade; o laboratório conscienciológico das técnicas proje-

tivas; o laboratório conscienciológico da retrocognição. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível dos 

Conscienciogramologistas. 

Efeitologia: o efeito evolutivo do autoconhecimento aprofundado. 

Ciclologia: o ciclo autoignorância–autocognição–inteligência evolutiva; o ciclo auto-

conscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação; o ciclo erro-correção-acerto. 

Binomiologia: o binômio trafor-trafar; o binômio potencialidades-fragilidades; o binô-

mio habilidades máximas–habilidades mínimas; o binômio automotivações-autovalores; o binô-

mio autavaliação evolutiva–heteravaliação evolutiva. 

Interaciologia: a interação autocorrupção-autocomplacência impedindo o parecer auto-

consciencial fidedigno; a interação autavaliação intrafísica–autavaliação extrafísica. 

Crescendologia: o crescendo intrafísico conscin vulgar inconsciente–conscin intermis-

sivista autoconsciente. 

Trinomiologia: o trinômio autocrítica-automemória-autocosmoética; o trinômio autoin-

trospecção-autodiscernimento-autoconscientização; o trinômio extensão-intensidade-qualidade;  

o trinômio cosmograma-conscienciograma-proexograma. 

Polinomiologia: o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorre-

ciclagem. 

Antagonismologia: o antagonismo condição consciencial desejada / condição conscien-

cial real; o antagonismo mediocridade / excelência. 

Paradoxologia: o paradoxo da exatidão relativa dos diagnósticos das consciências po-

liédricas; o paradoxo da projetabilidade lúcida (PL). 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei do maior esforço de autocognição. 

Filiologia: a autocriticofilia; a autopesquisofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a projecioteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciogramologia; a Autexperimentologia; a Autopa-

rassemiologia; a Autopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocos-

moeticologia; a Autoproexologia; a Autocriticologia; a Autoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2328 

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 avaliator; o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens 

autoconscientialis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo 

sapiens vigilans; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens au-

tossufficiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autavaliação sintética intrafísica = o levantamento da condição conscien-

cial, evolutiva, pessoal, na vigília física ordinária, por meio do autoconscienciograma; autavalia-

ção sintética extrafísica = o levantamento da condição consciencial, evolutiva, pessoal, no estado 

da vigília extrafísica, com recuperação maior dos cons magnos, por meio da autoprojeção cons-

ciente. 

 

Culturologia: a cultura do autoconhecimento; a cultura da Conscienciogramologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, é altamente recomendável à cons-

cin interessada, homem ou mulher, em fazer a autavaliação sintética, a consultar, logo no início 

da pesquisa, estes 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, já debatidos nas tertúlias 

conscienciológicas do CEAEC, publicados em papel e DVD (Ano-base: 2009), e aqui dispostos 

na ordem alfabética: 

01.  Autocognição. 

02.  Autoconsciencialidade. 

03.  Autocorreção. 

04.  Autocura. 

05.  Autodesassedialidade. 

06.  Autodestravamento. 

07.  Autodeterminação. 

08.  Autoimperdoador. 

09.  Autoincorruptibilidade. 

10.  Autopensenização. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autavaliação sintética, indicados para a expansão das 

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

01.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

02.  Autexame  projetivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 

03.  Autochecagem  indispensável:  Autexperimentologia;  Homeostático. 
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04.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

05.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

09.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

11.  Autoimperdoador:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Autopriorologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

A  AUTAVALIAÇÃO  SINTÉTICA  INESQUECÍVEL  É  AQUE-  
LA  DESENVOLVIDA,  PELA  PRIMEIRA VEZ,  POR  MEIO  

DO  CONSCIENCIOGRAMA  E,  QUANDO  POSSÍVEL,  ATRA-
VÉS  DA  PROJEÇÃO  CONSCIENCIAL,  LÚCIDA,  ASSISTIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez quantas autavaliações abrangentes e realis-

tas nesta vida intrafísica? Desde quando? 
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A U T E D U C A B I L I D A D E  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A auteducabilidade é a qualidade de quem, homem ou mulher, é educável 

ou já recebeu educação, exemplificando socialmente certo nível de convivialidade digna ou auto-

consciência das posturas evoluídas de civilidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo educar vem do idioma Latim, educare, “criar (a criança); nutrir; 

educar; instruir; ensinar”. Surgiu no Século XVII. A palavra educabilidade apareceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Autodisciplinaridade. 2.  Autossociabilidade. 3.  Autorganização.  

4.  Autocivilidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo educação: 

auteducabilidade; auteducação; deseducação; deseducada; deseducado; deseducador; desedu-

cadora; deseducar; deseducativo; educabilidade; educacional; educada; educado; educador; 

educadora; educandário; educanda; educando; educar; educativa; educativo; educável; parae-

ducabilidade. 

Neologia. O vocábulo auteducabilidade e as duas expressões compostas auteducabilida-

de básica e auteducabilidade evoluída são neologismos técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Autodeseducabilidade. 2.  Autoindisciplinaridade. 3.  Insociabilida-

de pessoal. 4.  Autodesorganização. 

Estrangeirismologia: o megacurriculum vitae pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento social. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Auteducabi-

lidade: auto-higiene consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da educação; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a auteducabilidade; o nível pessoal da educação; a educação formal; a escola-

ridade legal; a educação isenta de sectarismos; o ensino sem inculcação; o educandário; os cursos; 

os currículos; os diplomas; as deformações educacionais; o ensino laico; a autonomia educativa;  

o autodidatismo; a educação indispensável à evolução consciencial; a influência das companhias 

evolutivas; o alimento do mentalsoma; a aprendizagem; a tarefa do esclarecimento, a autotares;  

a supereeducação; a Holoteca; a Megaescola Terrestre. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a educação para-

psíquica; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autoparapsiquismo; a paraeducabilidade 

intermissiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Enumerologia: a auteducação; a Pedagogia; o ensino; o estudo; a Autodidaxia; a autor-

reeducação; a autorreciclagem. 
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Binomiologia: o binômio educação-profissão; o binômio educação pessoal–inteligência 

evolutiva (IE); o binômio auteducabilidade-liberdade; o binômio auteducabilidade-autodisci-

plina. 

Trinomiologia: o trinômio Pedagogia-Autodidaxia-Cosmoeticologia. 

Polinomiologia: o polinômio pedagógico mãe-pai-professor-aluno; o polinômio social 

por favor–obrigado–desculpe–com licença. 

Antagonismologia: o antagonismo educação / apedeutismo; o antagonismo sabedoria 

/ ignorância; o antagonismo educação pessoal / lavagem subcerebral; o antagonismo erudição 

/ Ignorantismo. 

Politicologia: a Política da educação. 

Filiologia: a intelectofilia. 

Fobiologia: a intelectofobia. 

Mitologia: o combate aos megamitos de todos os tipos. 

Holotecologia: a pedagogoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia;  

a Paraprofilaxiologia; a Autodidaxia; a Autopesquisologia; a Recexologia; a Conviviologia; a Ci-

vilizaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; 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 ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o professor; o preceptor; o aluno. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 ofie-

xista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sis-

temata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a professora; a preceptora; a aluna. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sa-

piens orthopensenicus; o Homo sapiens constructus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: auteducabilidade básica = a educação pessoal, elementar, superficial ou 

medíocre, apenas leve verniz sobre a grossura; auteducabilidade evoluída = a educação pessoal, 

superior, profunda ou erudita, mais abrangente ante as realidades e pararrealidades do Cosmos. 
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Caracterologia. À luz da Parapedagogiologia, a condição da educabilidade pessoal po-

de ser classificada em duas categorias básicas: 

1.  Formal: a da escola legalizada, convencional, institucional, técnica, rígida, discipli-

nada cronologicamente e, não raro, coercitiva. 

2.  Autodidática: a educação adquirida por si mesmo, espontânea e empírica. Esta pode 

ser consciente, ou direta, e também inconsciente, ou indireta, por intermédio dos exemplos obser-

vados nas companhias, ou cobaias evolutivas, e seguidos na vida diuturna. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a auteducabilidade, indicados para a expansão das abor-

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

1.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

2.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

3.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

4.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Eumatia:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  QUALIDADE  E  O  NÍVEL  DA  EDUCABILIDADE  PESSOAL 

DEPENDEM,  ACIMA  DE  TUDO,  DA  AUTOCONSCIENCIALI-
DADE  DA  PESSOA  LÚCIDA  QUANTO  À  FUNÇÃO  MAGNA 

DA  AUTOCOGNIÇÃO  NO  CAMINHO  DA  AUTEVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você é o educando lúcido de si mesmo? Desde quando? 
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A U T E N C A N T O A M E N T O    CO S M O É T I C O  
( A U T O D E T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autencantoamento cosmoético é a condição técnica de a conscin, homem 

ou mulher, posicionar-se publicamente em prol da realização de alguma tarefa, empreendimento 

ou ação cosmoética, assistencial e evolutiva, de maneira refletida e planejada, dificultando ou im-

possibilitando o retrocesso, desistência ou abandono. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O prefixo en deriva do idioma Latim, “em; a; sobre; superposição; apro-

ximação; introdução; transformação”. A palavra canto procede também do idioma Latim, can-

thus, “área ou cinta de ferro que abarca a roda”, e este do idioma Grego, kanthós, “lugar do olho 

onde se formam as lágrimas; círculo de ferro de determinada roda”. Surgiu no Século XIII. O vo-

cábulo encantoar apareceu no Século XVI. O termo cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, 

“ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O segundo elemento de composição 

cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século 

XIX. A palavra ética vem do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia apli-

cada à moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Autocomprometimento cosmoético declarado. 2.  Autoposiciona-

mento cosmoético público. 3.  Autocompromisso assistencial manifesto. 4.  Autodesignação cos-

moética explicitada. 

Neologia. As 3 expressões compostas autencantoamento cosmoético, autencantoamento 

cosmoético intrafísico e autencantoamento cosmoético extrafísico são neologismos técnicos da 

Autodeterminologia. 

Antonimologia: 01.  Decidofobia. 02.  Omissão deficitária. 03.  Omissão antiproexoló-

gica. 04.  Fuga da responsabilidade. 05.  Autocorrupção. 06.  Acovardamento evolutivo. 07.  Mu-

rismo consciencial. 08.  Decisão impulsiva. 09.  Heterencantoamento cosmoético. 10.  Assunção 

imponderada de compromissos. 

Estrangeirismologia: o turning point evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos autoposicionamentos cosmoéticos evolutivos. 

Coloquiologia: o ato de colocar-se no canto da parede; o ato de fugir pela tangente. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do posicionamento evolutivo cosmoético; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; a autopenseni-

zação explicitada; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene da Autodecidologia. 

 

Fatologia: o autencantoamento cosmoético; a autodeterminação cosmoética objetivando 

o cumprimento das cláusulas pétreas da proéxis; os momentos de decisões magnas; o predomínio 

da inteligência evolutiva (IE); a autexposição pública; o despojamento íntimo; a melin decorrente 

da pusilanimidade perante desafios; a eliminação de melindres; a necessidade de reorientar a bús-

sola consciencial; a sensação de tempo perdido devido ao não posicionamento em fases anteriores 

da vida intrafísica; o porão consciencial; a acomodação automimética; a timidez quando não su-

perada dificultando o posicionamento pessoal; as ocorrências sincrônicas incentivando o auten-

cantoamento cosmoético; a autodecisão ponderada; o autencantoamento cosmoético através da 

inscrição em curso de graduação ou pós-graduação; o envio de tema de verbete para análise; o ti-

ming da tomada de decisão pessoal; as reciclagens periódicas e contínuas necessárias às neorre-

quisições assistenciais; o pagamento antecipado da academia de ginástica; o evento realizado an-
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teriormente predispondo a posicionamentos futuros; os esforços contínuos para as autossupera-

ções desencadeados pelo autencantoamento cosmoético; o posicionamento multidimensional;  

o autencantoamento cosmoético enquanto aproveitamento de janela de oportunidade evolutiva;  

a autodeliberação explicitada; os aportes proexológicos; a retribuição pessoal dos aportes recebi-

dos; a sensação de tranquilidade íntima; a autocoerência traforista; a segurança íntima; as sincro-

nicidades; a condição de não querer perder o TGV evolutivo; a autorganização evolutiva; a opção 

pela autevolução enquanto processo contínuo de autencantoamento cosmoético. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o compromisso as-

sumido com o evoluciólogo; a assunção de desafios proexológicos enquanto autencantoamento 

cosmoético intermissivo; o amparo extrafísico; a tutoria extrafísica; a retrocognição sadia inspira-

dora de autencantoamentos cosmoéticos; a prática diária da tenepes; o ato de aceitar convite de 

amparador extrafisico para tarefa desafiadora; o parabanho energético ou sinalética energética 

pessoal confirmadora de resultado evolutivo decorrente de autencantoamento cosmoético. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo sinapse-neossinapse-

-parassinapse-paraneossinapse; o sinergismo posicionamento íntimo cosmoético–amparabilida-

de; o sinergismo desafio evolutivo–autenfrentamento. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio cosmoético “na dúvida, abstenha-se”; o princípio da imprescin-

dibilidade de autoposicionamentos na vida humana. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria dos aportes evolutivos; a teoria da retribuição pessoal; a teoria do 

aqui-agora evolutivo. 

Tecnologia: a técnica da linha do tempo; a técnica da cronologia da vida; a técnica de 

mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do Ano Invexológico; a técnica do alvo projetivo; a téc-

nica da madrugada; a técnica da listagem dos prós e contras; a técnica da listagem de trafores, 

trafares e trafais; a técnica das 100 autafirmações realistas; a técnica do binômio admiração-dis-

cordância. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico; o voluntariado na docência consciencioló-

gica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório 

conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do voluntariado nas Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs); o laboratório da itinerância internacional assistencial; o laboratório 

conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Penseno-

logia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio 

Invisível da Neuroconscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos 

do autencantoamento cosmoético no compléxis; os efeitos das reciclagens contínuas no alcance 

da anticonflituosidade; os efeitos dos posicionamentos multidimensionais na autoridade cosmo-

ética; os efeitos do exemplarismo na desassedialidade grupal; os efeitos do autencan- toamento 

cosmoético na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito cascata dos autencantoamentos cosmoéti-

cos consecutivos. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir das neorrequisições assistenciais 

decorrentes do posicionamento multidimensional; as neossinapses relativas à recuperação de 

cons magnos do Curso Intermissivo (CI); as paraneossinapses favorecedoras da recuperação de 

cons na próxima ressoma; a Parassinapsologia; o feedback contínuo cérebro-paracérebro refor-

çando as neossinapses e as paraneossinapses. 
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Ciclologia: o ciclo crise de crescimento–autencantoamento cosmoético–colheita evo-

lutiva. 

Binomiologia: o binômio recéxis-recin; o binômio euforin-euforex; o binômio vontade- 

-decisão. 

Interaciologia: a interação posicionamento-ação; a interação autodiscernimento-auto-

posicionamento; a interação autencantoamento cosmoético–fluxo evolutivo; a interação coragem 

evolutiva–amparabilidade. 

Crescendologia: o crescendo reciclagens intraconscienciais–reciclagens grupais– 

–reurbanizações multidimensionais. 

Trinomiologia: o trinômio ideia-explicitação-gescon; o trinômio posicionamento-com-

pletismo-euforex; o trinômio sinapses-neossinapses-paraneossinapses. 

Polinomiologia: o polinômio decisão-posicionamento-ação-continuísmo-conclusão. 

Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo autencantoamento 

cosmoético / acovardamento evolutivo; o antagonismo maxidissidência / minidissidência. 

Paradoxologia: o paradoxo do acovardamento evolutivo frente aos aportes conscien-

ciais. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia; a meritocracia;  

a lucidocracia; a proexocracia; a recexocracia. 

Legislogia: a lei da ação-reação; a lei do maior esforço evolutivo; as leis do Cosmos. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a decidofilia; a evoluciofilia; a lucido-

filia;  a neofilia; a voliciofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a neofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da indecisão; a sín-

drome da insegurança; a síndrome da mediocrização; a síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a mania da procrastinação. 

Mitologia: o mito da predeterminação do destino; o mito do “pau que nasce torto morre 

torto”. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca; a pensenoteca;  

a mentalsomatoteca; a volicioteca; a cognoteca; a discernimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Autovoliciologia; a Autodecidologia;  

a Autodiscernimentologia; a Autevoluciologia; a Pensenologia; a Priorologia; a Proexologia;  

a Recexologia; a Mentalsomatologia; a Retribuiciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin determinada; a personalidade posicionada. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-
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rapercepciologista; 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 autodeterminatus; o Homo sapiens autopositor; o Homo 

sapiens activus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens mentalso-

maticus; o Homo sapiens evolutivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autencantoamento cosmoético intrafísico = o compromisso proexológico 

assumido junto aos voluntários compassageiros evolutivos na Instituição Conscienciocêntrica; 

autencantoamento cosmoético extrafísico = o compromisso proexológico assumido junto ao evo-

luciólogo antes da ressoma. 

 

Culturologia: a cultura da Autodeterminologia; a cultura da reciclagem. 

 

Autorado. No âmbito da Mentalsomatologia, o ato de escrever gestações conscienciais, 

ao modo de artigos, verbetes, livros, tratados, vinca multidimensionalmente os posicionamentos 

cosmoéticos do autor. 

Antecipação. Segundo a Voliciologia, os autencantoamentos espontâneos evitam os he-

terencantoamentos compulsórios. 

Profilaxia. Sob a ótica da Prevenciologia, o autencantoamento cosmoético atua na profi-

laxia das autocorrupções estagnadoras. 

Compléxis. Considerando a Proexologia, o autencantoamento cosmoético pré-ressomá-

tico possibilita o ajuste da bússola consciencial para quando ocorrer desvio do fluxo da proéxis, 

surgir a sinalética energética pessoal e incômodos intraconsciencias capazes de levar a conscin 

lúcida, homem ou mulher, ao realinhamento proexológico. 

Desperticidade. Com base na Autevoluciologia, os autencantoamentos cosmoéticos con-

tínuos e diários podem levar a conscin lúcida à desperticidade. 

Terapeuticologia: a Consciencioterapia; a Autoconsciencioterapia; o Curso Conscin- 

-cobaia (CONSCIUS); a técnica de estipular prazos para cumprimento de metas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autencantoamento cosmoético, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Ato  determinativo:  Autodecidologia;  Homeostático. 

03.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

05.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

06.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

07.  Autorresolução:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Irrenunciabilidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

11.  Janela  de  oportunidade:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

13.  Momento  de  parar:  Autodeterminologia;  Neutro. 

14.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 
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15.  Whole  Pack  conscienciológico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

 

O  AUTENCANTOAMENTO  COSMOÉTICO  PROPICIA  AO  IN-
TERMISSIVISTA  O  ALINHAMENTO  AUTOPROEXOLÓGICO,  
VISANDO  A  ACELERAÇÃO  EVOLUTIVA  RUMO  À  AUTO-
DESPERTICIDADE  E  AO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma se posicionar perante os desafios da 

proéxis? Já experimentou o incremento da autoconfiança ou a mudança de patamar evolutivo de-

corrente de autencantoamentos cosmoéticos assertivos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Malu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Marina 
Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões 

e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;  

5 websites; 1 posf.; 20 infográficos; 20 cenografias; 56 filmes; 344 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 97 a 114. 

2.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane 

Ferraro; 164 p.; 40 caps.; 15 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; 
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 20 a 32, 38 a 48, 76 

a 80 e 116 a 120. 

 

R. R. P. 
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A U T E N C I C L O P É D I A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autenciclopédia é o acervo pessoal de artefatos do saber abarcando todos 

os ramos ou linhas do conhecimento da conscin, selecionados e acumulados através da vivência 

dos decênios da vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo enciclopédia vem do idioma Francês, encyclopédie, derivado do 

idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaideía, por egklúklios 

paideia, “ensino circular, panorâmico”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Enciclopédia pessoal. 2.  Enciclopédia viva. 3.  Holoteca pessoal.  

4.  Megabanco pessoal de dados. 5.  Memória intelectual. 6.  Microcosmo intelectual pessoal.  

7.  Léxico mental. 8.  Memória lexical. 

Neologia. Os 3 vocábulos autenciclopédia, miniautenciclopédia e maxiautenciclopédia 

são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Analfabetismo pessoal. 2.  Apedeutismo. 3.  Amnésia cultural.  

4.  Anorexia intelectual. 5.  Antintelectualidade. 6.  Enciclopédia paracerebral. 7.  Heterenciclo-

pédia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Holomaturologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a autenciclopédia; a enciclopédia pessoal; a enciclopédia cerebral analógica; 

a aquisição do dicionário cerebral, analógico, poliglótico, na vida prática; a cosmovisão intelec-

tual; a recuperação dos cons magnos; a acumulação consciencial; as anotações anticorruptas; o ape-

ritivo intelectual; o aquecimento neuronal; a associação de ideias; a atomização cognitiva; o ata-

cadismo consciencial; o autodidatismo; a educação formal; o enciclopedismo; a polimatia; a glo-

balização. 

 

Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição. 

Trinomiologia: o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a cognofilia. 

Holotecologia: a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Arquivologia; a In-

ventariologia; a Enciclopediologia; o Enciclopedismo; o Universalismo; a Bibliologia; a Parape-

dagogiologia; a Autocogniciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa erudita; a conscin polímata. 

 

Masculinologia: o colecionador intelectual; o autenciclopedista; o lexicógrafo; o lexicó-

logo; o enciclopedista; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúci-

do; o conscienciólogo; o autopesquisador; o conscienciômetra. 

 

Femininologia: a colecionadora intelectual; a autenciclopedista; a lexicógrafa; a lexicó-

loga; a enciclopedista; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúci-

da; a consciencióloga; a autopesquisadora; a conscienciômetra. 

 

Hominologia: o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo 

sapiens sapientior; o Homo sapiens cosmopolita; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sa-

piens holothecarius; o Homo sapiens systemata. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautenciclopédia teórica = a autaquisição do conhecimento prioritário 

dos princípios da Conscienciologia; maxiautenciclopédia prática = a autovivência da interassis-

tencialidade do tenepessismo veterano com ofiex atuante. 

 

Culturologia: a amnésia cultural. 

Ambiguidade. A autenciclopédia é conduta-exceção dentro da conduta-padrão da me-

diocridade intelectual da Socin, ainda patológica. 

Explicitação. De acordo com a Intrafisicologia, a autenciclopédia é empreendimento in-

teiramente explícito, transparente e objetivo. 

 

Taxologia. Dentro do universo da Holomaturologia, a autenciclopédia pode ser classifi-

cada em duas categorias quanto ao percentual de qualidade da relação pessoal com o conheci-

mento, as informações técnicas e as comunicações interconscienciais: 

1. Participação integral: a da conscin inteiramente envolvida, em tempo integral, com 

a intelectualidade. Aqui aparece aquela megabiblioteca com os livros todos anotados pelo leitor- 

-proprietário. 

2. Participação parcial: a da conscin com recursos econômico-financeiros compondo 

o acervo de artefatos do saber sem se integrar diretamente no conhecimento advindo destes. Aqui 

aparece aquela minibiblioteca de livros decorativos, muito bem encadernados e jamais abertos, da 

socialite. 

 

Analogismo. O empreendedor da autenciclopédia apresenta alguma analogia com o co-

lecionador de obras de arte, por exemplo, de pinturas (pinacoteca pessoal) sempre às voltas com 

marchands e galerias. 

Lastanosa. Exemplo histórico de autenciclopédia é o acervo do colecionador eclético, 

escritor, arqueólogo, poliglota, deputado e mecenas espanhol do Século XVII, Vincencio Juan de 

Lastanosa y Baráiz de Vera (1607–1681), interessado nos diversos campos das Ciências Naturais 

e possuidor de rica biblioteca, livros escolhidos e artefatos do saber, por exemplo, moedas, me-

dalhas, camafeos, pedras preciosas, peças de antiguidade, obras de Arte, pinturas, esculturas, ma-

pas, instrumentos científicos, objetos exóticos, fósseis, prodígios da Natureza, o Gabinete de 

Curiosidades e a Câmara de Maravilhas. 

Glíptica. Na condição de agitador intelectual histórico, Lastanosa reuniu escritores, ar-

tistas, eruditos ou a intelligentsia da época, mantendo museu – a Holoteca de então – com todos 

os objetos de pesquisa científica coletados pessoalmente, permitindo visitas e consultas abertas  

a todo o acervo no palácio onde fixara residência na cidade universitária de La Huesca, na Provín-
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cia de Aragón, na Espanha. Dentre as obras pessoais publicadas deixou La Dactylotheca, tratado 

de glíptica. 

Composição. Quanto à Evoluciologia, qualquer conscin no atual nível evolutivo médio 

traz potencialidades para compor, através das décadas, a autenciclopédia consistente e rica em 

função do trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia. 

Componentes. Pela Experimentologia, os artefatos do saber, componentes da autenci-

clopédia, podem ser: CD-ROMs; documentos; livros em geral; dicionários; enciclopédias; antolo-

gias; manuais; tratados; obras clássicas; catálogos; recortes; separatas; teses; artigos; manuscritos; 

autógrafos; cartas; mapas e miríades de outros recursos e até instrumentos técnicos. 

Registro. De acordo com a Holomaturologia, quanto mais a conscin escrever, registrar  

e anotar, mais fontes disponíveis acumuladas de consulta vai dispor dentro da técnica do ataca-

dismo consciencial, própria do estoquista intelectual. 

Intelectualidade. Sob a ótica da Paraprofilaxiologia, a autenciclopédia deve basear-se 

no carregamento no pen da Autopensenologia, pensando sempre em compor o tratado científico  

e não obra literária ou artística. 

 

Autopensenidade. Segundo a Pensenologia, a autenciclopédia é desenvolvida por inter-

médio de duas categorias de pensenes: 

1.  Holopensene: o conjunto de autopensenes intelectuais ou em bases mentaissomáti-

cas. 

2.  Grafopensene: a assinatura pensênica continuada deixando pegadas pessoais de inte-

lectualidade por onde a conscin passa. 

 

Refém. De acordo com a Autoconscienciometrologia, na demanda da autenciclopédia,  

a conscin se faz conscientemente refém da proéxis, sem masoquismo, sem lavagem subcerebral, 

sem workaholism e com a vivência do trinômio automotivação-trabalho-lazer full time. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a autenciclopédia, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

1.  Autodiscernimento:  Holomaturologia. 

2.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia. 

3.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia. 

4.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia. 

5.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia. 

6.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia. 

7.  Personalização  da  Enciclopédia:  Autopesquisologia. 

 

DEPOIS  DE  DÉCADAS,  A  ACUMULAÇÃO  INTELECTUAL  
É  CAPAZ  DE  FALAR  PUBLICAMENTE  POR  SI,  ALÉM  DA 

VERBACIOLOGIA,  TEATICOLOGIA  E  CONFORMÁTICA, 
SENDO  PODEROSA  VACINA  CONTRA  O  INCOMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Qual a qualidade da autenciclopédia acumulada por você até hoje? Vo-

cê está satisfeito com tais conquistas mentaissomáticas evolutivas? 
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A U T E N F R E N T A M E N T O    D A    C R I T I C I D A D E    P A T O L Ó G I C A  
( C R I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autenfrentamento da criticidade patológica é o ato ou efeito de a cons-

cin, homem ou mulher, identificar e reciclar as atitudes, posturas e pensenes pessoais de cobrança 

excessiva, a fim de atingir a condição de cético-otimista-cosmoético (COC).  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo enfrentar é constituído pelo prefixo do idioma Latim, en, “em; a; so-

bre; superposição; aproximação; introdução; transformação”, e pelo vocábulo do idioma Espa-

nhol, frente, derivado do idioma Latim, frons, “fronte; testa; rosto; semblante; cara”. Apareceu no 

Século XIX. O vocábulo crítica deriva do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e este 

do idioma Grego, kritikê, “crítica; arte de julgar, de criticar”. Surgiu no mesmo Século XIX.  

A palavra patológico provém do idioma Grego, pathologikós, “que trata das enfermidades”. Apa-

receu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Autoconfronto da criticidade patológica. 2.  Autoposicionamento 

quanto à criticidade patológica. 3.  Autavaliação da criticidade patológica. 4.  Autossuperação da 

criticidade patológica. 5.  Reciclagem da criticidade patológica. 6.  Superação da criticidade anti-

cosmoética. 

Neologia. As 3 expressões compostas autenfrentamento da criticidade patológica, mini-

autenfrentamento da criticidade patológica e megautenfrentamento da criticidade patológica são 

neologismos técnicos da Criticologia. 

Antonimologia: 1.  Autoconformismo com a criticidade patólogica. 2.  Autocomplacên-

cia com a criticidade patológica. 3.  Autocondescedência com a criticidade patológica. 4.  Autas-

sédio com a criticidade patológica. 

Estrangeirismologia: a possibilidade de upgrade pensênico; o self knowledge; a aceita-

ção sincera de feedback. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da autocriticidade. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Autenfrentamento. A maioria das pessoas não se autenfrenta em função do egoís-

mo, do orgulho ou da vaidade”. 

2.  “Autocriticidade. Quem evita as abordagens à criticidade tem algum cômodo fechado 

na estrutura do microuniverso consciencial do qual somente a própria consciência tem a chave”. 

3.  “Criticologia. Onde predomina mais a patopensenidade humana é na área da Critico-

logia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autenfrentamento dos trafares; o holopensene 

da reciclagem da autocriticidade; a holopensenidade do autenfrentamento franco e ação pró-evo-

lução legítima; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os luci-

dopensenes; a lucidopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; a inflexibilidade pen-

sênica; a desorganização pensênica; a autocriticopensenidade patológica; a autocriticopensenida-

de cosmoética; a autocriticopensenidade sincera. 

 

Fatologia: o autenfrentamento da criticidade patológica; a autocobrança excessiva; a ex-

pectativa exagerada gerando frustração; a falta da autopesquisa efetiva; os trafares enraizados na 

personalidade; o sentimento de superioridade; o temperamento monárquico ainda presente; o or-

gulho monárquico; o sentimento de ter sido preterido; a manipulação das pessoas; a autopatia;  
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o ato de não valoração da heterocrítica; a autocrítica infundada; a autexigência em ser perfeito;  

a busca ilusória da perfeição; a dificuldade em trabalhar sentimentos; a autoculpa enquanto des-

culpa evitando reciclagem; a importância do reconhecimento das outras pessoas; a autorrepressão 

evitando a autaceitação; o entendimento do limite pessoal; a saída da zona de conforto; a coragem 

evolutiva de olhar para os trafares; o autenfrentamento de trafares recorrentes; a defesa do pri-

meiro verbete auxiliando o fechamento de ciclo de recins; o estudo eficaz do megatrafor auxilian-

do a superação do megatrafar; a certeza íntima de automelhoria; a participação semanal em dinâ-

micas parapsíquicas; a disponibilidade pessoal; a melhoria crescente do temperamento pessoal;  

a aceitação e entendimento da heterocrítica sincera; a busca dos fatos sem carregar na autocritici-

dade patológica; o entendimento do livre arbítrio de escolha; a aceitação do erro sem autovitimi-

zação; a atenção aos indicadores e sincronicidades; o entendimento da leveza da vida; a maturida-

de consciencial; a busca contínua pela autocriticidade sadia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a mobilização bá-

sica de energias (MBE); a atenção parapsíquica com foco na assistência; o arco voltaico cranio-

chacral; a comunicação atuante com o amparador extrafísico; o domínio energético sustentando  

a autocriticidade hígida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo regressivo criticidade patológica–melin; o sinergismo 

nosológico anticrítica–falta de autenfrentamento; o sinergismo autocrítica-autocognição-autor-

reflexão; o sinergismo autocrítica-autorrealismo-automaturidade; o sinergismo autocriticidade- 

-autossinceridade. 

Principiologia:  o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do autenfrentamento. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de prioridades pessoais 

(CPP). 

Teoriologia: a teoria e prática do autenfrentamento; a teoria da criticidade sadia e in-

terassistencial; a teoria da evolução pessoal a partir dos autesforços. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da mobilização básica de ener-

gias (MBE); a técnica dos 20 EVs diários; a técnica de análise dos trafores, trafares e trafais. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico no plantão do laboratório Serenari-

um, favorecendo imersão na autopesquisa e autorreflexão; o voluntariado conscienciológico na 

Associação Internacional de Inversão Exitencial (ASSINVÉXIS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia;  

o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciólogico da 

Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório consci-

enciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Criticologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores 

Conscienciológicos; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito otimizador do autesforço; os efeitos cosmoéticos da criticidade sa-

dia; o efeito positivo, instantâneo, da evitação da criticidade patológica sobre o padrão pensêni-

co; o efeito da autocriticidade homeostática predispondo às reciclagens intraconscienciais;  

o efeito positivo da autaceitação; o efeito sadio da maturidade das experiências pessoais; o efeito 

do esforço em acolher a heterocrítica sem patopensenizar; o efeito da identificação do público-

alvo assistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo autescrutínio cosmoético. 

Ciclologia: o ciclo autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; 

o ciclo contínuo da identificação das insatisfações; a necessidade iminente do ciclo de reflexões 

autocríticas cosmoéticas; o ciclo autoconhecimento–autaceitação–autenfrentamento–autocrítica 

cosmoética; o ciclo vivência parapsíquica–autopesquisa–autoconhecimento; o ciclo autorrefle-
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xão-autexposição-autossuperação; o ciclo evolutivo melin-autodiagnóstico-autodesdramatização; 

o ciclo autopesquisa-autoconhecimento-autossuperação. 

Binomiologia: o binômio autenfrentamento-autestima; o binômio autocompreensão-au-

tocorreção; o binômio autodiscernimento-autossuperação; o binômio autopesquisa-autoconsci-

entização; o binômio autodepreciação-egocentrismo; o binômio autocriticidade cosmoética–au-

testima saudável; o binômio autocriticidade sincera–autoincorruptibilidade; o binômio autocriti-

cidade cosmoética–autocriticidade desassediadora. 

Interaciologia: a interação autocrítica falha–monovisão sectária; a interação autocríti-

ca-autassistência; a interação autocrítica-autoconhecimento; a interação criticidade cosmoética– 

–interassistencialidade; a interação autossuperação-neopatamar. 

Crescendologia: o crescendo autenfrentamento das autocorrupções–qualificação da au-

tocriticidade. 

Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-autoconfronto-autossuperação; o trinômio au-

tocriticidade cosmoética–autenticidade consciencial–automotivação. 

Polinomiologia: o polinômio autocosmoética-autenfrentamento-autocriticidade-autode-

sassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo autempenho / autodesistência; o antagonismo auto-

conformismo / autenfrentamento; o antagonismo autocriticidade cosmoética / autocriticidade pa-

tológica; o antagonismo autorrepressão / autaceitação; o antagonismo busca pela perfeição  

/ aceitação da realidade consciencial. 

Mitologia: o mito da evolução sem autocrítica; o mito da perfeição; o mito de o sofri-

mento fazer parte da evolução. 

Holotecologia: a invexoteca; a recexoteca; a proexoteca; a regressoteca; a evolucioteca; 

a cosmoeticoteca; a pesquisoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Criticologia; a Invexologia; a Recexologia; a Evoluciologia;  

a Autopesquisologia; a Proexologia; a Desviologia; a Autexemplologia; a Recinologia; a Parapa-

tologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapi-

ens autoperquisitor; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens re-
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cyclans; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautenfrentamento da criticidade patológica = aquele capaz de resul-

tar em reciclagem existencial (recéxis); megautenfrentamento da criticidade patológica = aquele 

capaz de resultar em reciclagem intraconsciencial (recin). 

 

Culturologia: a cultura do autenfrentamento; a cultura da Autocriticologia; a cultura 

da autavaliação crítica; a cultura da aceitação da heterocrítica. 

 

Taxologia: Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 10 características relacionadas à criticidade patológica: 

01.  Arrogância: a ausência de autocrítica; o desprezo para com a heterocrítica. 

02.  Autorrepressão: a autexigência excessiva; o vício da autacusação silenciosa; o egão 

perfeccionista. 

03.  Carência: a imaturidade afetiva. 

04.  Implicância: o discurso impositivo; o vício de discordar de todos; a birra. 

05.  Inconvivialidade: a falta de empatia; a inabilidade social. 

06.  Intransigência: a irritação; a intolerância ao erro; a rigidez como princípio. 

07.  Melindre: a suscetibilidade; o ressentimento; o sentimento de culpa; a vergonha. 

08.  Recriminação: o vício de enxergar o lado ruim; o olhar trafarista. 

09.  Teimosia: o orgulho doentio; a ruminação pensênica; a turra. 

10.  Vitimização: a distorção do autoconceito; a baixa autestima. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autenfrentamento da criticidade patológica, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Análise  egológica:  Heterocriticologia;  Nosográfico. 

02.  Autoaprovação  cosmoética:  Autocriticologia;  Homeostático. 

03.  Autocrítica  remissiva:  Autocriticologia;  Homeostático. 

04.  Autocriticidade  paraterapêutica:  Autoparaterapeuticologia;  Homeostático. 

05.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

06.  Constrangimento  cosmoético:  Autocriticologia;  Homeostático. 

07.  Heterocriticofilia  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Hipercriticidade  acrítica:  Criticologia;  Nosográfico. 

09.  Polianismo  terapêutico:  Criticologia;  Homeostático. 

10.  Rainha:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Síndrome  de  Cinderela:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Síndrome  de  Gabriela:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

13.  Síndrome  de  Poliana:  Criticologia;  Nosográfico. 

14.  Temperamento  monárquico:  Nosotemperamentologia;  Nosográfico. 

15.  Trafar  desafiador:  Autodesafiologia;  Neutro. 
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O  AUTENFRENTAMENTO  DA  CRITICIDADE  PATOLÓGICA  

REPRESENTA  DESAFIO  CONSCIENCIOMÉTRICO  AVANÇA-
DO  PARA  A  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA,  PREDISPOSTA  A  RE-

CINS  E  A  AUTOSSUPERAÇÕES  EVOLUTIVAS  MAGNAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou posturas pessoais denotadoras da 

criticidade patológica? Qual o nível do autempenho para a superação desse trafar? 

 

P. B. C. 
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A U T E N F R E N T A M E N T O    D A    DE C E P Ç Ã O    A M O R O S A  
( A U T O C O N S C I E N C I O T E R A P I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autenfrentamento da decepção amorosa é o ato ou efeito de a conscin, 

homem ou mulher, buscar estratégias para identificar, reciclar, superar e extinguir a sensação pa-

tológica de sofrimento, desengano, desapontamento ou desilusão, em razão do término de relação 

afetiva relevante, recuperando e mantendo a saúde consciencial.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

por si próprio”. O vocábulo enfrentar é constituído pelo prefixo do idioma Latim, en, “em; a; so-

bre; superposição; aproximação; introdução; transformação”, e pelo vocábulo do idioma Espa-

nhol, frente, derivado do idioma Latim, frons, “fronte; testa; rosto; semblante; cara”. Surgiu no 

Século XIX. O sufixo mento deriva também do idioma Latim, mentu, formador de substantivos 

derivados de verbos. O termo decepção procede do idioma Francês, deception, e esta do idioma 

Latim, deceptio, “logro; desengano; desilusão; dolo”. Apareceu no Século XIX. A palavra amor 

provém do idioma Latim, amor, “amizade; dedicação; afeição; ternura; desejo grande; paixão; ob-

jeto amado”. Surgiu no Século XIII.  

Sinonimologia: 1.  Autoconfrontação da frustração amorosa. 2.  Autenfrentamento da 

desilusão afetiva. 3.  Autoposicionamento quanto ao desapontamento amoroso. 4.  Autorremissi-

bilidade da decepção amorosa. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo decepção: 

autodecepção; decepcionada; decepcionado; decepcionador; decepcionadora; decepcionante; 

decepcionar; decepcionável; deceptiva; deceptivo; deceptória; deceptório; megadecepção.  

Neologia. As 3 expressões compostas autenfrentamento da decepção amorosa, auten-

frentamento básico da decepção amorosa e autenfrentamento avançado da decepção amorosa 

são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia. 

Antonimologia: 1.  Autassédio pelo saudosismo afetivo. 2.  Retroalimentação da decep-

ção amorosa. 3.  Autovitimização perante desilusão afetiva.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade psicossomática. 

Estrangeirismologia: a visão do relacionamento enquanto Geschäft; o entendimento do 

cela passera nas situações difíceis; a recuperação da joie de vivre; a determinação da autevolução 

com base no ex nihilo nihil fit. 

Coloquiologia: o coração partido; a dor de cotovelo; o mal de amor; a paixão recolhi-

da; o fato de estar na fossa; o copo sempre cheio e o coração vazio; a sofrência. 

Proverbiologia. Eis 3 provérbios relacionados ao tema: – Atire a primeira pedra, quem 

nunca sofreu por amor. Antes só que mal acompanhado. Amar cria laços, odiar cria nós. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Holoperdão. Quem vivencia o holoperdão antecipado, universal, obviamente, não 

sofre mais quaisquer decepções”. 

2.  “Jogos. O maior de todos os jogos é a paixão amorosa, sendo também o que gera 

maior número de derrotados”. 

3.  “Paixão. A água mais fervente esfria”. 

4.  “Pseudamor. O afeto deslocado é, não raramente, tão-só o pseudamor, apenas o de-

sejo instintivo ou a exibição de alguma vontade autodeterminada, mas egocêntrica e autocrática”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreciclagem consciencial; os batopensenes; 

a superação da batopensenidade romântica; o abandono das evocações pensênicas doentias; o ho-
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lopensene pessoal da resiliência; o holopensene pessoal do autoconhecimento; o holopensene pes-

soal da autoconsciencioterapia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal da racionalidade;  

o holopensene pessoal da holomaturidade. 

 

Fatologia: o autenfrentamento da decepção amorosa; a superação do orgulho ferido;  

a supervalorização da vida a 2; a expectativa superestimada da formação duplista contribuindo 

consideravelmente para a decepção; a prática nefasta da sedução amorosa enquanto diversão;  

a imaturidade do pouco caso com o afeto alheio; a inveja da nova situação do ex-parceiro(a) em-

botando a percepção de novas oportunidades afetivas; a patologia emocional colaborando para os 

crimes passionais e os suicídios; o entendimento da educação inadequada recebida acerca das 

questões afetivas; a suplantação da mágoa com o término da relação; o desapego do parceiro afe-

tivo, provavelmente de múltiplas vidas; a superação da vitimização ante a solidão; a reestrutura-

ção da autestima facilitando a percepção dos autotrafores; o sofrimento enquanto aprendizado;  

a compreensão das mudanças estruturais enquanto oportunidades evolutivas ímpares; a reorgani-

zação da vida; o replanejamento do futuro revelando-se manancial inesgotável de possibilidades; 

o abertismo consciencial; o foco no aprendizado e na interassistência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodefesa ener-

gética; a percepção do assédio extrafísico incentivando as recaídas; a eliminação dos bagulhos 

energéticos oriundos da relação conjugal; a inspiração extrafísica estimulando o autenfrentamen-

to; o entendimento da consciência na abordagem integral (holossomática, multidimensional, bio-

energética). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo trafor desassediador–inteligência evolutiva (IE); o siner-

gismo desdramatizações–reciclagens evolutivas; o sinergismo autodesassédio-antivitimização;  

o sinergismo autestima reestruturada–força presencial destacada. 

Principiologia: o princípio de ninguém perder ninguém; o princípio de objetivar sempre 

o melhor para todos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC), orientando a reeducação das pos-

turas autovitimizantes e das manifestações de autodescontrole emocional; o código das posturas 

pacificadoras. 

Teoriologia: a teoria da priorização da evolução consciencial nas interações duplistas; 

a teoria da libertação consciencial; a teoria da autonomia consciencial. 

Tecnologia: as técnicas da Higiene Consciencial; a técnica da autodefesa energética 

por meio do EV; as técnicas projeciológicas; as técnicas da assim e desassim; a técnica do sobre-

pairamento analítico; a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes). 

Voluntariologia: a busca pelo equilíbrio afetivo por meio do trabalho no voluntariado 

cosmoético interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório cons-

cienciológico da Consciencioterapia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencio-

terapia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: o efeito acelerador evolutivo da revisão da postura vitimizadora; o efeito 

do ato de não pensar mal de ninguém sobre a estabilidade emocional.  

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da maturidade emocional e afetiva. 

Ciclologia: o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrenta-

mento-autossuperação; o ciclo exercitação mentalsomática–autossuperação da emoção. 

Enumerologia: o autenfrentamento do sofrimento emocional; a autossuperação da rai-

va; a autossuperação do isolamento; a autossuperação da tristeza; a autossuperação da mágoa;  

a autossuperação da vitimização; a autossuperação da dramaticidade. 
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Binomiologia: o binômio desdramatização–antivitimização afetiva; o binômio recicla-

gens-aprendizados; o binômio autodiscernimento–autossuperação da carência afetiva. 

Interaciologia: a interação homem-mulher; a interação assistente-assistido; a interação 

autodiscernimento–amadurecimento afetivo; a interação evitável carências emocionais–depen-

dências interconscienciais; a interação assistencial assim-desassim. 

Crescendologia: a superação do crescendo autassédio-heterassédio; o crescendo erro-

-correção; o crescendo da autossuperação da carência afetiva.  

Trinomiologia: o trinômio reencontro-reconhecimento-afastamento; o trinômio perdão-

-libertação-interassistência; a superação do trinômio melindres-ressentimentos-mágoas favore-

cendo o acerto grupocármico. 

Polinomiologia: o polinômio compreensão-empatia-resiliência-perseverança para en-

frentar os ressentimentos afetivos; o polinômio acalmia íntima–autorreflexão–autodiscernimen-

to–autenfrentamento dos conflitos afetivos.  

Antagonismologia: o antagonismo dupla evolutiva / casal convencional; o antagonismo 

escolhido (amado) / preterido (malamado); o antagonismo acompanhado / sozinho. 

Paradoxologia: o paradoxo de as atitudes duplistas repercutirem nas atitudes pessoais;  

o paradoxo de atos de desamor poderem ocorrer em nome do amor; o paradoxo de o objeto de 

amor poder se tornar objeto do ódio; o paradoxo de a separação, por vezes, gerar amizade entre 

o ex-casal. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a proexocracia; a discernimentocracia; a lucidocra-

cia; a conscienciocracia; a interassistenciocracia; a mentalsomatocracia.  

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo nas priorizações racionais; a lei de causa  

e efeito; as leis da sincronicidade universal. 

Filiologia: a neofilia; a reciclofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia;  

a autocriticofilia; a cosmovisiofilia.  

Fobiologia: a autossuperação da fobia da solidão; o enfrentamento da fobia de mudan-

ças; a decidofobia; a voliciofobia; a autopesquisofobia; a energofobia; a evoluciofobia.  

Sindromologia: o entendimento e eliminação da síndrome da ectopia afetiva (SEA);  

a superação da síndrome da Cinderela; a evitação, a todo custo, da síndrome da alienação pa-

rental. 

Maniologia: o abandono da mania de autovitimização; a superação definitiva da mania 

de acompanhar a vida do(a) ex-companheiro(a) nas redes sociais. 

Mitologia: o mito do amor romântico; o mito das almas gêmeas; o mito do primeiro 

amor inesquecível; o mito do príncipe encantado; o mito de alguém poder roubar o amor de ou-

tra pessoa; o mito da consciência insubstituível; o mito do “felizes para sempre”. 

Holotecologia: a convivioteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a recinoteca; a consci-

encioterapeuticoteca; a autopesquisoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Verbetografologia; a Conscienciome-

trologia; a Proexologia; a Evoluciologia, a Lucidologia; a Cosmoeticologia; a Autodesassediolo-

gia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o casal incompleto; o casal íntimo; a dupla evolutiva; a conscin intermissi-

vista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin determinada; a personalidade decidida;  

o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o eterno apaixonado; o solteirão; o ex-namorado; o ex-marido; o ex- 

-amado inconformado; o admirador secreto; o príncipe encantado; o galã romântico; o parceiro 

ideal; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; 

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

cador; 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 paraper-

cepciologista; 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 eterna apaixonada; a solteirona; a ex-namorada; a ex-esposa; a ex- 

-amada inconformada; a admiradora secreta; a princesa encantada; a mocinha romântica; a parcei-

ra ideal; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consci-

encial; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciólo-

ga; a conscienciômetra; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens duplarius; o Homo 

sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evolu-

tiens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens despertus;  

o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autenfrentamento básico da decepção amorosa = a adoção de condutas 

ou recursos intrafísicos, buscando recuperar a autoimagem frente à Socin em razão do término de 

relação afetiva; autenfrentamento avançado da decepção amorosa = a restauração do equilíbrio 

holossomático, considerando a multidimensionalidade e a serialidade existencial, evitando as in-

terprisões grupocármicas em razão do término de relação afetiva. 

 

Culturologia: a cultura do autenfrentamento; a cultura da autossuperação; a cultura do 

duplismo evolutivo maximizando a sensação de solidão após separação; o abandono da cultura do 

coitadismo; a cultura do autodesassédio; a cultura da autopesquisa; a cultura da autoconscien-

cioterapia; a cultura da doação; a cultura evoluída da Duplologia Cosmoética. 

 

Evitações. Pela Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 7 situações evitáveis ten-

dentes a maximizarem a condição de sofrimento emocional após término de relacionamento: 

1.  Amizades patológicas: os conselhos e inculcações vingativos, essencialmente psi-

cossomáticos, protelatórios do desapego afetivo. 

2.  Apego material: a preocupação excessiva com o fator material, usado muitas vezes 

como forma de punição contra o(a) ex-companheiro(a). 

3.  Autexposição excessiva: a adoção da norma do “solteiro(a) sim, sozinho(a) nunca”, 

favorecendo a autoviolência e a formação precipitada de novos relacionamentos, predominante-

mente doentios. 

4.  Batopensenidade: as ruminações e diálogos mentais negativos sempre reforçadores 

da adversidade. 

5.  Destempero: o desequilíbrio emocional diante de situações imprevistas. 

6.  Inveja: o desgosto pelas conquistas e mudanças na vida do(a) ex-companheiro(a). 

7.  Vitimização: o hábito de ver o(a) ex-companheiro(a) na condição de algoz e a si 

mesma como sendo a vítima. 

 

Terapeuticologia. Com base na Autoconsciencioterapia, eis, em ordem alfabética, 11 

aspectos a serem considerados passíveis de contribuírem na superação das situações de término 

de relacionamento e a decepção amorosa: 

01.  Acalmia: buscar o recolhimento intrafísico necessário à autorreflexão; procurar téc-

nicas de relaxamento; promover a acalmia íntima e o equilíbrio emocional. 
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02.  Ajuda: procurar ajuda, quando necessário, com ouvintes de confiança, amigos ou 

terapeutas, visando auxílio moral e emocional cosmoéticos. 

03.  Análise panorâmica: avaliar racionalmente os prós e contras da nova realidade; es-

tabelecer as medidas a tomar para a adaptação; focar nas mudanças positivas. 

04.  Autenfrentamento: manifestar sinceridade íntima e determinação em superar o re-

vés emocional, dando continuidade à evolução. 

05.  Autodesassédio: manter distância de holopensenes assediadores; evitar os tolicioná-

rios afetivos disponíveis ad nauseam, nas mídias, especialmente a televisiva e nas canções popu-

lares. 

06.  Autopesquisa: analisar-se, conhecer-se e estudar-se, buscando a identificação de ca-

da sentimento nosográfico pessoal, estabelecendo as mudanças necessárias. 

07.  Coragem evolutiva: manifestar o destemor cosmoético de aprender e crescer com 

as mudanças e dificuldades. 

08.  Interassistencialidade: tirar o foco de si, dedicando-se à interassistência, reconhe-

cendo-se na condição de minipeça interassistencial, comprometida. 

09.  Megafoco: buscar atividades educativas, cursos ou trabalhos onde são necessários 

usar concentração mental e raciocínio, a fim de exercitar continuadamente o mentalsoma. 

10.  Renúncia cosmoética: exercitar o desapego dos pseudodireitos, buscando a equani-

midade de modo interassistencial. 

11.  Traforismo: identificar e qualificar os autotrafores na superação das dificuldades 

encontradas ao longo do processo da autorreciclagem e na manutenção de conduta sadia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autenfrentamento da decepção amorosa, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Afetividade  duradoura:  Duplologia;  Neutro. 

02.  Antibagulhismo  emocional:  Equilibriologia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autorreciclagem  afetiva:  Autorreciclologia;  Homeostático. 

05.  Autotares  essencial:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Binômio  afeto-cognição:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Crescendo  afetividade-transafetividade:  Transverponologia;  Homeostático. 

09.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

10.  Duplismo  reflexivo:  Experimentologia;  Homeostático.  

11.  Literatice:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Mito  do  amor  romântico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

13.  Predisposição  ao  duplismo:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

14.  Taxa  afetiva:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Tolicionário  afetivo:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

O  EMPREGO  DO  DISCERNIMENTO  LÚCIDO  É  CONDUTA  

NECESSÁRIA  PARA  ELIMINAR  EXPECTATIVAS  AFETIVAS,  
CAUSADORAS  DE  FRUSTRAÇÕES  E  CONSEQUENTES  IN-
TERPRISÕES,  FACILITANDO  AS  RECINS  AUTEVOLUTIVAS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda guarda ressentimento, rancor ou mágoa 

por relacionamento afetivo desfeito, recente ou antigo? Já avaliou as oportunidades evolutivas ad-

vindas da situação?  

 
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 lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

801, 937, 1.198 e 1.393. 

 

D. S. 
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A U T E N F R E N T A M E N T O    D A    O B E S I D A D E  
( C O N S C I E N C I O T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autenfrentamento da obesidade é o ato ou efeito de a conscin, homem ou 

mulher, com sobrepeso corporal, posicionar-se quanto à decisão de reduzir o peso somático ex-

cessivo a partir da autorreflexão sobre as causas intraconscienciais, motivadora de ações intrafísi-

cas eficazes objetivando o emagrecimento progressivo saudável definitivo sem efeito sanfona. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. 

O verbo enfrentar é formado pela união de 3 elementos: o prefixo en-, do idioma Latim in-, “em; 

a; sobre; superposição; aproximação; introdução; transformação”; o vocábulo frente, do idioma 

Espanhol frente e, esse, do idioma Latim frontis, “fronte, testa, rosto, semblante, cara”. Surgiu em 

1899. O sufixo mento procede do mesmo idioma Latim, mentu, formador de substantivos 

derivados de verbos. A palavra obesidade procede do mesmo idioma Latim, obesitas, “gordura 

física, corpulência”, cujas raízes semânticas estão em obdere, “comer muito, devorar”, palavra 

constituída pelo prefixo ob, “sobre”, associado a edere, “comer”. 

Sinonimologia: 1.  Autenfrentamento do sobrepeso. 2.  Autoconfrontação antiobesidade. 

3.  Arrostamento antiobesidade. 4.  Autoprescrição saudável antiobesidade. 5.  Autoposicio-

namento contrário à manutenção da obesidade. 6.  Ato de encarar o próprio sobrepeso somático. 

7.  Autorreciclagem antiobesidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo obesidade: 

antiobesidade; obesa; obesífuga; obesífugo; obesígena; obesígeno; obeso; obesofobia; pró-obe-

sidade; pseudobesidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas autenfrentamento da obesidade, autenfrentamento 

superficial da obesidade e autenfrentamento profundo da obesidade são neologismos técnicos da 

Consciencioterapeuticologia. 

Antonimologia: 01.  Pusilanimidade quanto à obesidade. 02.  Negligência perante a obe-

sidade. 03.  Exaltação da obesidade. 04.  Manutenção da obesidade. 05.  Comodismo somático. 

06.  Antieducação somática. 07.  Fixação na deseducação alimentar. 08.  Bulimia; compulsão ali-

mentar; dependência alimentar. 09.  Autenfrentamento da anorexia. 10.  Remissão da magreza ex-

cessiva. 

Estrangeirismologia: a disposição em adquirir know-how evolutivo para superar a pró-

pria obesidade; a reciclagem do modus ratiocinandi desvairado, comum em conscins obesas mór-

bidas; a reparação de erros praticados contra os retrossomas no decorrer do timeline multiexisten-

cial; a substituição não forçada do junk food e do fast food por alimentos e bebidas saudáveis, re-

sultante do upgrade evolutivo; a autorremissão do craving alimentar; o serviço de personal diet. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade aplicada na interação consciência-holossoma. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Abando-

nemos hábitos antievolutivos. Autenfrentamento é autoconfrontação. Autenfrentamento é eterno. 

Busque superar-se sempre. Enfrentemos a recin. Inexiste hábito incurável. 

Coloquiologia: a inutilidade de querer fazer negocinho evolutivo perante o enfrentamen-

to inevitável da obesidade; a prática equivocada da meia medida ao arrostar a compulsão alimen-

tar; a supressão espontânea da fome canina; a decisão de não patinar no efeito sanfona, pulando 

os mata-burros; o ato de virar a própria mesa após mudar o modo de encarar o sobrepeso cor-

poral. 

Citaciologia. Eis 4 citações contributivas à temática: – A maior descoberta de minha ge-

ração é que o ser humano pode alterar sua vida mudando sua atitude mental (William James, 

1842–1910). Dar o exemplo não é o melhor modo de influenciar os outros. É o único (Albert 
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Schweitzer, 1875–1965). Mens sana in corpore sano (Mente sã em corpo são; poeta romano, Dé-

cimo Júnio Juvenal; Séculos I e II). Só aquilo que somos pode nos curar (Carl Jung, 1875–1961). 

Proverbiologia. Eis 4 provérbios capazes de explicitar o tema: – Cessante causa, tollitur 

effectus (Cessando a causa, suprime-se o efeito). Juntos conseguimos o que jamais conseguiría-

mos sozinhos (lema automotivador do grupo CCA, Comedores Compulsivos Anônimos). Nemo 

liber est qui corpori servit (Não é livre quem é escravo do próprio corpo). A melhor maneira de 

cura é a moderação (provérbio sueco). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Autodeterminação. A autodeterminação é o agente intraconsciencial mais eficaz 

para eliminar os impasses, os dilemas, dúvidas e conflitos da consciência”. 

2.  “ oderaciologia. Todo excesso exige pesquisa. O excesso de água pode matar.  

O excesso de detergente suja. A pesquisa da automoderação se impõe à conscin lúcida, perante as 

realidades e pararrealidades do Cosmos”. 

3.  “Recin. Não existe modificação evolutiva instantânea. As mudanças da consciência 

ocorrem gradativamente, passo a passo, com recorrências dos surtos de imaturidade até a estabili-

zação da autopensenidade em patamar evolutivo superior”. 

 

Filosofia: o Exemplarismo; a Holofilosofia; a Autofilosofia Conscienciocêntrica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreeducação consciencial; o holopensene 

pessoal racional, não místico nem instintivo, de aniquilação do megatrafar; a depuração do holo-

pensene pessoal, partindo da inércia holossomática rumo à superação, por meio da automotiva-

ção; a parametamorfose do holopensene pessoal seriexológico enraizado no holopensene pessoal 

da Higiene Consciencial; as escolhas menos doentias dissipando, pouco a pouco, a retrofôrma pa-

topensênica autengessante dos banquetes pretéritos; o autodesconfiômetro (semancol), sempre li-

gado para detectar patopensenes indutores da obesidade; a autopensenidade retrovivencial autolú-

cida e focada na autossuperação da obesidade; o raciocínio, sem emoções exageradas, da penseni-

dade autocurativa; a expiração da apriorismose levando à neoautopensenidade homeostática;  

a substituição de retropensenes infantis distorcidos, corrigidos com disciplina, por neopensenes 

maduros; a destruição cosmoética das autopreconcepções travadoras da neopensenidade libertá-

ria; a elaboração frequente de lucidopensenes facilitando a moderação alimentar; a lucidopenseni-

dade presente na abstinência da compulsão alimentar; os parapensenes recebidos em prol da saú-

de holossomática; a conexão com holopensenes homeostáticos propiciando receptividade às orto-

intervenções amparadoras e ampliando a parapensenidade; a ociopensenidade cancelada pela gra-

fopensenidade motivada pela autodisposição em atuar enquanto minipeça interassistencial; os 

ociopensenes dando lugar aos grafopensenes após cumprir a autodeterminação de redigir gescons; 

os pensenes carregados no pen; o materpensene da saúde integral. 

 

Fatologia: o autenfrentamento da obesidade; a autocriticidade paraterapêutica diária no 

enfrentamento da obesidade; a autossaturação intraconsciencial quanto à obesidade; as buscas eti-

ológicas e paraetiológicas para a causa da própria obesidade; a moderação alimentar sem repres-

são nem constrangimento; a autorresolução em evitar o sobrepeso; a lucidez nas refeições; a iden-

tificação dos dividendos nosológicos da própria obesidade; a insensibilidade cosmoética aos estí-

mulos para cometer orgias gastronômicas; a necessidade de refletir sobre tendências antievoluti-

vas; a atitude inteligente de se viver atento aos vícios das retrovidas aflorando na vida atual; a an-

tivitimização solucionando traumas predisponentes à obesidade; a imperturbabilidade da intenção 

cosmoética no autenfrentamento da obesidade; a recusa de convites tentadores para ingerir ali-

mentos oferecidos gratuitamente, porém com deficiência nutricional; a iniciativa de vencer a pró-

pria obesidade; a reciclagem simbolizando o reinício do autenfrentamento após fracasso em ema-

grecer; a eliminação gradual de evocações inconscientes dos costumes pretéritos; a mudança de 

paradigma alimentar; o acompanhamento psicológico ou heteroconsciencioterápico na reeduca-
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ção alimentar gradativa; os compassageiros evolutivos colaborando no controle da obesidade;  

a neoconquista de soma saudável após tratar retrotrafares; os autodiagnósticos com ortoposiciona-

mento e neodefinição de prioridades; a retificação da adicção alimentar; o alívio da preocupação 

excessiva com alimentos, ocorrida naturalmente pela prática de atividades assistenciais; a postura 

antipunitiva; o autoimperdoamento sem autoflagelo; o autodespojamento para remover autorresis-

tências quanto às mudanças de rotinas; o estabelecimento do feedback autocurativo duradouro pa-

ra os propósitos de homeostase direcionada à autassistência; o compromisso com a proéxis aper-

feiçoando hábitos e rotinas alimentares; a autodeterminação pelo próprio peso corporal saudável; 

a extinção de distúrbios emocionais graves; o autoposicionamento pró-saúde consciencial; a au-

tossuperação do megatrafar visando sedimentar mudanças comportamentais antiobesidade; o res-

peito ao soma, instrumento necessário ao compléxis; a vida humana conduzida de modo frugal 

sem excessos; as decisões pessoais alinhadas a valores cosmoéticos. 

 

Parafatologia: a autanamnese holossomática e pluriexistencial; o diagnóstico e o trata-

mento da obesidade com origem predominante na paragenética; as autorretrocognições vacinando 

contra a automimese inconveniente da obesidade; a autoconscientização seriexológica quanto  

à condição patológica milenar do próprio holossoma; a assistência dos amparadores extrafísicos 

para as correções dos equívocos de abordagem geradores de autoconvicções antievolutivas sobre 

o soma; a conexão lúcida com o amparo extrafísico para vislumbrar melhores estratégias reeduca-

tivas; a ligação intencional com as Centrais Extrafísicas de Energia (CEE), da Fraternidade 

(CEF) e da Verdade (CEV); a defesa energética teática, com verbação, da homeostase holossomá-

tica; a desativação das posturas seculares erradas (Cosmoética Destrutiva), inclusive perante o ho-

lossoma, aprendida no Curso Intermissivo (CI); a parafactibilidade de reciclagens evolutivas das 

conscins intermissivistas; a identificação de influência extrafísica favorecendo ou dificultando  

o autenfrentamento da obesidade; as autodesintoxicações holossomáticas; os caminhos multimile-

nares, em muitas vidas e intermissões, até a realização da autorrestauração imediata. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a autopesquisa retrocognitiva sobre a obesidade aumentando o siner-

gismo autoconfiança–confiança da conscin no amparo–confiança do amparo na conscin; o siner-

gismo cérebro-paracérebro reduzindo a influência do subcérebro abdominal; o sinergismo auto-

cognição maior–acerto maior; o sinergismo crítica benéfica–solução aplicada; o sinergismo in-

terconsciencial na experiência compartilhada entre membros dos grupos anônimos de apoio mú-

tuo; o sinergismo descrenciológico autoquestionamento contínuo–autoposicionamento–auten-

frentamento quanto ao próprio sobrepeso; o sinergismo autenfrentamento diário–mudanças intra-

conscienciais causadoras de mudanças no holossoma. 

Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho explicando a eficiência dos Al-

coólicos Anônimos (AA) e de grupos semelhantes na superação de várias patologias; o princípio 

filosófico antigo de ter coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabe-

doria para diferenciar as duas condições presente em grupos de Comedores Compulsivos Anôni-

mos (CCA); o princípio da responsabilidade evolutiva pessoal; o princípio do poder magno da 

consciência sobre o próprio holossoma no autenfrentamento da obesidade; o princípio pessoal 

de aproveitamento máximo do tempo visando perceber retrotrafares sustentadores da obesidade;  

o princípio proexológico “isso não é para mim” (omissuper) empregado nas tentações somáticas 

onipresentes; o princípio da autocrítica cosmoética utilizado no soma. 

Codigologia: a incorruptibilidade quanto ao código pessoal de Cosmoética (CPC); o có-

digo pessoal de prioridades evolutivas; o código pessoal de conduta proexogênica; o código dos 

valores pessoais; os códigos pessoais de organização; o codex subtilissimus pessoal; os códigos 

evolutivos dos intermissivistas. 

Teoriologia: a teoria da análise do comportamento passadológico; a teoria das relações 

entre os veículos de manifestação da consciência; a teática da autovigilância pensênica ininter-

rupta gerando equilíbrio holossomático; o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica so-
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bre a teoria (1%); a teoria da autorreeducação consciencial; a teoria da evolução em grupo; a te-

ática do apoio mútuo. 

Tecnologia: as técnicas consciencioterápicas facilitadoras da aplicação das etapas de au-

toinvestigação, autodiagnóstico, autenfrentamento e autossuperação; a técnica consciencioterápi-

ca da ação pelas pequenas coisas praticadas em ações cotidianas antiobesidade; a técnica consci-

encioterápica da ação pelas prioridades; a técnica da reciclagem prazerosa; a técnica etológica 

de se manter rotinas úteis e hábitos saudáveis na dieta; a técnica do comportamento planejado;  

a técnica de mais 1 dia sem excessos. 

Voluntariologia: as vagas para voluntários em grupos universitários de estudos clínicos 

sobre obesidade; os voluntários consciencioterapeutas da Organização Internacional de Consci-

encioterapia (OIC); os voluntários conscienciômetras da Associação Internacional de Conscien-

ciometria Interassistencial (CONSCIUS); os voluntários autopesquisadores da Conscienciologia, 

homens e mulheres; os processos dinamizadores da autopesquisa dos voluntários recicladores;  

o voluntariado dedicado à reeducação evolutiva; o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Consciencioterapeuticologia; o laboratório conscienciológico da Autorree-

ducaciologia; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Holociclo, Ho-

loteca e Tertuliarium); o laboratório conscienciológico do CI; as autopesquisas retrocognitivas 

efetuadas no labcon pessoal; a observação crítica das autocondutas, referentes à manutenção ou 

superação da obesidade no laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna. 

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

cioterapeuticologia; o Colégio Invisível da Intraconscienciologia; o Colégio Invisível da Decido-

logia; o Colégio Invisível da Recinologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível 

da Longevologia. 

Efeitologia: o efeito maléfico da obesidade à saúde física; a autoconscientização dos 

efeitos somáticos de causas paragenéticas; a remissão do efeito sanfona pelo autenfrentamento 

profundo da obesidade; o efeito salutar do autodiagnóstico da obesidade; a autossuperação en-

quanto efeito da privação providencial dedicada aos impulsos subcerebrais em comer muito; os 

efeitos autodesassediadores da neopostura superadora da obesidade; o alerta máximo fixado nos 

efeitos dos autopensenes sobre o holossoma; o efeito salutar de receber heterocríticas sobre o so-

ma, sem ironias nem sarcasmos. 

Neossinapsologia: as retrossinapses egoicas atrapalhando a conquista da homeostase 

holossomática; a reciclagem das retrossinapses das pseudoprioridades desviantes; a troca das si-

napses da autocorrupção gastrossomática por neossinapses autoconsciencioterápicas; a autorre-

flexão construindo neossinapses; a formação de neossinapses benévolas e autodesassediantes; as 

neossinapses conscienciológicas propiciando subsídios autoconsciencioterápicos viabilizadores 

do emagrecimento lúcido, consciente e efetivo; a recuperação de parassinapses intermissivas fo-

mentando soluções intraconscienciais antiobesidade. 

Ciclologia: o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento quanto ao próprio peso 

corporal; a saída do ciclo de autocorrupções quanto ao controle do peso; o ciclo autorretrocogni-

tivo iniciando o ciclo de reparações ao holossoma; o ciclo das recins desencadeadas pela intera-

juda entre semelhantes; o ciclo dos erros passados interrompido pela atuação cosmoética no ins-

tante presente multidimensional; o ciclo obesidade retrossomática–esbregue intermissivo–auten-

frentamento da obesidade. 

Enumerologia: a autovolição; a autoinvestigação; o autodiagnóstico; a autocompreen-

são; as autoprescrições; as autodeterminações revisadas; a autossuperação. A estratégia somática 

da atividade física, sob supervisão de personal trainer; a estratégia nutricional da reeducação ali-

mentar personalizada; a estratégia energossomática da acupuntura; as estratégias psicossomáticas 

antiautoculpa; as estratégias interassistenciais dos grupos anônimos de apoio mútuo; as estraté-

gias pessoais para evitar recaídas; as estratégias autoconsciencioterápicas de autenfrentamento.  

O esvaziamento intraconsciencial pré-impulsividade; o encharcamento intraconsciencial da obe-

sidade; o banimento intraconsciencial da subcerebralidade; o despojamento intraconsciencial da 
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umbiliguidade; o centramento intraconsciencial na realidade; o burilamento intraconsciencial 

com imperturbabilidade; o amadurecimento intraconsciencial pró-desperticidade. 

Binomiologia: a superação do binômio patológico zona de conforto defensiva–comodis-

mo piegas; o binômio antivitimização-autobenignidade enquanto técnica avançada de autossupe-

ração; o binômio vivências homeostáticas–domínio subcerebral; o binômio escassez intraconsci-

encial–excesso alimentar; o binômio Higiene Consciencial–Autoconsciencioterapia; o binômio 

prudência-comedimento; o binômio autoincorruptibilidade-autocoerência na dinâmica de redu-

ção da obesidade; o binômio desejos imaturos da conscin obesa crônica–inspirações cosmoéticas 

da consciência amparadora. 

Interaciologia: a interação autocrítica racional–escolhas coerentes; a interação contex-

to existencial da obesidade–problemática intraconsciencial dos retrotrafares; a interação Fisio-

logia-Parafisiologia; a interação intraconsciencialidade-holossoma; a transformação da intera-

ção baixa autestima–autorrejeição–insegurança–compulsão alimentar na interação megatrafor–

–autoconfiança para enfrentar-se; a interação autenfrentamento lúcido–autorreciclagem progra-

mada. 

Crescendologia: o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo centrífugo recin-re-

céxis; o crescendo autovigilância pensênica–autolucidez; o crescendo autorganização pensêni-

ca–organização holossomática; o crescendo preferências instintivas–preferências evolutivas;  

o crescendo relações simbióticas alimentares–relações interconscienciais interdependentes;  

o crescendo evolutivo mecanismos de defesa do ego (MDE)–mecanismos de enfrentamento da 

obesidade. 

Trinomiologia: o compromisso de abandonar a escotilha emocional do trinômio auto-

culpa-autocorrupção-autovitimização; a reciclagem prazerosa dos vícios alimentares adotando  

o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio somático alimentação salutar–atividade física– 

–sono reparador; o autoconfronto do trinômio milenar nosográfico adicção-negação-fuga; o tri-

nômio retrotrafar-ponderação-neotrafor; o trinômio autoposicionamento-comportamento-exem-

plificação; o trinômio prioridade-desafio-autenfrentamento. 

Polinomiologia: o polinômio neossoma–neoenergossoma–mesmo psicossoma–mesmo 

mentalsoma–mesma consciência; o polinômio nosográfico egoísmo–acriticismo–emocionalidade 

desajustada–desequilíbrio energossomático–obesidade; a autocura do polinômio retrotrafar–feri-

da psicossomática–patopensenidade–distúrbios energéticos–doenças por meio da reconciliação 

íntima; o polinômio autorganização-detalhismo-autequilíbrio-autolucidez no reajuste do peso 

corporal; o polinômio atilamento irrenunciável–benefício incomparável–valor inestimável–resul-

tado perdurável na alimentação saudável; o polinômio autovivência–autopesquisa–autocrítica 

sadia–autorreflexão–autocognição–autorrealismo–autenfrentamento experimentado diuturna-

mente visando à autossuperação da obesidade; o polinômio autorreflexão profunda–reestrutura-

ção pensênica–desbloqueio mentalsomático–homeostase holossomática. 

Antagonismologia: o antagonismo capricho alimentar / necessidade nutricional; o an-

tagonismo clubes de dieta / grupos anônimos de apoio mútuo; o antagonismo teimosia em gulodi-

ce / obstinação cosmoética na moderação alimentar; o antagonismo inatividade somática / ações 

intrafísicas eficazes ao emagrecimento; o antagonismo vontade débil / vontade hábil para gover-

nar o soma; o antagonismo criticar asperamente a conscin obesa / discordar lucidamente da 

obesidade; o antagonismo heterodecisão imposta de dieta enquanto obrigação / autodecisão pelo 

autenfrentamento da obesidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin obesa poder ter alto Índice de Massa Corporal 

(IMC) sem comorbidades letais no soma; o paradoxo de estudar retrovidas proporcionar respos-

tas a situações desta vida; o paradoxo da disciplina rígida libertadora; o paradoxo da evitação 

da autoconfrontação gerar aumento do malestar; o paradoxo de a zona de autoconflito ser a zo-

na de conforto comodista; o paradoxo de a homeostase ser alcançada pelo malestar no enfrenta-

mento da dura realidade íntima, não pela doce ilusão hedonista de querer ser feliz; o paradoxo 

de a conquista da homeostase holossomática de determinada conscin poder representar a melho-

ria direta e indireta na qualidade de vida de várias outras consciências, intra e extrafísicas. 
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Politicologia: a conscienciocracia; a decidocracia; a discernimentocracia; a mentalso-

matocracia; a recinocracia; a verponocracia; a conquista da lucidocracia. 

Legislogia: a lei da ação e reação; a lei da autopensenização ininterrupta gerando efei-

tos sadios ou doentios no holossoma; a lei da educação evolutiva eterna; a lei da evolução cons-

ciencial infinita; a autoconscientização quanto aos ditames da lei do retorno; a lei do maior esfor-

ço evolutivo na extirpação intraconsciencial da obesidade. 

Filiologia: a autenfrentamentofilia; a autodecidofilia; a autolucidofilia; a autorreflexofi-

lia; a intraconscienciofilia; a mentalsomatofilia; a priorofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia e a passadofobia atravancando o autenfrentamento de 

retrotrafares; a fobia à rejeição; a decidofobia; a Higiene Consciencial afastando as fobias; a dis-

sipação da fobia do autenfrentamento, diante do autodiagnóstico estabelecido; o combate à neofo-

bia quanto a hábitos holossomáticos. 

Sindromologia: a autovalorização cosmoética desprogramando a síndrome da autoviti-

mização; a autestima neutralizando a síndrome de satélite; a síndrome da hiperfagia noturna anu-

lada pela técnica de escrita no período antelucano; a síndrome do apetite excessivo exterminada 

a partir da própria consciência; a suplantação da síndrome da manutenção do anacronismo; a re-

missão da síndrome da ectopia afetiva (SEA) nas escolhas alimentares; a remoção da síndrome 

do ostracismo paragenética. 

Maniologia: a evitação da mania autocorruptora de não experimentar as teorias cosmoé-

ticas já conhecidas; a mania de autossabotagem, desativada pela determinação em aproveitar as 

oportunidades evolutivas; a moderação em tudo, retirando a mania de excessos somáticos; a mu-

dança da retromania pela holanálise consciente da própria Para-História; a profilaxia da nostoma-

nia, concretizável pela fixação lúcida no aqui-agora consciencial; o abandono da mania de recla-

mar, até em ruminações mentais, do próprio soma obeso; o autodomínio da mania regressiva do 

“deixa a vida me levar”. 

Mitologia: os mitos de as dietas temporárias, passageiras ou da moda levarem ao ema-

grecimento definitivo; o mito de, para emagrecer, ser necessário passar fome; os mitos ilusórios 

da intrafisicalidade, como o mito da beleza física e o mito da perfeição intrafísica, provocando 

sentimento de inferioridade em conscins obesas influenciáveis; a derrubada do mito da fórmula 

pronta para melhorar o soma; o mito preconceituoso de o obeso não ter trafores; a necessária 

desconstrução do mito eletronótico da vida quadridimensional; a supressão do mito da autossu-

peração sem autesforços pró-evolutivos. 

Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a terapeuticoteca; a autoprioroteca; a higi-

enoteca; a decidoteca; a lucidoteca; a recinoteca. 

Interdisciplinologia: a Consciencioterapeuticologia; a Autenfrentamentologia; a Auto-

priorologia; a Antivitimologia; a Autodiscernimentologia; a Recinologia; a Intraconscienciologia; 

a Antiinerciologia; a Desenganologia; a Acertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência conscienciológica; a consciência autopensenologista; a cons-

cin mentalsomaticamente equilibrada; a conscin moderada; a conscin não eletronótica; a conscin 

não impulsiva; a conscin resoluta; o perfil autodiscernidor; o ser objetivo; o ser reflexivo. 

 

Masculinologia: o abandonador do sedentarismo arraigado; o ex-chocólatra; o ex-come-

dor compulsivo; o ex-monge sedentário; o ex-nobre; o evoluciente; o autopesquisador recinológi-

co; o autoconsciencioterapeuta; o autorreeducador; o convalescente evolutivo; o incorrupto cos-

moético; o compassageiro evolutivo lúcido; o personal trainer. 

 

Femininologia: a abandonadora do sedentarismo arraigado; a ex-chocólatra; a ex-come-

dora compulsiva; a ex-monja sedentária; a ex-nobre; a evoluciente; a autopesquisadora recinoló-

gica; a autoconsciencioterapeuta; a autorreeducadora; a convalescente evolutiva; a incorrupta cos-

moética; a compassageira evolutiva lúcida; a personal trainer. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2359 

Hominologia: o Homo sapiens insatiabilis; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens 

conscientiotherapicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens intraconscientialis; o Homo 

sapiens investigator; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens autopriorologus; o Ho-

mo sapiens sanus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autenfrentamento superficial da obesidade = a aplicação de técnicas 

consciencioterápicas de autenfrentamento sem realizar a etapa seguinte da autossuperação; auten-

frentamento profundo da obesidade = a conclusão do posicionamento autoconsciencioterápico pe-

la autossuperação. 

 

Culturologia: o processo de emancipação quanto aos idiotismos culturais, principalmen-

te gastronômicos e estéticos; a libertação da cultura retrógrada de deixar como está para ver co-

mo fica; a refutação da cultura de massa; a cultura de fazer tudo no ritmo certo evitando o ansio-

sismo; a cultura da autorreflexão contínua; a cultura do aproveitamento evolutivo da vida intrafí-

sica; a cultura da saúde consciencial. 

 

Terapeuticologia: a participação em grupos anônimos de apoio mútuo; a pausa reflexiva 

antes de iniciar a refeição, notando se há fome ou compulsão; a priorização das atividades men-

taissomáticas; o ato de pensenizar menos em comida e mais na assistência tarística; a avaliação 

dos hábitos e das ações atuais; os recursos ansiolíticos naturais da Consciencioterapia e acupuntu-

ra; o continuísmo das práticas alimentares saudáveis e atividades físicas reforçando a autestima;  

a autossuperação dos trafares ligados ao ganho do sobrepeso corporal aliada a tratamentos con-

vencionais. 

 

Mutaciologia. De acordo com a Pensenologia, a consciência modifica os próprios pen-

senes a toda hora. 

Repercutibilidade. Sob a ótica da Holossomatologia, os pensenes mais frequentes re-

percutem no holossoma e podem inferir relações com a obesidade, resultante provavelmente de 

manifestações nosográficas dos outros veículos conscienciais e do próprio microuniverso consci-

encial. 

 

Homeostaticologia. Do ponto de vista da Nutrologia, o mais relevante na alimentação 

do gastrossoma não é a comida e sim a digestão sadia. Entretanto, para conquistar a homeostasia 

holossomática, não basta a conscin se obrigar, contrariada, a digerir algo oposto às próprias prefe-

rências alimentares. É necessária a autopesquisa retrospectiva dos fatores íntimos geradores dos 

desequilíbrios alimentares personalíssimos. Cada caso é único. Por isso, sem o autodiagnóstico 

seguido pela autorreciclagem catalisada por amparadores intra e extrafísicos, as atividades físicas 

personalizadas e a reeducação alimentar podem ser inúteis. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autenfrentamento da obesidade, indicados à expansão 

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

01.  Autenfrentamento  do  incômodo:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Autenfrentamento  dos  traços  monárquicos:  Autorreciclologia;  Homeostático. 

03.  Autodialética  evolutiva:  Autorrecexologia;  Neutro. 

04.  Autossuperação  do  megatrafar:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Autossuperação  do  orgulho:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Autossuperação  do  TOC:  Autoconsciencioterapeuticologia;  Homeostático. 
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07.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Conteúdo  da  consciência:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

10.  Doença  psicossomática:  Parapsicopatologia;  Nosográfico. 

11.  Enfrentamento  evolutivo:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Estratégia  de  enfrentamento:  Etologia;  Neutro. 

13.  Inversão  etiológica:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

14.  Maxiconquista  atual:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Reciclagem  antitabagista:  Maturologia;  Homeostático. 

 

É  POSSÍVEL  VENCER  A  OBESIDADE,  APÓS  RECICLA-
GENS  GRADUAIS.  O  HOLOPENSENE  DE  APOIO  MÚTUO  

AUMENTA  A  MOTIVAÇÃO  PARA  SUSTENTAR  O  PESO  

IDEAL  NECESSÁRIO  À  SAÚDE  E  À  QUALIDADE  DE  VIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza os autenfrentamentos sadios das manifes-

tações pessoais parapatológicas ou foge dos autoposicionamentos pró-evolutivos? Almeja fórmu-

la pronta para tratar o soma obeso ou está se preparando para extirpar a raiz intraconsciencial da 

obesidade? 
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A U T E N F R E N T A M E N T O    DO C E N T E  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autenfrentamento docente é o ato ou efeito de a consciência intrafísica 

lúcida, homem ou mulher, autoposicionar-se na função de docente conscienciológica, qualifican-

do o autodesempenho interassistencial pela aprendizagem contínua e pelo profissionalismo no 

cumprimento da tares. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo enfrentamento é constituído pelo prefixo do idioma Latim en, “em; 

a; sobre; superposição; aproximação; introdução; transformação”, e pelo vocábulo do idioma Es-

panhol, frente, derivado do idioma Latim, frons, “fronte; testa; rosto; semblante; cara”. Apareceu 

no Século XIX. O termo docente procede também do idioma Latim, docens, “aquele que ensina”, 

do verbo docere, “fazer aprender; ensinar; ensaiar alguma peça”. Apareceu no mesmo Sé- 

culo XIX. 

Sinonimologia: 01.  Autoposicionamento parapedagógico. 02.  Autoconfronto paradidá-

tico. 03.  Autoposicionamento docente paraprofissional. 04.  Autoconfrontação na docência cons-

cienciológica. 05.  Autocomprometimento docente proexológico. 06.  Autoqualificação docente 

interassistencial. 07.  Autavaliação docente recexológica. 08.  Autenfrentamento docente recino-

lógico. 09.  Autoparametrização docente reeducaciológica. 10.  Autexperiência docente parapsí-

quica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo enfrenta-

mento: autenfrentamento; autenfrentar; enfrentada; enfrentado; enfrentar; maxiautenfrentamen-

to; megautenfrentamento; miniautenfrentamento. 

Neologia. As 3 expressões compostas autenfrentamento docente, miniautenfrentamento 

docente e megautenfrentamento docente são neologismos técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 01.  Pusilanimidade parapedagógica. 02.  Abstenção paradidática.  

03.  Escapismo do paraprofissional docente. 04.  Autexclusão do professorado conscienciológico. 

05.  Autescapatória proexológica do professor. 06.  Autodesqualificação interassistencial docente. 

07.  Autofuga da reciclagem docente. 08.  Autossabotagem recinológica do educador. 09.  Autes-

tagnação reeducaciológica docente. 10.  Autoinexperiência parapsíquica do professor. 

Estrangeirismologia: a opção pelo front existencial da docência; o esforço para integrar 

a intelligentsia evolutiva; o upgrade cognitivo no confronto das abordagens dos paradigmas 

consciencial e convencional; a aplicação do know-how intermissivo; a awareness evolutiva; a co-

ragem consciencial do strong profile; o corpus teático da Conscienciologia fundamentando  

a postura intermissiva atualizada; a postura sine qua non para o compléxis; o continuum evoluti-

vo; o detalhamento das selfperfomances paradidáticas; o Autoconfrontarium; o Tertuliarium;  

o outsider evolutivo da Ciência Convencional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades intermissivas da interassistencialidade tarística. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Auten-

frentamento docente: autotares. Autocomprometimento significa autodiscernimento. Inexiste au-

tofuga possível. Reeducação: macromudança fundamental. 

Citaciologia: – A única certeza que temos é da constante e permanente mudança (De-

móstenes, 384–322 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapedagogiologia; a qualificação exaustiva 

do holopensene parapedagógico; o holopensene da Autorreeducaciologia; os ortopensenes; a or-
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topensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

os criticopensenes; a criticopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os analitico-

pensenes; a analiticopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafo-

pensenidade; as transformações auto e heteropensênicas. 

 

Fatologia: o autenfrentamento docente; a predisposição às renovações no autenfrenta-

mento docente; as decisões individuais conduzindo ao autenfrentamento docente; a identificação 

das posturas de autenfrentamento no aprendizado do professor intermissivista; o ato de autode-

frontar-se com a realidade intraconsciencial no desempenho da função parapedagógica; a autaná-

lise constante dos traços pessoais; a itinerância docente promovendo a abertura às autexperiências 

de enfrentamento; a autoconfrontação profissional permitindo a reciclagem intraconsciencial con-

tínua; o autenfrentamento e autovivência da docência cosmoética; o exercício do egocídio a partir 

dos autenfrentamentos; a Cosmoética Destrutiva; a hiperacuidade das reações frente ao conven-

cionalismo científico; o autaprofundamento parapedagógico e paradidático; a Autoconsciencio-

metria levando à autoconvicção reeducativa; a autofundamentação cognitiva e mentalsomática re-

novadora; o escancaramento docente intelectivo; a autopostura do professor veterano; o autoposi-

cionamento propiciando a descoberta das cláusulas pétreas inseridas na proéxis; a autexperiência 

qualificada através da docência conscienciológica; as autoprescrições resultantes do autenfrenta-

mento docente; as mutações dos traços comportamentais; a cirurgia consciencial transformadora; 

a eliminação da fobia ao autoconfronto docente; as recins necessárias ao autenfrentamento do 

prioritário; a diminuição do egão na tares parapedagógica; os autenfrentamentos na docência co-

mo profilaxia dos apriorismos conceituais; os alunos funcionando como espelho para os auten-

frentamentos do professor; a atenção acurada às reações descartáveis; os neovalores advindos dos 

autenfrentamentos nas itinerâncias docentes; o autenfrentamento magno favorecendo as resolu-

ções evolutivas; a docência tarística ampliando o universo assistencial do professor intermissivis-

ta; o autenfrentamento contínuo eliminando trafares e melhorando a performance interassisten-

cial; o autenfrentamento promovendo a autorreorganização mentalsomática e o autodidatismo 

permanente; o campo homeostático das tertúlias diárias predispondo ao confronto cognitivo  

e à atualização evolutiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo às 

mudanças de acuidade paraperceptiva no autenfrentamento docente; a sinalética energética e pa-

rapsíquica pessoal sintonizando o apoio dos amparadores extrafísicos de função; o patamar da 

amparabilidade sustentado pelo nível do autenfrentamento docente; o autenfrentamento reeduca-

cional da Parapercepciologia; a calibragem da bússola intraconsciencial nas verbalizações parape-

dagógicas; o autenfrentamento da realidade paraprofissional tarística; a análise de múltiplas reali-

dades simultaneamente; a Paragenética prevalecendo no autocomprometimento paradigmático;  

o autenfrentamento docente contido nos fatos e parafatos da recin pessoal; a intervenção extrafísi-

ca no desenvolvimento das atividades de docente parapsíquico; a autorganização parapsíquica ta-

rística; a vivência multidimensional lúcida predispondo à autoconfrontação contínua; a rememo-

ração providencial da mensagem síntese do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático definindo  

o enfrentamento sadio de crise existencial; a participação no trabalho da reurbanização planetária; 

o autoposicionamento de honrar teaticamente as ideias acessadas na Central Extrafísica da Ver-

dade (CEV); a importância da mensuração da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo formação profissional acadêmica–docência consciencio-

lógica–autodidatismo permanente; o sinergismo autenfrentamento docente–autorreflexão–cone-

xão com a equipex; o sinergismo paradidático equipin-equipex; o sinergismo das ideias inatas  

e a formação profissional de professor; o sinergismo profissional docente conscienciológico–vo-

luntariado. 
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Principiologia: o princípio do esforço pessoal sustentando o autenfrentamento docente; 

o princípio do autoposicionamento na docência conscienciológica; o princípio inevitável da au-

todisponibilidade frente às oportunidades evolutivas; o princípio cosmoético de objetivar  

e atuar pelo melhor para todas as consciências; o princípio da interassistencialidade; o mega-

princípio da conjunção autocognitiva unindo os princípios hauridos no CI: o princípio do exem-

plarismo pessoal (PEP) refletindo no voluntariado da equipin docente; o princípio da responsa-

bilidade evolutiva multidimensional; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da descren- 

ça (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) apurando as estratégias e os resul-

tados do autenfrentamento paraprofissional; o código grupal de Cosmoética (CGC) exemplifica-

do nas interrelações parapedagógicas; o autenfrentamento dos retrocódigos paraprofissionais  

e a priorização evolutiva na atual proéxis. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria e a prática da autevolução consciente; a teo-

ria e a prática da docência conscienciológica; a teoria da interpretação da inteligência evolutiva 

(IE); a teoria da materpensenidade e o megatrafor; a teoria da informação intelectual; a teoria 

das cláusulas pétreas na Proexologia; a teoria e prática do autodidatismo permanente; a teoria 

da reurbex planificando a atuação autocognitiva dos professores intermissivistas. 

Tecnologia: a técnica do autenfrentamento docente e o autoposicionamento frente às 

posturas maduras e imaturas; a técnica da autorganização temporal no aproveitamento máximo 

do tempo pessoal; a técnica da autorganização mentalsomática; a técnica dos pequenos passos 

no autenfrentamento docente contínuo; as técnicas de análise, avaliação e aplicação da Metodo-

logia Científica; o conhecimento teático das paratécnicas da Parametodologia Científica; a pa-

ratécnica da tenepes na autoconfrontação docente desassediadora; as abordagens paratécnicas do 

autenfrentamento docente proexológico; a Paratecnologia da autorreeducação consciencial. 

Voluntariologia: o engajamento dos voluntários docentes conscienciológicos da tares 

nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado docente conscienciológico itinerante 

internacional; as oportunidades de autopesquisa do voluntário docente conscienciológico no au-

tenfrentamento didático pessoal e grupal, através dos estudos e debates científicos sobre os para-

digmas pedagógicos e parapedagógicos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológi-

co da tenepes; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico 

da Proexologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o holopensene mentalsomático sustentado pelo Colégio Invisível dos Pes-

quisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível 

da Pensenologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometrologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Pesquisadores;  

o Colégio Invisível da Infocomunicologia. 

Efeitologia: os efeitos do nível avançado de autenfrentamento docente quanto à racio-

nalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos pedagógicos qualitativos do autocon-

fronto docente no cotejo dos paradigmas conscienciológico e convencional; os efeitos das mu-

danças paradigmáticas através do extrapolacionismo parapsíquico; os efeitos da autexperiência 

docente nas reestruturações parapedagógicas das Instituições Conscienciocêntricas; os efeitos 

do autenfrentamento docente no autodesassédio mentalsomático; o efeito halo da autocognição  

e compreensão ampliadas através do autenfrentamento docente cosmoético; a autoconsciência 

quanto à participação assistencial nos efeitos da reurbanização no holopensene planetário 

(Reurbex); os efeitos do autenfrentamento docente na acumulação de desempenhos e resultados 

positivos. 

Neossinapsologia: a identificação das neossinapses necessárias ao autenfrentamento 

docente; as neossinapses originadas na aplicação de abordagens autopesquisísticas; as neossi-

napses surgidas no autenfrentamento docente, qualificando o aprendizado contínuo na docência 
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conscienciológica; as neossinapses decorrentes do autoposicionamento frente às posturas de 

maturidade consciencial; as neossinapses abrindo espaço para neoideias e neoassociações. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim nas avaliações das abordagens pedagógico-profissi-

onais; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-au-

tossuperação; o ciclo da investigação independente; o ciclo de desconstrução de retroideias;  

o ciclo de produtividade máxima (neoideias); o ciclo da aprendizagem permanente; o neociclo da 

holomaturidade a partir do Curso Intermissivo; o ciclo homeostático das renovações autopa-

radigmáticas. 

Enumerologia: o autenfrentamento docente deliberado; o autenfrentamento docente de-

sassediador; o autenfrentamento docente contínuo; o autenfrentamento docente exemplar; o au-

tenfrentamento docente renovador; o autenfrentamento docente megafocal; o autenfrentamento 

docente libertador. 

Binomiologia: o binômio autopesquisístico realidade intraconsciencial–realidade ex-

traconsciencial; o binômio autenfrentamento docente–autorreciclagem intraconsciencial (recin); 

o binômio autenfrentamento docente–autorreorganização parapedagógica; o binômio autorreno-

vador neoconquista intermissiva–neoconquista intrafísica. 

Interaciologia: a interação docente conscienciológico–Centrais Extrafísicas; a intera-

ção cérebro-paracérebro; a interação docente-tenepessista-epicentrista-ofiexista-desperticista;  

a interação autenfrentamento-autorreeducação-docência-gescons-autoproéxis. 

Crescendologia: o crescendo Ciência Convencional–Paraciência Conscienciológica;  

o crescendo da responsabilidade interassistencial a partir do acesso às informações das verda-

des relativas de ponta; o crescendo interassistencial egocarma-grupocarma-policarma; o cres-

cendo autocognição–teática–aprendizagem evolutiva; o crescendo assimilação energética–clari-

vidência elucidativa. 

Trinomiologia: o trinômio autenfrentamento docente–energia consciencial–autodesas-

sédio; o trinômio autenfrentamento docente–crise existencial–autorrevigoramento paradidático; 

a vivência do trinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autorganização. 

Polinomiologia: o polinômio decidir-atualizar-reciclar-reeducar; o polinômio raciona-

lidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerên-

cia; o polinômio autenfrentamento docente–autocriticidade cosmoética–autassistencialidade– 

–autodesassedialidade–autesclarecimento tarístico; o polinômio autenfrentamento docente–recé-

xis–recin–autorreorganização parapedagógica; o polinômio faculdades mentais–atributos cons-

cienciais–parapsiquismo assistencial–assistência efetiva. 

Antagonismologia: o antagonismo assédio extrafísico / ataque paraterapêutico; o an-

tagonismo assistente lúcido / assistido assediado; o antagonismo predisposição ao autenfrenta-

mento docente intelectivo / postergação evolutiva; o antagonismo interprisão grupocármica / as-

sistência interconsciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo da análise cosmovisiológica enriquecer o megafoco da au-

topesquisa. 

Politicologia: a política da autevolução pela autocientificidade cosmoética; a constru-

ção de políticas educativas de atenção à superdotação parapsíquica. 

Legislogia: a lei da interdependência evolutiva; a lei do maior esforço aplicada ao au-

tenfrentamento docente. 

Filiologia: a conscienciofilia; a cognofilia; a intelectofilia; a priorofilia; a autocriticofi-

lia; a heterocriticofilia; a cosmoeticofilia; a recexofilia; a recinofilia; a neofilia; a autopesquisofi-

lia; a maxiproexofilia. 

Fobiologia: as fobias enquanto fatores sustentadores dos auto e heterassédios multidi-

mensionais. 

Sindromologia: a síndrome do conflito de paradigmas; a síndrome da dispersão cons-

ciencial; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da desorganização. 

Holotecologia: a parapedagogoteca; a parapsicoteca; a holomnemoteca; a parafenome-

noteca; a psicologoteca; a recexoteca; a politicoteca; a socioteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2366 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Autodidaticologia; a Autoparapercepcio-

logia; a Autorganizaciologia; a Intermissiologia; a Autoproexologia; a Autorreciclologia; a Auto-

conscienciometria; a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Tenepessologia; a Cosmoeticologia;  

a Reurbanizaciologia; a Maxiproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consciência autorganizada; a consciência polímata; a is-

ca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex am-

paradora de função; o corpo docente do Paraeducandário Intermissivo; o corpo discente do Pa-

raeducandário Intermissivo. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; 

o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; 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 to-

cador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; 

a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; 

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;  

a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a to-

cadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo 

sapiens communicator; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sa-

piens magister; o Homo sapiens praeceptor; Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens re-

urbanisatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautenfrentamento docente = o autoposicionamento do professor ini-

ciante investindo no aprendizado docente; megautenfrentamento docente = o autoposicionamento 

do professor parapsíquico lúcido investindo na tares policármica. 

 

Culturologia: a cultura do autodiscernimento; a cultura da Autopesquisologia; a cultu-

ra da Reeducaciologia Evolutiva; a cultura da semperaprendência; a cultura do omniquestiona-

mento; a cultura da mudança e a mudança da cultura; a cultura da intelectualidade cosmoética;  

a Multiculturologia da interassistencialidade consciencial; a cultura da desperticidade. 

 

Taxologia. Mediante à Parapedagogiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 94 

con-dições evolutivas relativas à aprendizagem contínua e ao paraprofissionalismo tarístico do 

autopesquisador para a autavaliação do nível de autenfrentamento docente: 

01.  Acesso às Centrais Extrafísicas: a possibilidade de adentrar o fluxo cósmico. 

02.  Agente retrocognitor: o estímulo à recuperação de ideias inatas do CI. 

03.  Amparabilidade extrafísica: a qualidade do mérito pessoal. 
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04.  Amplificação da autocognição: a busca racional de autoconhecimento. 

05.  Aprendizado incessante: o incremento nos estudos e pesquisas prioritárias. 

06.  Assistencialidade multilíngue: a habilidade comunicativa em 3 idiomas. 

07.  Atacadismo consciencial: a expansão da autopensenidade na assistência. 

08.  Atualização do conhecimento: a renovação de ideias e conceitos. 

09.  Autocoerência verbaciológica: a harmonia entre o discurso e a atitude. 

10.  Autoconsciência holossomática: o autescrutínio dos veículos de manifestação. 

11.  Autoconsciência retrocognitiva: o reconhecimento das tendências passadas. 

12.  Autodesassédio consciente: a eliminação da autopensenidade negativa. 

13.  Autodidatismo teático: a recin continuada sem orientação direta. 

14.  Autodiscernimento proexológico: a lucidez quanto às ações integradas à maxipro-

éxis grupal. 

15.  Autodomínio energossomático: o autoconhecimento na aplicação das energias. 

16.  Auto e heterocrítica: o exame acurado nas avaliações realizadas. 

17.  Autonomia consciencial: a liberdade autoconsciente na escolha das ações prioritá-

rias. 

18.  Autonomia intraconsciencial: o autogerenciamento das recins contínuas. 

19.  Autonomia parapedagógica: a utilização consciente e agilizadora das paratécnicas 

parapedagógicas. 

20.  Autoprojetabilidade lúcida: a conquista maior de atuação extrafísica. 

21.  Autorreciclagem: o upgrade consciencial. 

22.  Binômio admiração-discordância: a coexistência pacífica com outras consciências. 

23.  Binômio subjetividade-objetividade: a intencionalidade no trabalho proposto. 

24.  Bom temperamento: a estabilidade relativa do humor. 

25.  Campo bioenergético: a instalação de campo bioenergético. 

26.  Catarse prioritária: a resolução de problema crônico. 

27.  Cérebro dicionarizado: a relevância das autoprioridades intelectuais. 

28.  Comunicabilidade: a disposição na clareza máxima da tares. 

29.  Consciência integral: a autolucidez quanto à própria essência multidimensional. 

30.  Consciência interassistencial: a autoconfiança em promover a assistência. 

31.  Debate: a autexposição na construção de neoconhecimento. 

32.  Democracia plena: a autoconsciência participativa cosmoética nas decisões refe-

rentes ao desenvolvimento e melhorias da Cognópolis. 

33.  Desafio de sanções sociais: o autenfrentamento na Socin. 

34.  Descobertas: o reconhecimento e expansão de neoideias a favor de todos. 

35.  Desenvolvimento de neoideias: a automotivação provocada pela pesquisa. 

36.  Dinamização interassistencial: o empenho na melhoria convivencial. 

37.  Domínio do estado vibracional: a propulsão básica de qualquer mudança. 

38.  Duplismo: a coragem de manter relacionamento evolutivo a 2. 

39.  Esforço pessoal: o empenho na realização das incumbências assistenciais ou evolu-

tivas. 

40.  Exemplarismo neofílico: a atenção voltada às neorreciclagens. 

41.  Exemplarismo tarístico: a catálise do cumprimento da proéxis de outras consci-

ências. 

42.  Flexibilidade interativa: a abertura autopensênica facilitando a interatividade  

e o acolhimento fraterno. 

43.  Fonte renovadora de informações: a soltura mentalsomática na transmissão de co-

nhecimento. 

44.  Generalismo-especialismo: o apreço no aprofundamento temático, sem perder de 

vista a cosmovisão. 

45.  Gestação consciencial: o resultado vivencial através dos autografopensenes. 

46.  Grupocarmalidade: a expansão da assistência além do núcleo familiar. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2368 

47.  Higiene consciencial: a manutenção do holossoma sadio através do EV e da orto-

pensenização. 

48.  Hiperacuidade interconsciencial: a autolucidez nos relacionamentos interpares. 

49.  Inteligência financeira proexogênica: a aplicação dos recursos financeiros na con-

secução da autoproéxis. 

50.  Intencionalidade cosmoética: os atos coerentes com os valores evolutivos assimi- 

lados. 

51.  Interação com equipex parapedagógica: o esforço da convivência com os para-

professores de função. 

52.  Interdisciplinaridade: a cosmovisão ampliada pela erudição. 

53.  Interpretação conteudística: o entendimento acurado dos fatos e parafatos. 

54.  Interrelações sinceras: a intercomunicação transparente, verdadeira. 

55.  Invexibilidade aplicada: a realização planejada e antecipada da autoproéxis. 

56.  Itinerância parapedagógica: o labor na expansão intra e extrafísica da reeducação 

consciencial. 

57.  Labcon pessoal: a autexposição das vivências conscienciais. 

58.  Liderança cosmoética: a competência na gestão participativa e distribuição de 

oportunidades evolutivas. 

59.  Maturescência consciencial: o desenvolvimento da autossuficiência cosmoética  

e das autodeterminações inteligentes. 

60.  Maxifraternidade: a teática da solidariedade e do universalismo. 

61.  Mediação interdimensional: o agente conciliador de conscins e consciexes. 

62.  Megaeuforização: a harmonização íntima aumentada. 

63.  Memória intermissiva: a lembrança dos compromissos assumidos no Curso Inter-

missivo. 

64.  Minipeça interassistencial: a dedicação laboriosa ao grupo evolutivo. 

65.  Modus operandi multidimensional: a autoconsciência quanto às características das 

manifestações intelectuais, profissionais e pesquisísticas pessoais. 

66.  Neoparadigma revolucionário: a vivência corajosa da neomundividência. 

67.  Neopatamar libertário: o desafio docente a cada nova etapa da autoproéxis. 

68.  Ofiexismo: a autorresponsabilidade na assistência paraclínica. 

69.  Paracerebralidade: a autoconsciência do paracérebro receptivo às inspirações dos 

amparadores. 

70.  Parapercepção multiveicular: a consciência da conexão entre os veículos do ho-

lossoma. 

71.  Parapsiquismo veterano: o uso autoconsciente das parapercepções na vivência do 

cotidiano multidimensional. 

72.  Planejamento existencial: a cognição teática no megafoco da proéxis. 

73.  Policarmalidade: a manifestação cosmoética de libertação do ego e do grupocarma. 

74.  Polimatia consciencial: o gabarito assistencial na aplicação abrangente da tares. 

75.  Princípio da descrença: o exame autocrítico e o escrutínio mentalsomático na análi-

se dos fatos e parafatos vivenciados. 

76.  Projetabilidade consciencial educativa: o aprendizado parapedagógico adquirido 

durante experiência projetiva. 

77.  Projetabilidade lúcida assistencial: a experiência projetiva de atendimento aos dis-

centes. 

78.  Prospectiva da autoproéxis: a autoprevisão máxima na vida humana com possibi-

lidade de maxiproéxis. 

79.  Radicação vitalícia: a oportunidade de dedicação continuada, em holopensene cog-

nopolita, às autopesquisas e à compreensão teática da Conscienciologia. 

80.  Refratariedade autopensênica: a resistência do holopensene pessoal às intrusões 

negativas, o centramento na desperticidade. 

81.  Refutabilidade intelectual: o questionamento racional e esclarecedor de ideias. 
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82.  Repasse de conhecimentos adquiridos: a transferência do saber para outras cons-

ciências. 

83.  Residência proexogênica: a moradia funcional otimizando a consecução da auto-

proéxis. 

84.  Reurbanização planetária: a autoconsciência interassistencial necessária às mu-

danças intra e extrafísicas (Reurbex). 

85.  Senso de equipe: a autenticidade participativa nas equipins de voluntários. 

86.  Serenidade: a meta da imperturbabilidade e anticonflitividade cosmoética. 

87.  Sinergismo pensênico: a convergência organizacional dos auto e heteropensenes. 

88.  Sociabilidade fraterna: o encontro espontâneo e saudável entre consciências. 

89.  Taquirritmia pensênica: a agilidade parapsíquica percuciente na associação de 

ideias e conceitos novos. 

90.  Teaticidade: a vivência lúcida do conhecimento pessoal. 

91.  Tenepessismo veterano: a autoconfiança na rede de assistência extrafísica. 

92.  Transparência (glasnost): o compartilhamento sincero das autaprendizagens junto 

aos compassageiros evolutivos, em qualquer situação ou empreendimento. 

93.  Verpons: a atualização das verdades relativas de ponta através de novas abordagens 

didáticas. 

94.  Voluntariado atuante e assistencial: a autolucidez quanto ao vínculo consciencial 

e as gestações conscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com o autenfrentamento docente, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

03.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

04.  Autovivência  das  prioridades:  Autopriorologia;  Homeostático. 

05.  Confrontologia:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Holoparapotencialidade:  Holoparapotenciologia;  Homeostático. 

07.  Indução  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

08.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Intermissão  mudancista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

10.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

11.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

12.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Professor  intermissivista:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

14.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Tempo  dos  Cursos  Intermissivos:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

APLICAR  A  COSMOÉTICA  NO  AUTENFRENTAMENTO  DO-
CENTE  PROMOVE  A  CONSCIN  LÚCIDA  AO  NEOPATAMAR  

DA  DESPERTICIDADE,  REFINANDO  O  AUTODESEMPENHO  

TARÍSTICO  E  A  INTERASSISTENCIALIDADE  POLICÁRMICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez o autenfrentamento qualificador do auto-

desempenho da docência conscienciológica? Quais resultados práticos obteve? 
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A U T E N F R E N T A M E N T O    D O    I N C Ô M O D O  
( C O N S C I E N C I O T E R A P I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autenfrentamento do incômodo é a conduta técnica, evolutiva e determi-

nada, da conscin, homem ou mulher, posicionar-se de modo assertivo e proativo, ante a necessi-

dade de renovação frente aos desconfortos, transtornos ou embaraços intraconscienciais, percebi-

dos nos diversos contextos da automanifestação. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo enfrentar é constituído pelo prefixo do idioma Latim en, “em; a; so-

bre; superposição; aproximação; introdução; transformação”, e pelo vocábulo do idioma Espa-

nhol, frente, derivado do idioma Latim, frons, “fronte; testa; rosto; semblante; cara”. Apareceu no 

Século XIX. A palavra incomodar procede do mesmo idioma Latim, incommodare, “incomodar; 

importunar”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Autenfrentamento do malestar. 2.  Autenfrentamento do desconforto 

intraconsciencial. 3.  Autoposicionamento do evoluciente. 4.  Posicionamento autoconscienciote-

rápico. 5.  Autoconfronto pró-evolutivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas autenfrentamento do incômodo, miniautenfrenta-

mento do incômodo e megautenfrentamento do incômodo são neologismos técnicos da Conscien-

cioterapia. 

Antonimologia: 1.  Evitação do malestar. 2.  Pusilânimidade do evoluciente. 3.  Auta-

gressão. 4.  Autofuga da evolução. 5.  Autassédio. 6.  Ectopismo. 

Estrangeirismologia: o know-how autevolutivo do ser desperto; o set consciencioterá-

pico; a coragem consciencial do strong profile nas autossuperações diárias; o self change mana-

ger; o locus of control interno predispondo autenfrentamentos contínuos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades recinológicas. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Incômodo: 

pista autoconsciencioterápica. O medo paralisa. Os autenfrentamentos evoluem. Optemos pelo 

autenfrentamento. Melex: incômodo evitável. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Recinologia; o holopensene pessoal de auten-

frentamento; os ortopensenes; a ortopensenidade; os recinopensenes; a recinopensenidade; o ho-

lopensene da voliciolina; a mudança no holopensene pessoal gerando incômodo nas outras pesso-

as; o holopensene da autoincorruptibilidade. 

 

Fatologia: o autenfrentamento do incômodo; a priorização do prioritário; o ato de seguir 

em frente doa a quem doer; a vontade javalínica nas autossuperações; as ações pautadas pela 

Cosmoética; o autodesassombro; a certeza íntima encorajadora; a superação da superficialidade 

nas relações interconscienciais; a convivialidade sadia enquanto hábito pessoal; a lucidez quanto 

ao ato de enxergar traços nos outros referentes a si mesmo; a opção pela recin; os autenfrenta-

mentos sadios; o autodiscernimento quanto à causa do incômodo; a autorganização da agenda diá-

ria enquanto fator otimizador dos autenfrentamentos; a superação do ato de buscar o alívio do in-

cômodo pelas miniconcessões patológicas; a hesitação gerando perda de força no processo de au-

tenfrentamento; a autexposição no Curso Conscin-Cobaia Voluntária da CONSCIUS gerando au-

toconfiança; a autoconsciencioterapia denotando as raízes do incômodo; a sabedoria no ato de 

abrir mão; o sucesso nas negociações de paz pautadas pela explicitação e enfrentamento das situa-

ções geradoras de malestar; o não enfrentamento do malestar levando ao acostamento da evolu-
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ção; os autenganos estagnadores da autevolução; os pactos de mediocridade intraconscienciais; os 

pactos de mediocridade interconscienciais; a minimização dos desafios pessoais sendo estratégia 

de fuga dos autenfrentamentos; o ato de abrir mão da zona de conforto; a Cosmoética Destrutiva; 

o autorreconhecimento dos trafares; o autorreconhecimento dos trafores; a autossinceridade sendo 

passo fundamental para as autossuperações; a sinceridade na vida do casal; a autoincorruptibilida-

de; a impossibilidade de evoluir no contrafluxo preocupando-se com o politicamente correto; a re-

solução dos autoconflitos; a autaceitação sincera gerando alívio e pacificação íntima; a preocupa-

ção sincera em assistir os outros gerando alívio íntimo no docente inseguro com a autexposição;  

a autolibertação. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o registro diário da 

sinalética energética e parapsíquica pessoal sendo ferramenta para a autolucidez; o desenvolvi-

mento da clarividência predispondo autenfrentamentos lúcidos; a projeção vexaminosa; o incô-

modo gerado pela presença de consciexes na psicosfera pessoal; o impacto das autorretrocog-

nições; a neutralização dos assediadores extrafísicos; a parassepsia dos ambientes através das 

manobras energéticas; as escolhas evolutivas gerando rupturas com os paragrupos do passado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autenfrentamento-primener; o sinergismo maior auto-

compreensão–menor atribulação; o sinergismo autorganização-auteficácia; o sinergismo do 

acúmulo das autossuperações; o sinergismo recin-recéxis; o sinergismo autoconscienciometria- 

-autoconsciencioterapia; o sinergismo dos trafores pessoais alinhados à proéxis; o sinergismo 

invéxis-tenepes. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio do “isso não é para 

mim”; o princípio do “ninguém perde ninguém”; o princípio da convivialidade sadia; o prin-

cípio do autoposicionamento; o princípio de nada substituir o esforço pessoal; o princípio da 

autoincorruptibilidade; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código de valores pessoais auxiliando no autoposicionamento lúcido. 

Teoriologia: a teoria da autocoerência; a teoria do megafoco existencial; a teoria das 

cláusulas pétreas da proéxis; a teoria da saúde consciencial; a teoria da inteligência evolutiva 

(IE); a teoria dos gargalos evolutivos. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica consciencioterápica da ação 

pelas pequenas coisas; a técnica consciencioterápica da ação pela prioridade; a técnica da lei do 

maior esforço; a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica da reciclagem 

existencial (recéxis); a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da desassimilação sim-

pática (desassim) das energias conscienciais; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a téc-

nica da autorganização; a técnica do cultivo das amizades; a técnica da tentativa e erro; a técni-

ca da autodisciplina. 

Laboratoriologia: o laboratório das vivências no dia-a-dia; o laboratório consciencio-

lógico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o la-

boratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Consci-

encioterapia; o Colégio Invisível da Homeostática; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;  

o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: o efeito da presença do guia-cego na psicosfera gerando bem-estar; os efei-

tos negativos das despriorizações; os efeitos sadios das autocríticas profundas; os efeitos surpre-

endentes da vontade decidida; os efeitos evolutivos do bom-humor incondicional; o efeito evo-

lutivo do enfrentamento do malestar; os efeitos revigorantes das autossuperações; o efeito do au-

tenfrentamento do malestar gerando bem-estar. 

Neossinapsologia: as neossinapses homeostáticas; o autenfrentamento gerando neossi-

napses. 
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Ciclologia: o ciclo contínuo dos autenfrentamentos; o ciclo de primeneres; o ciclo auto-

consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo 

das autossuperações. 

Enumerologia: a autoinvestigação do perfil pessoal; a autopercepção dos traços cons-

cienciais; o autodiagnóstico consciencioterápico; a autaceitação do diagnóstico; o planejamento 

do autenfrentamento; o autenfrentamento do incômodo; a autossuperação dos trafares. 

Binomiologia: o binômio força de vontade–força presencial; o binômio erro-acerto;  

o binômio admiração-discordância; o binômio autaceitação–pacificação íntima; o binômio au-

texposição-autoconfiança; o binômio autenticidade-interconfiança; o binômio autodeterminação- 

-autossuperação; o binômio crise pessoal–oportunidade evolutiva. 

Interaciologia: a interação Conscienciometria-Consciencioterapia; a interação ampa-

rador-amparando; a interação autenfrentamento-autoconhecimento; a interação autenfrentamen-

to-autodesassombro; a interação vivência do CPC–incorruptibilidade pessoal; a interação auten-

ticidade-paraidentidade; a interação desperticidade–autenfrentamentos lúcidos; a interação du-

plismo sadio–otimização dos autenfrentamentos. 

Crescendologia: o crescendo reencontro duplista–resgate da paraidentidade–dinamiza-

ção das autossuperações; o crescendo Conscienciometria-Consciencioterapia-Proexologia. 

Trinomiologia: o trinômio Autoconscienciometria-Autoconsciencioterapia-Autoproexo-

logia. 

Antagonismologia: o antagonismo autevolução / preocupação pelo politicamente cor-

reto; o antagonismo autenticidade / autengano; o antagonismo invéxis / procrastinação pessoal. 

Paradoxologia: o paradoxo da evitação do incômodo gerar aumento do malestar; o pa-

radoxo do fundo do poço poder servir de impulsionador de autenfrentamentos. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia; a recinofilia; a reciclofilia; a priorofilia; a neofilia; a expe-

rimentofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: a catagelofobia; a claustrofobia; a criticofobia; a doxofobia; a glossofobia;  

a neofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do infantilismo; o sobrepujamento da síndro-

me do bom samaritano. 

Maniologia: o sobrepujamento da mania do deixa disso; a evitação da mania dos panos 

quentes; a evitação da mania de “tapar o sol com a peneira”; a remoção da mania de viver pela 

conveniência. 

Mitologia: o mito da evolução sem autenfrentamento do incômodo; o mito da evolução 

nas montanhas longe das atribulações urbanas. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a parafenomeno-

teca; a parapsicoteca; a proexoteca; a recexoteca; a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Autopriorologia; a Conscienciometrologia; 

a Etologia; a Parassemiologia; a Experimentologia; a Autocogniciologia; a Proexologia; a Aute-

voluciologia; a Invexologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-cobaia; a conscin lúcida; a conscin-despojada; a conscin autên-

tica; o ser desperto; a conscin neofílica; a conscin autodidata; a conscin cosmoética; a isca huma-

na lúcida. 

 

Masculinologia: o evoluciente; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o proexólo-

go; o comunicólogo; o voluntário; o conscienciólogo; o duplólogo; o duplista; o escritor; o verbe-

tógrafo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o docente;  

o acoplamentista; o projetor lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o epicon lúcido; o ser desperto;  

o evoluciólogo; o amparador. 
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Femininologia: a evoluciente; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a proexólo-

ga; a comunicóloga; a voluntária; a consciencióloga; a duplóloga; a duplista; a escritora; a verbe-

tógrafa; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a docente;  

a acoplamentista; a projetora lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a epicon lúcida; a desperta; a evo-

lucióloga; a amparadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autoconscientiome-

tricus; o Homo sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens 

intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens recy-

clans; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautenfrentamento do incômodo = o arrostamento dos autotrafares 

pelo evoluciente jejuno; megautenfrentamento do incômodo = o arrostamento dos autassédios pe-

lo evoluciente veterano. 

 

Culturologia: a cultura do autenfrentamento; a cultura da autossuperação; a cultura 

das autopriorizações evolutivas; a cultura da obstinação evolutiva; a cultura do seguir em frente. 

 

Taxologia. Segundo a Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

12 situações, circunstâncias ou condições capazes de demonstrar a confrontação do incômodo 

pelas conscins decididas, nas práticas do autenfrentamento: 

01.  Abstinência. O autesforço do ex-tabagista inveterado nas primeiras semanas sem  

o cigarro. 

02.  Atividade física. O início da prática de exercícios físicos pelo sedentário. 

03.  Autexposição. A autossuperação da exposição pública na apresentação de verbete 

da Enciclopédia da Conscienciologia no Tertuliarium, pelo neoverbetógrafo. 

04.  Autoconsciencioterapia. O autoposicionamento do evoluciente decidido a abando-

nar hábitos e posturas patológicas e a enfrentar os grupos intra e extrafísicos de assediadores. 

05.  Autodecisão. O posicionamento pessoal perante o círculo social castrador. 

06.  Autoposicionamento. O autenfrentamento do ônus do não pela conscin cronica-

mente permissiva. 

07.  Autorado conscienciológico. O autenfrentamento das dificuldades na escrita do pri-

meiro livro. 

08.  Autoviragem. O ponto de reciclagem do megassediador decidido a enfrentar e re-

verter os efeitos nocivos da atuação enquanto algoz multissecular. 

09.  Desassombro. O autenfrentamento do medo de aparição de consciexes. 

10.  Desobediência. O posicionamento frente à mesologia pelo(a) noivo(a), indiano(a), 

decidido(a) a cancelar o casamento arranjado, dias antes da cerimônia. 

11.  Interassistência. O heteroperdão aos assediadores do passado. 

12.  Retidão. O posicionamento ético do político historicamente corrupto decidido a mu-

dar de vida e a abandonar as práticas de prevaricação. 

 

Patologia. Eis, em ordem alfabética, 11 condições patológicas, evitáveis, relacionadas  

à postergação dos autenfrentamentos sadios: 

01.  Adoecimento somático. O desenvolvimento de patologia decorrente da cronicifica-

ção dos autoconflitos. 

02.  Automimeses existenciais. A evitação de situações desafiadoras gerando estagna-

ção evolutiva. 

03.  Baixa produtividade. A pusilânimidade crônica comprometendo o autodesem-

penho. 
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04.  Dramatização. A tendência a transformar pequenos desafios em grandes dramas 

pessoais. 

05.  Fechadismo. A fuga das interrelações consciencias a fim de preservar o ambiente de 

previsibilidade. 

06.  Inautenticidade. A tendência a optar pelo politicamente correto gerando falta de 

transparência interconsciencial. 

07.  Melex. A depressão após a dessoma. 

08.  Melin. O marasmo da conscin autopusilânime. 

09.  Pacto de mediocridade. O nivelamento por baixo do grupo social decorrente da pu-

silanimidade generalizada. 

10.  Síndrome da dispersão consciencial. A dificuldade em fixar-se em algo. 

11.  Superficialidade nas relações interconscienciais. A fuga do contato social mais 

próximo e consequente isolacionismo a fim de evitar autoincômodos. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Consciencioterapia, eis 12 ações ou posturas pessoais, lis-

tadas em ordem alfabética, indicadas para a dinamização do enfrentamento dos autoincômodos: 

01.  Abertismo: a autodisponibilidade para o novo. 

02.  Altruísmo: o ato de sair de si e focar na necessidade do outro. 

03.  Autenticidade: o face to face desassediador. 

04.  Autocoerência: o autexemplarismo fortalecedor. 

05.  Bom-humor incondicional: a postura autodessadiadora ininterrupta. 

06.  Codigologia: a elaboração e a teática do Código Pessoal de Cosmoética (CPC). 

07.  Coragem evolutiva: o autodestemor cosmoético. 

08.  Desdramatização: o autoposicionamento homeostático. 

09.  Intencionalidade sadia: a busca sincera da auto e heterorrenovação. 

10.  Perdonologia: o perdão sincero promovendo reconciliações. 

11.  Prospectivação: o cotejo dos benefícios proexológicos do autenfrentamento versus 

os efeitos deletérios da pusilânimidade. 

12.  Vontade decidida: a assunção das rédeas da autevolução. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autenfrentamento do incômodo, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autenfrentamento  docente:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Autofuga:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Crescendo  melin-autossuperação:  Autorrecexologia;  Neutro. 

08.  Desdramatização:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

10.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

11.  Drama:  Dramatologia;  Neutro. 

12.  Evoluciente:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

13.  Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

14.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Viragem  do  megassediador:  Terapeuticologia;  Homeostático. 
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O  AUTENFRENTAMENTO  DOS  INCÔMODOS  É  CONDIÇÃO  

INEVITÁVEL,  INADIÁVEL,  PRIORITÁRIA  OU  COMPULSÓRIA  

PARA  TODAS  AS  CONSCINS  MAIS  LÚCIDAS  INTERESSA-
DAS  NA  MUDANÇA  DO  PATAMAR  EVOLUTIVO  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identifica a origem dos autoincômodos? Quais 

resultados práticos são evidenciados na renovação pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória de Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira; 

revisora Tatiana Lopes; 310 p.; 4 seções; 23 caps.; 15 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 12 websites; glos. 300 termos;  
1 nota; 92 filmes; 68 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; 

páginas 83 e 99. 

2.  Arbinger Institute Brasil; Resolvendo Conflitos: A Opção pela Paz em Organizações e Famílias (The 
Anatomy of Peace); revisores Ana Grillo; & Luis Américo Costa; trad. Ivo Korytowski; 302 p.; 4 seções; 23 caps.; 9 dia-

gramas; 2 enus.; 12 ilus.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 199 a 210. 

3.  Tulgan, Bruce; Não tenha Medo de ser Chefe (It’s Okay to be the Boss); revisores Ana Julia Cury; Leo-
nardo Alves; & Sheila Til; trad. Alexandre Rosas; 190 p.; 10 caps.; 23 enus.; 20 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 

2007; páginas 27 a 29. 

4.  Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Gisele Salles; Karina Thomaz;  
& Márcia Abrantes; 188 p.; 8 caps.; 21 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 3 web-

sites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); 

Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 101 a 112. 
5.  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 

17 e 22. 

6.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147 
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Institu-

to Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 26 e 81. 

 

F. O. M. 
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A U T E N F R E N T A M E N T O    D O S    T R A Ç O S    M O N Á R Q U I C O S  
( A U T O R R E C I C L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autenfrentamento dos traços monárquicos é o ato ou efeito de a conscin, 

homem ou mulher, encarar a si mesma buscando erradicar os trafares multisseculares oriundos de 

retrovidas relacionadas à nobreza e aristrocracia, inibidores da autevolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo enfrentamento é constituído pelo prefixo do idioma Latim, en, “em; 

a; sobre; superposição; aproximação; introdução; transformação”, e pelo vocábulo do idioma Es-

panhol, frente, derivado do idioma Latim, frons, “fronte”; testa; rosto; semblante; cara”. Apareceu 

no Século XIX. A palavra traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; 

arrastar; mover dificultosa e lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu no Sé-

culo XVI. O vocábulo monarquia provém do idioma Latim, monarchia, “estado em que governa 

1 só”, e este do idioma Grego, monarkhía, “governo de monarca”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Autorreciclagem dos traços monárquicos. 2.  Autoposicionamento 

contrário aos traços monárquicos. 3.  Autoconfrontação dos trafares monárquicos. 4.  Autorremis-

sibilidade do temperamento monárquico.  

Neologia. As 3 expressões compostas autenfrentamento dos traços monárquicos, mini-

enfrentamento dos traços monárquicos e megaenfrentamento dos traços monárquicos são neolo-

gismos técnicos da Autorreciclologia.  

Antonimologia: 1.  Enraizamento dos traços monárquicos. 2.  Autocomplascência com 

os traços monárquicos. 3.  Autofortalecimento dos trafares monárquicos.  

Estrangeirismologia: a nobility atravancando a evolução; o self-checkup antimonárqui-

co; a decisão de not a trace monárquico antievolutivo; a face to up dos traços monárquicos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reciclagem do temperamento monárquico. 

Coloquiologia: a conscin com o rei na barriga.  

Citaciologia: – Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros (Confú-

cio, 551–479 a.e.c). Acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser (Alan 

Watts, 1915–1973). 

Ortopensatologia: – “Temperamento. A consciência não muda o temperamento apenas 

de uma vida para outra, ou da passagem de um gênero somático para outro. Tais ocorrências 

podem ser constatadas nas pesquisas das personalidades consecutivas. Tão somente pela 

mudança do frasco, o veneno não se transmuta em bálsamo.” – “Você já identificou, no universo 

do seu temperamento, o que perturba mais a sua evolução?” 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal antimonarquista; o holopensene pessoal da recicla-

gem das posturas monárquicas; o holopensene da reciclagem intraconsciencial (recin); os exopen-

senes; a exopensenidade; o holopensene do autenfrentamento; o holopensene da predisposição às 

autorreciclagens; a reciclagem do materpensene pessoal; os reciclopensenes; a reciclopensenida-

de; o holopensene da hiperacuidade; o holopensene da assistência aos compassageiros evolutivos; 

o temperamento como sendo o núcleo mais complexo das manifestações pensênicas da personali-

dade. 

 

Fatologia: o autenfrentamento dos traços monárquicos; a identificação dos traços-fardos 

monárquicos no dia a dia; os títulos nobiliários; a autadmissão dos trafares da nobreza; a firmeza 

evolutiva ante os desafios monárquicos; a dificuldade de aceitar regras e hierarquias; o escancara-
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mento dos traços oriundos da realeza demonstrados pela vestimenta; a identificação dos traços 

monárquicos por meio dos mecanismos de defesa do ego (MDEs); o ato de não abrir mão da zona 

de conforto; o encobrimento da insatisfação consigo mesmo; as relações de domínio monárquico 

manifesto no grupocarma; as interprisões grupocármicas; o perfeccionismo gerado pelo medo de 

errar; as autocorruptibilidades expressas nas automanipulações; os autenganos estagnadores da 

autevolução; a hiperacuidade na rotina da conscin; o abuso de poder; os ganhos secundários; os 

resquícios patológicos das comilanças e bebidas alcoólicas dos banquetes monárquicos; a impaci-

ência diante dos gargalos evolutivos; o autocomprometimento com traços antinobreza; a autodes-

dramatização por meio das dinâmicas parapsiquícas; o curso Reciclagem das Posturas Monárqui-

cas; o fato de os colegas evolutivos funcionarem como espelho para os autenfrentamentos; a reci-

clagem holossomática através da reeducação alimentar; a decisão de promover a autorganização 

mentalsomática; as autorreciclagens através da teática do traforismo; as renovações impostas a si 

mesmo; a vontade inquebrantável de realizar a autorreciclagem; o aprofundamento da autopesqui-

sa por meio da autexposição na docência conscienciológica; o ato de autoconfrontar-se com a rea-

lidade nua e crua; o reconhecimento de megatrafar; o necessário autodiagnóstico, podendo gerar 

crises de crescimento; o autenfrentamento planejado favorecendo a autevolução consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autorrevezamen-

to multidimensional; o parapsiquismo aliado às autorreciclagens; o comprometimento multiexis-

tencial com as conscins e consciexes afeitas ao processo monárquico; o campo energético home-

ostático dos debates no Tertuliarium favorecendo os autenfrentamentos; a parapercepção de 

necessidades de mudanças intraconscienciais; o parapsiquismo aliado as autorreciclagens;  

a vivência na Dinâmica Parapsíquica Assistencial à Monarquia realizada no Centro de Altos 

Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo recin-recéxis; o sinergismo miniautefrenta-

mento-megautenfrentamento; o sinergismo das autorreciclagens contínuas; o sinergismo auto-

predisposição à mudança–predisposição assistencial dos amparadores; o sinergismo motivação- 

-vontade-reciclagem; o sinergismo mudança de pensamento–mudança de comportamento; o si-

nergismo do grupo evolutivo; o sinergismo autesforço-autevolução. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o falso princípio da superi-

oridade monárquica; a ausência de princípios e valores morais; a ausência do princípio da des-

crença (PD) quanto à evolução consciencial. 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código do exempla-

rismo pessoal (CEP); o código de valores pessoais auxiliando no autoposicionamento lúcido. 

Teoriologia: a teoria e a prática da autevolução consciencial; a maturação de 1% de te-

oria para 99% de prática; a teoria da seriéxis; a teoria da autevolução consciencial pelos autes-

forços; a teoria da reciclagem intraconsciencial; a teoria da autocoerência. 

Tecnologia: a técnica da autodecisão; as técnicas aplicadas à percepção holossomática; 

a técnica da reciclagem holossomática; a técnica da tenepes; a técnica da tentativa e erro; a téc-

nica da vergonha na cara; as técnicas de autossuperação aplicadas aos traços-fardos; a técnica 

dos pequenos passos aplicada no autenfrentamento do temperamento monárquico; as técnicas de 

reciclagem existencial; as técnicas parapsíquicas auxiliando nas mudanças. 

Voluntariologia: o voluntariado nas dinâmica interassistenciais; o voluntariado dos 

pesquisadores da Conscienciologia; o voluntariado conscienciológico favorecedor das retomadas 

de tarefas evolutivas; o paravoluntariado interassistencial da conscin tenepessista; o voluntaria-

do na docência tarística.  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; 

o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autor-
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ganizaciologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da imo-

bilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Biografologia; o Colégio Invisível da Para-Histori-

ologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio 

Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Sociolo-

gia; o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito libertador da quebra dos mecanismos de defesa do ego; o efeito po-

sitivo das autorreciclagens; os efeitos evolutivos da homeostase somática; os efeitos sadios das 

autocríticas e das heterocríticas; os efeitos evolutivos da vontade inquebrantável da conscin;  

o efeito da virada evolutiva; o efeito evolutivo do enfrentamento do malestar; os efeitos revigo-

rantes das autossuperações; os efeitos do autenfrentamento tarístico no autodesassédio mental-

somático; o efeito dos autesforços na interassistência no grupocarma; o efeito da autodetermina-

ção na agilização da assistência às consciexes monárquicas; o efeito da vontade superando  

o medo da autexposição; o efeito positivo da superação dos traços-fardos; o efeito da identifica-

ção dos trafares monárquicos na mudança do materpensene pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes do autoposicionamento frente às postu-

ras monárquicas; as neossinapses adquiridas a partir das neoideias; as neossinapses advindas do 

autenfrentamento lúcido; as neossinapses homeostáticas oriundas das autorreciclagens. 

Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-auten-

frentamento-autossuperação dos resquícios monárquicos; o ciclo contínuo do despertamento 

consciencial; o ciclo autocriticidade-autodesdramatização em relação aos traços-fardos da nobre-

za; o ciclo reparatório por meio das autexposições recicladoras. 

Enumerologia: a reciclagem da mediocrização da nobreza; a reciclagem da prepotência 

da nobreza; a reciclagem do autoritarismo da nobreza; a reciclagem da vaidade da nobreza; a re-

ciclagem da superficialidade da nobreza; a reciclagem das viciações da nobreza; a reciclagem da 

antiassistência da nobreza. 

Binomiologia: o binômio autaceitação íntima–autopacificação; o binômio autodetermi-

nação-autodecisão; o binômio autoconfiaça-autorreciclagem; o binômio autexposição-autexem-

plarismo; o binômio autenfrentamento-autorreciclagem dos traços monárquicos; o binômio au-

tenfrentamento-autoconhecimento; o binômio autodeterminação-autorreciclagem. 

Interaciologia: a interação autenfrentamentos lúcidos–autevolução; a interação auto-

confiança–autorreeducação consciencial; a interação autoconfrontação-autorreflexão; a intera-

ção autocrítica-autorrenovação; a interação autexperimentação-autorreflexão-autorrecins; a in-

teração autodiscernimento-autodeterminação. 

Crescendologia: o crescendo medo-vergonha-hesitação; o crescendo da autossupera-

ção dos traços-fardos da monarquia; o crescendo fechadismo consciencial–abertismo consci-

encial; o autenfrentamento dos traços monárquicos através da escrita conscienciológica no cres-

cendo responsabilidade-automotivação. 

Trinomiologia: o trinômio crise-despojamento-crescimento; o trinômio vontade-ação- 

-reciclagem; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio intencionalidade-propósito-determi-

nação; o trinômio desafio-superação-completismo; o trinômio predeterminação-decisão-firmeza. 

Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autenfrentamento-autotransformação-autevo-

lução; o polinômio vontade-decisão-superação-eliminação dos resquícios patológicos. 

Antagonismologia: o antagonismo ostentação / simplicidade; o antagonismo autenfren-

tamento / acomodação; o antagonismo mecanismos de defesa do ego / autenticidade conscienci-

al; o antagonismo ganho secundário / ganho evolutivo; o antagonismo insegurança / autoconfi-

ança; o antagonismo autoinsegurança / autenfrentamento evolutivo; o antagonismo autoins-

satisfação íntima / autopacifismo. 

Paradoxologia: o paradoxo da inconsciência do intermissivista quanto ao próprio tem-

peramento monárquico; o paradoxo do temperamento forte e difícil poder denotar fraqueza cons-

ciencial; o paradoxo da evitação do incômodo gerar malestar. 

Politicologia: a monarquia; a política da autevolução pela autenticidade consciencial;  

a política da autocracia; a política da aristocracia; a política da clerocracia. 
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Legislogia: a lei da interdependência evolutiva; a lei do maior esforço aplicada no au-

tenfrentamento dos traços monárquicos; a lei da causa e efeito. 

Filiologia: a reciclofilia; a recinofilia; a recexofilia; a autopesquisofilia; a decidofilia;  

a assistenciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: o autenfrentamento da recexofobia; a decidofobia; a recinofobia; a autocriti-

cofobia. 

Sindromologia: o sobrepairamento da síndrome da desorganização; o fim da síndrome 

da dispersão consciencial; a eliminação da síndrome da imaturidade; a superação da síndrome da 

autovitimização. 

Maniologia: a autassediomania; a egomania; a atenção quanto a nostomania perante as 

retrovidas na corte; a baixa lucidez quanto às manias pessoais; a criticomania; a lucidez quanto  

a mania de grandeza; a mania de disfarçar o orgulho; a eliminação das manias antievoutivas. 

Mitologia: o mito da superação dos trafares sem autenfrentamento; a quebra dos mitos  

e tabus seculares relativos à nobreza; os megamitos monárquicos; o mito do sangue azul. 

Holotecologia: a recexoteca; a politicoteca; a socioteca; a lucidoteca; a autopesquisote-

ca; a prioroteca; a monarquicoteca; a aristocracioteca; a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorreciclologia; a Autorrecexologia; a Autocriticologia; a Re-

cinologia; a Autocoerenciologia; a Temperamentologia; a Passadologia; a Evoluciologia; a Auto-

determinologia; a Autodecidologia; a Holomaturologia.  

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin monárquica; a conscin despojada; a conscin automotivada;  

a conscin pró-evolução; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o soberano; o monarca; o duque; o nobre; o conde; o marquês; o barão; 

o cortesão; o prepotente; o autodecisor; o acoplamentista; o proexista; o amparador intrafísico;  

o intermissivista; o reeducador; o exemplarista; o conscienciólogo; o temperamentólogo; o convi-

viólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o pesquisador; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a soberana; a monarca; a duquesa; a nobre; a condessa; a marquesa;  

a baronesa; a cortesã; a prepotente; a autodecisora; a acoplamentista; a proexista; a amparadora 

intrafísica; a intermissivista; a reeducadora; a exemplarista; a consciencióloga; a temperamentó-

loga; a convivióloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a pesquisado-

ra; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapiens autodeterminator; o Ho-

mo sapiens intermissivista; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapi-

ens ingennus; o Homo sapiens megatraforisticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautenfrentamento dos traços monárquicos = o da conscin, homem ou 

mulher, satisfeita com as autorrenovações superficiais e aparentes; megaautenfrentamento dos tra-

ços monárquicos = o da conscin, homem ou mulher, predisposta e determinada a realizar renova-

ções profundas até erradicar os resquícios dos traços-fardos da nobreza. 

 

Culturologia:a cultura da monarquia; a cultura da frivolidade; a cultura do supérfluo; 

a cultura da futilidade; a cultura das aparências; a cultura da recin; a cultura da recéxis; a ne-

cessária cultura do autodiscernimento. 
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Tipologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 23 tipos de 

perfis conscienciais denotadores do temperamento monárquico: 

01. Apriorista.  

02. Arrogante. 

03. Autocorrupto. 

04. Autoritário. 

05. Belicista. 

06. Cáustico. 

07. Demagogo. 

08. Dissimulador. 

09. Egocêntrico. 

10. Emocional. 

11. Exibicionista. 

12. Imaturo. 

13. Ingênuo. 

14. Invejoso. 

15. Malévolo. 

16. Miserê. 

17. Prepotente. 

18. Promíscuo. 

19. Religioso. 

20. Teimoso. 

21. Tirano. 

22. Vaidoso. 

23. Vanglorioso. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autenfrentamento dos traços monárquicos, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Arrogância:  Parassociologia;  Nosográfico. 

03.  Autenfrentamento  do  incômodo:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autexposição  recicladora:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

05.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

06.  Autorreciclagem  afetiva:  Autorreciclologia;  Homeostático. 

07.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

08.  Enfrentamento  evolutivo:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Estratégia  de  enfrentamento:  Etologia;  Neutro. 

10.  Feudalismo:  Historiologia;  Nosográfico. 

11.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático.  

12.  Monarquia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

14.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

15.  Temperamento  monárquico:  Nosotemperamentologia;  Nosográfico. 
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OS  TRAÇOS  MONÁRQUICOS  MANIFESTOS  E  NÃO  IDENTI-
FICADOS  PELA  CONSCIN  DEMONSTRAM  IMATURIDADE  

CONSCIENCIAL,  EXIGINDO  RECICLAGEM  IMEDIATA  PARA  

PROMOVER  O  DESLANCHE  DA  AUTEVOLUÇÃO  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica traços de temperamento monárquico 

na própria manifestação? Em caso afirmativo, na escala de 1 a 5, qual tem sido o nível do auten-

frentamento na autorreciclagem de tais traços? Quais as técnicas utilizadas? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Machado, Cesar; A Importância do Auto-Enfrentamento na Autoconsciencioterapia; Artigo; V Jornada 
de Saúde da Consciência e II Simpósio de Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 05-07.09.08; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 12; N. 1; 1 E-mail; 32 enus.; 1 microbiografia; 5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estu-

dos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro- Março, 2008; páginas 7 a 17. 
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 lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.607. 

 

T. O. M. 
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A U T E N F R E N T A M E N T O    HO L O B I O G R Á F I C O  
( S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autenfrentamento holobiográfico é o ato ou efeito de a conscin lúcida en-

carar a própria História Evolutiva (Autosseriexologia) com discernimento e reflexão, reperspecti-

vando sadiamente a abordagem frente aos erros e acertos pessoais e grupais cometidos em retro-

vidas a fim de potencializar a autodesassedialidade, ampliar os autotrafores e harmonizar as rela-

ções interconscienciais por meio da vivência teática da Cosmoética e da Interassistenciologia Ta-

rística. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo enfrentamento é constituído pelo prefixo do idioma Latim en, “em; 

a; sobre; superposição; aproximação; introdução; transformação”, e pelo vocábulo do idioma Es-

panhol, frente, derivado do idioma Latim, frons, “fronte; testa; rosto; semblante; cara”. Apareceu 

no Século XIX. O elemento de composição holo é proveniente do idioma Grego, holos, “total; 

completo; inteiro”. O vocábulo biografia procede do mesmo idioma Grego, biographía, “relato 

de vidas”, constituído pelos elementos de composição bios, “vida”, e graphe, “escrita; escrito; 

convenção; documento; descrição”. A palavra biografia apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Autenfrentamento seriexológico. 2.  Autorrealismo holomnemônico. 

3.  Autenfrentamento holorressomático. 4.  Autoimperdoamento holobiográfico. 5.  Autorreconci-

liação holobiográfica. 

Neologia. As 3 expressões compostas autenfrentamento holobiográfico, autenfrentamen-

to holobiográfico intrafísico e autenfrentamento holobiográfico extrafísico são neologismos téc-

nicos da Seriexologia. 

Antonimologia: 1.  Pusilanimidade auto-holobiográfica. 2.  Autesquiva seriexológica.  

3.  Autotergiversação holobiográfica. 4.  Autescapismo evolutivo crônico. 5.  Autofuga seriexoló-

gica. 6.  Acomodação seriexológica. 

Estrangeirismologia: o Autoconfrontarium seriexológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Holocarmologia Pessoal. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autenfren-

tamento: pré-requisito despertológico. Autenfrentamento holobiográfico: automegatares. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas listadas na ordem alfabética apresentando íntima 

relação ao tema: 

1.  “Autenfrentamento. A maioria das pessoas não se autenfrenta em função do ego s-

mo, do orgulho ou da vaidade”. 

2.  “Autoconscienciometria. O primeiro passo para a autopesquisa é o estudo da auto-

biografia, para depois a conscin se aprofundar nos meandros da holobiografia pessoal, por meio 

das autorretrocognições”. 

3.  “Conscienciograma. A conscin que se analisa com profundidade pelo Consciencio-

grama, acaba sabendo quem foi em vidas humanas prévias, ou seja, identifica as autopersonali-

dades consecutivas, no caso, quanto a si mesma”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia; os autopensenes; a autopenseni-

dade; os genopensenes; a genopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os cripto-

pensenes; a criptopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a consequência dos 

rastros autopensênicos; o autodiscernimento quanto à influência das fôrmas holopensênicas; a au-

topensenização polifásica ampliando a recuperação de retrocons; as parapesquisas holobiográficas 
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da matriz pensênica pessoal; os holopensenes favoráveis à conscin; os holopensenes desfavorá-

veis à conscin; o autenfrentamento holobiográfico auxiliando na colimação lúcida do materpen-

sene com o megatrafor; os patopensenes dirigidos contra si mesmo (autassédio); a patopenseni-

dade ordinária dificultando o acesso holomnemônico mais abrangente; a insubmissão às pressões 

holopensênicas regressivas. 

 

Fatologia: o autexame consciencial profundo; a refinada qualificação da intencionalida-

de pessoal; a autocriticidade tendo por base novas variáveis de análise; a autopesquisa retrocogni-

tiva na prática; os lucros e prejuízos da personalidade consecutiva autoconsciente; a memória au-

tobiográfica mapeando os indícios seriexológicos; a atenção quanto aos acontecimentos cotidia-

nos e a provável raiz holobiográfica dos mesmos; a interassistenciometria pessoal auxiliando, ao 

mesmo tempo, na amarração de pontas holobiográficas e na desamarração de contas holocármi-

cas; a assunção maior das autorresponsabilidades proexológicas após a constatação de eventos  

e contextos críticos da própria História Evolutiva; o fato de não se encontrar ninguém na intrafisi-

calidade pela primeira vez; o ato de levar de eito as múltiplas áreas da vida; o ato de encarar os 

problemas com objetividade; a postura do abertismo consciencial para assumir erros e acertos 

(atuais e passadológicos); a lucidez quanto ao ônus decisório; o enfrentamento das situações desa-

gradáveis, porém prioritárias; a autorreperspectivação quanto aos próprios desafetos; a autorretra-

tação pública e en petit comité; a eliminação da heterocompetitividade; as rivalidades pessoais de-

notando rastros holobiográficos a serem limpos; as convivências compulsórias da atual ressoma; 

o reatamento da amizade; os critérios de preenchimento do Livro dos Credores Grupocármicos;  

a troca lúcia das artes do passado pelas tares do presente; o jogo de cintura para saber lidar com 

os múltiplos desafios proexológicos; o sangue frio; o coração gelado; a rijeza de têmpera; a frieza 

de ânimo; a fronte erguida; a coragem moral; o autoimperdoamento lúcido; o desassombro cos-

moético; a imperturbabilidade somática; o sobrepairamento cosmovisiológico ante a própria evo-

lução; a aquisição do maxicompléxis enquanto pré-requisito para o autenfrentamento holobiográ-

fico extrafísico na próxima intermissão. 

 

Parafatologia: o autenfrentamento holobiográfico; o autorrealismo seriexológico; a au-

toconfrontação holocármica; a coragem de encarar as próprias imaturidades multisseculares; a au-

torreeducação holossomática; a opção pela saída lúcida do determinismo holocármico em prol da 

abertura crescente do livre arbítrio responsável; a construção cotidiana do autodomínio holosso-

mático necessário ao maior acesso holomnemônico; o olhar seriexológico; a lucidez holocármica 

crescente impedindo o autacobertamento egoico; a exposição intra e extrafísica da personalidade 

consecutiva lúcida gerando o autencantoamento evolutivo; o autoparapsiquismo lúcido aceleran-

do a conquista da holomaturidade; a interassistencialidade parapsíquica predispondo ao mitrida-

tismo interconsciencial perante os assistidos (Paraimunologia); a autovivência do estado vibracio-

nal (EV) profilático; o combate diário aos autotrafares seriexológicos; a coragem ponderada de 

manter a autopesquisa holobiográfica em dia; o desassombro frente aos credores do passado (Au-

todesassediologia); a confiança na parapreceptoria especializada em Holomemoriologia; a exérese 

dos nódulos holomnemônicos pelas autorretrocognições assistidas; a Para-História subjacente às 

paracicatrizes do psicossoma; a autossuperação frente às intrusões assediadoras multimilenares;  

o arrefecimento seriexológico do autobelicismo; os extrapolacionismos parapsíquicos de cunho 

seriexológico; a pressão cardiochacral determinada pela paracobrança assediadora; os acertos 

grupocármicos lúcidos; a recomposição grupocármica teática ocasionando catarses seriexológicas 

aliviadoras; as pesquisas quanto às raízes seriexológicas do autotemperamento; a paragenética 

pessoal encantoando a própria consciência e a obrigando ao autenfrentamento holobiográfico no 

cotidiano; o emprego consciente da tenepes como Reconciliarium seriexológico; a participação 

lúcida na reurbex; a parapsicoteca na condição de ambiente extrafísico ou palco multidimensional 

de autenfretamentos holobiográficos seriados. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Autoconscienciometria-Autoconsciencioterapia; o siner-

gismo autocognição-autoconfiança; o sinergismo autenfrentamento-autodesassédio; o sinergis-

mo autodiscernimento-autorreflexão; o sinergismo abertismo consciencial–acesso holomnemô-

nico. 

Principiologia: o princípio da autocognição seriexológica. 

Codigologia: as cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC) relacionadas à autos-

superação consciencial constante. 

Teoriologia: a teoria do trio ínsito; a teoria do palimpsesto paragenético. 

Tecnologia: a técnica consciencioterápica do enfrentamento do malestar. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Pesquisas Seriexológi-

ca e Holobiográficas (CONSECUTIVUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Paragenetico-

logia. 

Efeitologia: o efeito seriexológico das recins. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da autoneoperspectivação; as paraneossi-

napses recuperadas pelas retrocognições intermissivas assistidas. 

Ciclologia: o ciclo seriexológico segundos de loucura–séculos de recomposição. 

Enumerologia: o dedo na ferida autosseriexológica; o olho do furacão autosseriexológi-

co; os ossos do ofício autosseriexológico; o nó górdio autosseriexológico; o pente fino autosseri-

exológico; a caixa preta autosseriexológica; o busílis autosseriexológico. O autenfrentamento de 

retrotraumas; o autenfrentamento de retrovícios; o autenfrentamento de retromanias; o auten-

frentamento de retrodramas; o autenfrentamento de retrodesafetos; o autenfrentamento de 

retrodessomas; o autenfrentamento de retroerros. 

Binomiologia: o binômio medo-assédio; o binômio vontade-intenção; o binômio admi-

ração-discordância; o binômio amizade-feedback. 

Interaciologia: a interação temperamento-paragenética-holossoma; a interação auten-

frentamento holobiográfico–aceleração da História Pessoal; a interação cosmovisão holobiográ-

fica–autoimagem realista; a interação Autoconscientização Multidimensional–Autoconscientiza-

ção Seriexológica; a interação saldo holocármico–autoconfiança holobiográfica. 

Crescendologia: o crescendo da lucidez seriexológica. 

Trinomiologia: o trinômio Para-Historiografia–Seriexologia–Holobiografologia. 

Polinomiologia: o polinômio Intraconscienciologia-Extraconscienciologia-Interconsci-

enciologia-Paraconscienciologia-Policonscienciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo autenfrentamento / autofuga. 

Paradoxologia: o paradoxo do estresse positivo causado pela crise de crescimento. 

Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei Cosmoética de causa e efeito; o autodiagnóstico holocármico a partir da 

lei do retorno. 

Filiologia: a recinofilia. 

Fobiologia: a seriexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da automimese fossilizada; a síndrome da parerudição des-

perdiçada; a síndrome da autossantificação; a síndrome da pré-derrota. 

Maniologia: a profilaxia quanto à fracossomania; a antimegalomania. 

Mitologia: os mitos quanto ao passado pesssoal. 

Holotecologia: a cronoteca; a memorioteca; a parafenomenoteca; a grupoteca; a serie-

xoteca; a consciencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Holobiografologia; a Autosseriexometria; a Reci-

nologia; a Retrocogniciologia; a Holomemoriologia; a Abertismologia; a Holocarmologia; a In-

terassistenciologia; a Proexologia; a Consciencioterapeuticologia; a Autevoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o investigador- 

-ator; o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o pro-

jetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o teleguiado auto-

crítico; o evoluciólogo; o seriexólogo. 

 

Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora- 

-atriz; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a pro-

jetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a teleguiada auto-

crítica; a evolucióloga; a seriexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo 

sapiens autocorrector; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens 

cotherapeuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autenfrentamento holobiográfico intrafísico = a autexperimentação cons-

tante do intermissivista no laboratório da Autorretrocogniciologia; autenfrentamento holobiográ-

fico extrafísico = a autexperimentação da consciex intermissivista na parapsicoteca. 

 

Culturologia: a cultura da autoconscientização seriexológica. 

 

Paradoxo. No âmbito da Holocarmologia, o autenfrentamento holobiográfico visa, para-

doxalmente, a liquidação de contas com os credores do passado. Enfrentar-se significa também 

olhar para fora e atender as demandas externas, provenientes de outras pessoas do grupo de con-

vívio, as quais colocam o dedo nas feridas trafarinas pessoais. 

Assediador. Pela Paraconviviologia, o assediador pessoal é, antes de tudo, consciência 

próxima, com a qual se conviveu no passado, sendo capaz de espelhar e fazer aflorar situações 

embaraçosas, desconcertantes e vexaminosas para os envolvidos. Constitui fonte de informações 

retrocognitivas preciosas. 

Lexicoterapia. Sob a ótica da Lexicologia, o autenfrentamento holobiográfico pode ser 

melhor mapeado e efetivado a partir da nomeação, definição e análise técnica dos diferentes tipos 

de emoções sentidas durante os períodos de maior pressão holopensênica no exercício da autopro-

éxis. 

Antagonismo. Pela Psicossomatologia, eis, dentre outros, 15 exemplos de contrapontos 

etológicos passíveis de serem percebidos no contexto do autenfrentamento holobiográfico, capa-

zes de auxiliar os interessados na assunção de maior grau de paraimunidade ante os dados serie-

xológicos acessados ao priorizarem as condutas mais maduras: 

01.  Chorar / sorrir. 

02.  Competir / cooperar. 

03.  Culpar-se / assistir. 

04.  Dar lição de moral / dar lição de fraternidade. 

05.  Defender o próprio ego (autoimagem) / priorizar o trabalho tarístico (assistenci-

alidade). 

06.  Entregar os pontos regularmente (instabilidade autoproexológica) / saber ser re-

siliente (continuísmo maxiproexológico). 
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07.  Ficar com ideia fixa (monopensenidade) / mudar de bloco pensênico (neopenseni-

dade). 

08.  Indignar-se colericamente / saber discordar mantendo o bom-humor. 

09.  Invejar o sucesso alheio / autofocar-se nos próprios desempenhos. 

10.  Manifestar autoinsegurança frequentemente / conquistar autossuficiência pe-

rene. 

11.  Querer vingar-se a todo instante / heteroperdoar pelo exemplo. 

12.  Sentir ciúme doentio / desenvolver heteroconfiança. 

13.  Ter medo crônico / manter a imperturbabilidade. 

14.  Viver isoladamente / conviver de fato em determinada comunidade. 

15.  Vitimizar-se explicitamente / autabnegar-se silenciosamente. 

 

Listagem. Atinente à Autoconscienciometrologia, eis, listados alfabeticamente, dentre 

outras, 15 ferramentas conscienciológicas e condições maxiproexológicas atuais capazes de aju-

dar a conscin intermissivista a identificar os detalhes, encarar os credores e superar os limites da 

própria História Evolutiva: 

01.  Comunicologia: a docência itinerante atuante. 

02.  Conscienciogramologia: o gráfico conscienciométrico 360º pessoal. 

03.  Conscienciometrologia: a técnica da conscin-cobaia voluntária. 

04.  Duplismologia: o diálogo duplista (oaristo). 

05.  Enciclopediologia: a verbetografia enciclopédica. 

06.  Experimentologia: o laboratório da Autorretrocogniciologia. 

07.  Despertologia: o Programa de Aceleração da Desperticidade (PROAD). 

08.  Grupocarmologia: as famílias conscienciais mapeadas. 

09.  Holobiografologia: a identificação da retrossenha pessoal. 

10.  Intrafisicologia: a profissão superavitária. 

11.  Mentalsomatologia: o autorado conscienciológico publicado. 

12.  Pesquisologia: a autexposição das pesquisas conscienciológicas na tertúlia matinal. 

13.  Proexologia: a liderança maxiproexológica evidente. 

14.  Terapeuticologia: o diagnóstico consciencioterápico (auto e hetero). 

15.  Voluntariologia: os vínculos conscienciais e as funções exercidas no voluntariado. 

 

Contraponto. Os fatos e parafatos relacionados ao passado pessoal e grupal exigem ma-

turidade da conscin interessada a fim de conseguir lidar com tais demandas assistenciais. Por isso, 

o ritmo de enfrentamento seriexológico variar de caso a caso, não podendo ser receitado como pa-

naceia para todas as conscins. 

Questão. Cabe a cada intermissivista questionar-se se já estaria ou não no momento de, 

conscientemente, levantar o véu de Ísis e desvendar a trama da própria História Holobiográfica  

a fim de melhor compreender o presente (autoproéxis) e acelerar as etapas da recomposição gru-

pocármica (interassistencialidade), visando conquistar percentual maior de liberdade evolutiva 

(policarmalidade). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autenfrentamento holobiográfico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Autocrítica  remissiva:  Autocriticologia;  Homeostático. 
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05.  Autopesquisa  holocármica:  Holocarmologia;  Neutro. 

06.  Autoprescrição  desassediadora:  Autoconsciencioterapeuticologia;  Homeostático. 

07.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

08.  Crescendo  retrocognição-neorresponsabilidade:  Seriexologia;  Homeostático. 

09.  Dividendo  da  personalidade  consecutiva:  Seriexometria;  Homeostático. 

10.  Erro  evolutivo  crasso:  Errologia;  Nosográfico. 

11.  FEP  do  intermissivista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Megairreconciliabilidade:  Descrenciologia;  Neutro. 

13.  Nosografia  seriexológica:  Parageneticologia;  Neutro. 

14.  Reconciliação  íntima:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15.  Seriexometria:  Holobiografologia;  Neutro. 

 

SABER  ENCARAR  AS  PRÓPRIAS  PEGADAS  EVOLUTIVAS  

COM  SABEDORIA,  AUTOCRÍTICA  E  FAIR  PLAY  CONSTITUI  

PRÉ-REQUISITO  BÁSICO  PARA  O  ACESSO  MAIS  EFETIVO,  
OSTENSIVO  E  EQUILIBRADO  DA  HOLOMNEMOSSOMÁTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já possui bom ânimo, intrepidez sadia e desas-

sombro cosmoético para encarar os detalhes da própria holobiografia? Quais os pré-requisitos 

egocármicos, proexológicos e interassistenciais a serem superados a fim de ampliar tal acesso ho-

lomnemônico? 

 
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; 7.655 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 

403 a 407. 

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 154, 173  
e 406. 

 

P. F. 
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A U T E N G A N O L O G I A  
( E R R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Autenganologia é a Ciência aplicada aos estudos dos erros, equívocos, 

desacertos, descuidos, imprecisões, incorreções e lapsos cometidos por parte da conscin ou cons-

ciex a respeito de si ou relacionados a outras consciências, podendo ocorrer de maneira conscien-

te ou inconsciente. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O termo enganar procede do idioma Latim Vulgar, ingannare, “escarne-

cer; zombar; ludibriar”, de gannire, “latir; ganir (o cão); regougar (a raposa); chilrear (o pássaro); 

gorjear (as aves); murmurar; lamentar; grunhir”. As palavras enganar e engano surgiram no Sé-

culo XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; arte; trata-

do; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência do Autengano. 2.  Antidiscernimentologia. 3.  Autodesacer-

tologia. 4.  Autequivociologia. 5.  Errologia Pessoal. 6.  Autodelusiologia. 

Antonimologia: 1.  Autacertologia. 2.  Autodiscernimentologia. 3.  Autoirrepreensibili-

dade. 4.  Automaturologia. 5.  Autexatidão; autoprecisão. 6.  Impecabilidade pessoal. 7.  Autojus-

teza; autocorreção. 

Estrangeirismologia: o selfcriticism; a selfdeception; a selfdelusion; a selfimage; a self-

indulgence; a selfjustification; a selfobservation; o selfknowledge. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autorreflexologia. 

Coloquiologia: – Me engana que eu gosto. 

Citaciologia: – A mentira que contamos em silêncio para nós mesmos não mente, seduz. 

Ela se reveste do semblante da verdade para melhor mentir (Eduardo Giannetti da Fonseca, 

1957–). 

Filosofia: a Cosmoética; o Empirismo; o Racionalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreflexão evolutiva; o holopensene pessoal 

da ponderação; o holopensene pessoal da autocientificidade; os ilusiopensenes; a ilusiopensenida-

de; os logicopensenes; a logicopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os pense-

nes construídos a partir dos solilóquios prolíficos. 

 

Fatologia: as interpretações errôneas; a visão curta; a inobservação das múltiplas variá-

veis; as tendenciosidades; os emocionalismos poluindo as autoconclusões; a falibilidade humana; 

o autodesconhecimento; a autossustentação das crenças pessoais; os autenganos sendo usados na 

condição de mecanismos de defesa do ego (MDEs); as forçações de barra validando enganos 

pessoais; os autenganos funcionando ao modo de realidades paralelas pessoais; as justificativas 

tendenciosas sustentadoras dos enganos pessoais; os autenganos conscientes chancelando auto-

corrupções; os autenganos individuais e coletivos; as incoerências; as autopersuasões; a procrasti-

nação autocorruptamente justificada; as tentativas de moralização dos enganos autopatrocinados;  

a substituição de antigos autenganos por enganos pessoais atualizados; os autenganos na condição 

de evitações da realidade. 

 

Parafatologia: as interpretações tendenciosas dos parafatos; o estado vibracional (EV) 

ajudando na profilaxia dos enganos pessoais; os autassédios na condição de autenganos e parau-
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tenganos; a autodesassedialidade interdimensional; o parapsiquismo funcional na paraprofilaxia 

dos autenganos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da sucessividade experimental na busca do acerto. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); os princípios éticos e cosmoéticos. 

Codigologia: os ajustes eventuais no código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria científica do observador. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica da Reverificaciologia; a técnica da 

omnipesquisa permanente; a técnica do errograma; a técnica do inventariograma; a técnica da 

autorreflexão de 5 horas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o trio 

de laboratórios do desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca); o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; a técnica da conscin-cobaia voluntária utilizada en-

quanto laboratório conscienciológico. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da racionalidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir dos autenganos cometidos e reco-

nhecidos. 

Ciclologia: o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrenta-

mento-autossuperação; o ciclo engano-constatação-hipótese-conclusão-remissão. 

Enumerologia: o autengano; o heterengano; o omniengano; o retroengano; o protoen-

gano; o criptoengano; o metaengano. 

Binomiologia: o binômio autengano-idealização. 

Interaciologia: a interação racionalidade–pensamento retilíneo–ação acertada–vida 

centrada. 

Trinomiologia: o trinômio da erronia omissão-engano-erro. 

Antagonismologia: o antagonismo fatuística / achismo; o antagonismo mentalsoma  

/ psicossoma; o antagonismo imparcialidade / tendenciosidade; o antagonismo Experimentologia 

/ Ideologia; o antagonismo fato / suposição; o antagonismo comprovação / suposição; o antago-

nismo coerência / incoerência; o antagonismo convergência factual / divergência factual. 

Paradoxologia: o paradoxo de acertar no presente pelo aprendizado dos autenganos do 

passado; o paradoxo de acreditar na própria mentira. 

Politicologia: a raciocinocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei do menor esforço. 

Filiologia: a criticofilia. 

Fobiologia: a autexperimentofobia; a organizaciofobia; a cienciofobia; a autocriticofo-

bia; a logicofobia; a criteriofobia; a cognofobia; a raciocinofobia; a maturofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a sín-

drome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da mediocrização; a síndrome da indis-

ciplina autopensênica; a síndrome do avestruzismo; a síndrome da autopatopensenidade; a sín-

drome de Estocolmo. 

Maniologia: a mitomania; a apriorismomania; a fracassomania; a egomania; a pesquiso-

mania; a subcerebromania; a autassediomania; a monomania. 

Holotecologia: a experimentoteca; a erroteca; a cientificoteca; a psicologicoteca; a evo-

lucioteca; a criticoteca; a descrencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autenganologia; a Errologia; a Imaturologia; a Holomaturologia; 

a Cerebrologia; a Paracerebrologia; a Paracientificologia; a Racionologia; a Nosologia; a Pseudo-

logia; a Autocriticologia; a Autassediologia; a Falaciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o mitômano; o enganador; o autenganado; o enganador autenganado. 

 

Femininologia: a mitômana; a enganadora; a autenganada; a enganadora autenganada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens rationophobicus; o Homo sapiens desorientatus; o Ho-

mo sapiens erraticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens irrationalis; o Homo sapiens 

pseudoscientificus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens autorreeducator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Autenganologia Inconsciente = os estudos dos autoconceitos distorcidos 

gerados pela ignorância, inexperiência e primarismo do indivíduo autenganado; Autenganologia 

Consciente = os estudos das ideias fixas errôneas mantidas propositadamente pela autocorrupção 

recalcitrante e reconhecida pelo indivíduo autenganado. 

 

Culturologia: a cultura do achismo; a cultura da irreflexão; a cultura da Experimento-

logia; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da cientificidade; a cultura da refutação; a cul-

tura da Descrenciologia; a cultura da auto e heterocriticidade cosmoéticas. 

 

Personalidades. Pela visão da Racionologia, eis ordenados alfabeticamente, 10 exem-

plos de autenganos, não raros, passíveis de serem observados em personalidades humanas: 

01.  Anorexia. A adolescente anoréxica consciente do peso corporal de 45 kg e altura de 

1,60 m observando a própria imagem no espelho e ainda se achando gorda. 

02.  Apaixonamento. O homem apaixonado pela companheira de trabalho interpretando 

atitudes da colega de maneira a confirmar a reciprocidade dos próprios sentimentos quando na 

verdade a mulher não os tem. 

03.  Ciúmes. A noiva ciumenta colocando em dúvida a fidelidade do noivo todas as ve-

zes nas quais o parceiro conversa com outras mulheres. 

04.  Criminologia. O homem, réu confesso de crime passional, declarando ter cometido  

o crime “em nome do amor”. 

05.  Dessoma. A mãe inconformada pela perda do filho insistindo em manter o quarto 

arrumado e o lugar reservado à mesa de jantar aguardando a volta do rapaz, sabidamente já desso-

mado. 

06.  Dieta. A mulher acima do peso se comprometendo e falhando repetidamente em ini-

ciar a dieta alimentar na próxima segunda-feira. 

07.  Jogo. O jogador frequente, esperançoso de ficar rico, apostando no jogo sem nunca 

ter calculado o montante dos próprios gastos financeiros com a jogatina ao longo da vida, muitas 

vezes representando fortuna superior ao prêmio ofertado. 

08.  Relógio. O estudante constantemente atrasado aos compromissos adiantando o reló-

gio de pulso em alguns minutos na intenção de chegar na hora marcada às obrigações da vida aca-

dêmica. 

09.  Roupa. A mulher comprando vestido de número menor ao seu tamanho real para se 

sentir mais magra. 

10.  Vitimização. O senhor na terceira idade magoado devido a conflitos familiares do 

passado, com memória seletiva de elementos confirmatórios do papel de vítima, sem observar  di-

ferentes ângulos, não analisando os próprios erros. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2392 

Consonância. Sob a ótica da Orismologia, eis 12 áreas de estudo conscienciológico se-

guidas de unidades léxicas consonantes ao universo da Autenganologia, dispostas alfabetica-

mente: 

01.  Acertologia: desacerto; desajuste; imprecisão; incorreção; inexatidão; insensatez. 

02.  Assertivologia: contestação; negação; negativa; refutação. 

03.  Atenciologia: descaso; descuido; displicência; distração; inatenção; indiferença. 

04.  Cerebrologia: acefalia; descerebração; incompreensão; insanidade; irracionalidade. 

05.  Criticologia: desatino; desvario; indiscernimento; leviandade; precipitação. 

06.  Cuidadologia: desatenção; descuido; desleixo; irreflexão; irresponsabilidade. 

07.  Descrenciologia: credulidade; crença; dogma; fé; fiúza; insuspeição; irrazão. 

08.  Disciplinologia: desleixo; desordem; inconstância; indisciplina; irregularidade. 

09.  Imagisticologia: esterilidade; imperícia; infecundidade; nulidade. 

10.  Maturologia: estouvamento; imaturidade; inexperiência; insensatez; irreflexão. 

11.  Organizaciologia: desestruturação; desregramento; desregulação; indisciplina. 

12.  Raciocinologia: achismo; imponderação; incoerência; irracionalidade; irreflexão. 

 

Dissonância. Sob a ótica da Orismologia, eis 12 áreas de estudo conscienciológico se-

guidas de unidades léxicas dissonantes ao universo da Autenganologia, dispostas alfabeticamente: 

01.  Acertologia: atino; exatidão; juízo; justeza; precisão; sabedoria. 

02.  Assertivologia: assertiva; declaração; depoimento; enunciação; proposição. 

03.  Atenciologia: cautela; devotamento; precaução; prudência; zelo. 

04.  Cerebrologia: cerebralismo; intelecção; pensamento; razão; sanidade. 

05.  Criticologia: análise; apreciação; avaliação; juízo; julgamento; parecer. 

06.  Cuidadologia: aplicação; cautela; diligência; escrúpulo; previdência; reflexão. 

07.  Descrenciologia: antidogmatismo; ceticismo; experimentação; incredulidade. 

08.  Disciplinologia: aplicação; método; organização; regramento; regularidade. 

09.  Imagisticologia: criatividade; imaginação; invenção; inventiva. 

10.  Maturologia: discernimento; experiência; maturescência; razão; senso; tino. 

11.  Organizaciologia: conformação; ordeirismo; regramento; sistematização. 

12.  Raciocinologia: coerência; lógica; ponderação; reflexão; sensatez; solilóquio. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Autenganologia, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Achismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Atilamento:  Atilamentologia;  Homeostático. 

04.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

05.  Audição  seletiva:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

06.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

08.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Paradoxo  do  autengano:  Autolucidologia;  Neutro. 

10.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

11.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Subconsciência  humana:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Subconsciencialidade:  Subconscienciologia;  Nosográfico. 

14.  Sustentação  do  erro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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AS  LACUNAS  AUTODESCRENCIOLÓGICAS  PODEM  ATUAR  

NA  CONDIÇÃO  DE  AGENTES  DISFUNCIONAIS,  PREDISPO-
NENTES  DE  AUTENGANOS,  ACARRETANDO  EM  ATRASOS  

ANTIEVOLUTIVOS  RELEVANTES  NA  AUTOMANIFESTAÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue fazer as autaveriguações racionais 

quanto à existência, ou não, de autenganos atuantes na Autopensenologia? Com qual frequência? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Joana D’ rc. Título Original: The Messenger: The Story of Joan of Arc. País: França & EUA. Data: 

1999. Duração: 155 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Portu-
guês (em DVD). Direção: Luc Besson. Elenco: Milla Jovovich; Dustin Hoffman; Faye Dunaway; John Malkovich; 

Tchéky Karyo; Vincent Cassel; Desmond Harrington; & Pascal Greggory. Produção: Patrice Ledoux. Desenho de Pro-

dução: Hugues Tissandier. Direção de Arte: Alain Paroutaud. Roteiro: Luc Besson; & Andrew Birkin. Fotografia: Thi-
erry Arbogast. Música: Eric Serra. Cenografia: Alain Carsoux; & Benoit Philippon. Figurino: Catherine Leterrier. Edi-

ção: Sylvie Landra. Efeitos Especiais: Georges Demétrau; Delphine Le Roch; & Alain Couty. Estúdio: Gaumont; & Le-

eloo Productions. Companhia: Columbia Pictures; & Sony Pictures Entertainment. Sinopse: O filme retrata a figura his-
tórica de Joana d’Arc (1412-1431), jovem parapsíquica de origem camponesa exaltadora do nacionalismo francês, na luta 

contra os ingleses durante a Guerra dos 100 Anos (1337-1453). Intitulada "Donzela de Orléans" e seguindo “vozes” espi-

rituais, dizia estar em missão divina para libertar a França dos ingleses. A monarquia francesa decide confiar o exército 
com o qual Joana recupera Reims, sendo o delfim coroado rei Carlos VII. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Giannetti, Eduardo; Auto-engano; revisores Renato Potenza Rodrigues; & José Muniz Jr.; 254 p.; 4 se-

ções; 28 caps.; 1 website; 157 notas; 205 refs.; ono.; 18 x 12,5 cm; br.; 3ª reimp.; Companhia de Bolso; São Paulo, SP; 
2009; páginas 117 a 201. 

2.  Martins, Ítalo; Auto-engano; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 5; N. 2; Seção: Temas da 

Conscienciologia; 1 E-mail; 31 enus.; 1 nota; 7 infografias; 5 filmes; 21 refs.; Associação Internacional do Centro de Al-
tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2001; páginas 54 a 68. 

 

J. P. 
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A U T E N T I C I D A D E    AS S I S T E N C I A L  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autenticidade assistencial é o ato ou efeito da manifestação genuína, as-

sertiva, fraterna e despojada de egocentrismo da conscin, homem ou mulher, evidenciando a in-

tencionalidade sadia e maturidade integral nas interlocuções cotidianas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra autêntico provém do idioma Latim, authenticus, “que tem autori-

dade; válido; aprovado”, e esta do Grego, autentikhós, “que consiste num poder absoluto; princi-

pal; primordial”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo autenticidade apareceu no Século XVIII.  

O termo assistência vem do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou ad-

sistens, 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”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Sinceridade assistencial. 2.  Genuinidade tarística. 3.  Franqueza as-

sistencial. 4.  Veracidade assistencial. 5.  Autocoerência assistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas autenticidade assistencial, autenticidade assisten-

cial inata e autenticidade assistencial adquirida são neologismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Inautenticidade consoladora. 2.  Insinceridade assistencial. 3.  Au-

tenticidade agressiva. 4.  Autenticidade hostil. 5.  Dissimulação consoladora. 6.  Autexposição 

exibicionista. 7.  Estupro evolutivo. 

Estrangeirismologia: o rapport assertivo; o feedback de alto nível; o streaptease cons-

ciencial desprovido de ego; a glasnost exemplarista; a tares soft e assertiva; o upgrade na comuni-

cação pessoal; a expressão light; a assistência full time; o approach da diplomacia; o upgrade da 

tacon para tares; o modus operandi avançado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autexemplarismo tarístico. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autenticidade 

assistencial esclarece. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da assistencialidade; o holopensene da autenticida-

de; o holopensene do autodesassédio; o holopensene pessoal da convivialidade sadia; o holopen-

sene da interassistência; o holopensene da empatia; o holopensene do exemplarismo pessoal;  

o holopensene de acolhimento; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a autenticidade assistencial; a transparência acolhedora; o despojamento em-

pático; a autexposição leal; a lisura de intenção na autexposição exemplarista; o entendimento da 

autenticidade enquanto valor relativo; a manifestação comedida de trafores; o disfarce cosmoético 

da maturidade; a naturalidade pessoal sobressaindo-se às vestimentas e acessórios sofisticados;  

a veste despojada simplificando a aparência; a conformação da linguagem; a proporção acertada 

da erudição na assistência; a expressão genuína e assertiva com vocabulário propositalmente em-

pobrecido; o uso premeditado de coloquialismo facilitando a interação; a interlocução ajustada no 

ato de ouvir e falar; a comunicação não violenta; o trafor antecedendo o trafar nos feedbacks;  

o bom humor elaborado no pacote da intervenção tarística; o ato de morder a língua evitando  

a resposta ferina; a qualidade das energias nos posicionamentos; a sinceridade agressiva; a ex-

pressão arrogante de contrariedade; o tom de superioridade; o reconhecimento da soberba pesso-

al; a falta de atenção indicando menosprezo; a predisposição ao revide; as antipatias; o excesso de 
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mesuras; a exibição disfarçada em apresentação acalorada; a constatação das imaturidades; o es-

cárnio do riso escrachado; o ato de carregar nas tintas; os comocionalismos; as dificuldades de co-

municação gerando erros de interpretação; a cara de paisagem demonstrando a covardia em ma-

nifestar desaprovação; o excesso de adjetivos indicando bajulação; a voz açucarada enquanto ins-

trumento de manipulação; a empatia em subnível; o ato de insistir na convivência com conscins 

antipáticas; a admissão do erro; a evitação da competitividade com a demonstração de subnível 

técnico; o ato de pedir desculpas; a omissão superavitária; os cuidados com a forma para não 

comprometer o conteúdo; a firmeza com moderação; o ato de dizer não com gentileza; a repri-

menda com suavidade; a dosagem na manifestação do bem-estar e do malestar; o ato de abrir mão 

de estar sempre com a razão; a responsabilidade na psicometria consciencial; a vergonha pelo 

comportamento imaturo; o receio em desagradar; o bom humor quebrando o distanciamento;  

o desassombro diante da imaturidade do outro; a comunicação franca, desinibida e afetuosa como 

base da dupla evolutiva (DE); a leitura assertiva do próprio estado emocional; a sustentação sere-

na de verpons; o autodiagnóstico da manifestação energética; a valorização do trabalho alheio;  

a atualização das referências de si mesmo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autenticidade as-

sistencial aperfeiçoando o desempenho multidimensional da conscin; a genuinidade como cone-

xão com os amparadores extrafísicos; o exibicionismo alimentado pelos guias amauróticos; a difi-

culdade em rememorar projeções conscienciais; a projeção vexaminosa expondo a truculência do 

pensar e agir; o assédio utilizando as energias conscienciais nas interlocuções cotidianas; os asse-

diadores reforçando a insegurança pessoal; a evitação dos julgamentos antifraternos diante dos 

parafatos; a habilidade assistencial nos parapsicodramas; a manifestação autêntica e assistencial 

favorecendo o investimento dos amparadores nas parapercepções; a sutilização da manifestação 

consciencial energossomática; o equilíbrio pessoal diante da pressão extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autenticidade–força presencial; o sinergismo boa inten-

ção–comportamento genuíno–amparo ostensivo; o sinergismo vaidade-timidez; o sinergismo 

postura assistencial–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo desinibição holossomática–desen-

voltura assistencial. 

Principiologia: o aprofundamento no princípio do Universalismo; o princípio de acon-

tecer o melhor para todos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do respeito ao 

nível evolutivo do outro; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da autorre-

educação consciencial; o princípio da descrença (PD) na base da autenticidade sadia; o princípio 

da energia chegar primeiro; o princípio de ninguém dar se não tem; o princípio do maior esforço 

nas autossuperações. 

Codigologia: a intencionalidade como base do código pessoal de Cosmoética (CPC); os 

códigos tácitos das reações energossomáticas gerando comunicações deficitárias. 

Teoriologia: a teoria das relações holocármicas; a teoria da comunicação assertiva;  

a teoria de análise do discurso; a teoria do contrato de veridicção. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia; a técnica de calar refreando a instintividade  

e impulsividade; a técnica de abrir mão da razão; a técnica do sobrepairamento analítico apli-

cada a todos os âmbitos da vida intrafísica; a técnica do exercício da tares facultando o ajuste;  

a técnica da autexposição no equilíbrio do pêndulo consciencial; a técnica de pensenizar repeti-

damente até modificar o padrão reativo. 

Voluntariologia: o feedback entre os voluntários docentes no desempenho das ativida-

des tarísticas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o acolhimento aos alunos no voluntari-

ado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium no exercício da hetero-

crítica sadia; o voluntariado funcionando ao modo de laboratório conscienciológico; o laborató-

rio conscienciológico da Parapedagogia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticolo-
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gia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico Acopla-

mentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Assistenciolo-

gia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invi-

sível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da energia fraterna na reprimenda; o efeito inibidor da autentici-

dade agressiva; o efeito da conduta exemplar na assistência extrafísica; o efeito do amparo ex-

trafísico advindo da autenticidade assistencial; o efeito pernicioso da dissimulação; os efeitos au-

teducativos da projeção vexaminosa; o efeito repressor da Socin Robotizada sobre o anseio de 

manifestação genuína da consciência; o efeito colateral da autenticidade desmedida; o efeito ha-

lo da mudança de postura consciencial sobre o grupocarma; o efeito pendular da autenticidade; 

os efeitos da falta de autoconfiança; o efeito do esforço em adotar posturas avançadas. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelo aprendizado com os erros de abor-

dagem; os cursos das Instituições Conscienciocêntricas proporcionando neossinapses geradoras 

da autenticidade assistencial. 

Ciclologia: o ciclo vicioso da autovitimização; o ciclo da autocorrupção embotando  

a superioridade evolutiva; o ciclo da autocorrupção impedindo a oportunidade de a consciência 

ser autêntica e assistencial. 

Enumerologia: o ato de investir no aprimoramento da comunicação pessoal; o ato de re-

conhecer os próprios sentimentos; o ato de refletir sobre a intencionalidade; o ato de qualificar  

a comunicação; o ato de não falar mal dos outros; o ato de não pensar mal dos outros; o ato de 

cultivar o bom humor e a descontração. A conduta de optar pela autocoerência; a conduta de agir 

cosmoeticamente para atrair a companhia dos amparadores; a conduta de primar por objetividade 

e clareza nas ações; a conduta de agir adequadamente nos diferentes holopensenes; a conduta de 

mapear o padrão autopensênico; a conduta de falar a verdade; a conduta de avaliar o resultado 

das interações pessoais. 

Binomiologia: o binômio sinceridade-leveza; o binômio autêntico despojado–franco 

educado; o binômio verdade-limite; a manifestação elevada do binômio admiração-discordância; 

o binômio primeiro ouvir–depois falar; o binômio saber falar–saber calar. 

Interaciologia: a interação humildade-dissimulação; a interação humildade-vaidade;  

a interação gargalhada-menosprezo; a interação ironia-desprezo; a interação autenticidade as-

sistencial–heterodesassédio; a interação manipulação-interprisão; a interação arrogância–inse-

gurança pessoal; a interação timidez–baixa autestima; a interação saber ouvir–saber calar. 

Crescendologia: o crescendo inautenticidade–autenticidade agressiva–autenticidade 

assistencial; o crescendo truculência energossomática–força energossomática–sutileza energos-

somática; o crescendo afetividade-autotransafetividade. 

Trinomiologia: o trinômio autenticidade assistencial–intencionalidade sadia–discerni-

mento elevado; o trinômio decepção-compreensão-acolhimento. 

Polinomiologia: o polinômio abertismo-autenticidade-parapsiquismo-fraternismo; o po-

linômio mesuras-reverências-trejeitos-caretas-teatralidade. 

Antagonismologia: o antagonismo intenção egocêntrica / ação tarística; o antagonismo 

sorriso amarelo / sorriso de orelha a orelha; o antagonismo autenticidade homeostática / auten-

ticidade nosográfica; o antagonismo autexpressão assistencial / fechadismo egoico; o antagonis-

mo esperar do outro / dar ao outro; o antagonismo autexposição egoica / autexposição altruísta; 

o antagonismo tacape da verdade / diálogo esclarecedor; o antagonismo humor sadio / riso fácil; 

o antagonismo sinceridade / agressividade; o antagonismo flexibilidade / rigidez; o antagonismo 

expressão serena / expressão de falsa tranquilidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a força do afeto surtir mais efeito em relação à força 

bruta; o paradoxo do humorista infeliz; o paradoxo de as relações desafetuosas serem sustenta-

das pela afinidade interconsciencial. 
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Politicologia: a política pessoal da autexposição exemplarista; a política pessoal da ver-

bação; a política pessoal de vencer os holopensenes opressores com autenticidade sadia; a assis-

tenciocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a argumentocracia. 

Legislogia: a lei da responsabilidade evolutiva correspondente ao grau de maturidade 

consciencial; a lei do maior esforço aprimorando as manifestações pessoais; as leis da evolutivi-

dade; as leis da interassistência; a lei do maior esforço assistencial. 

Filiologia: a assistenciofilia; a criticofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a verbofobia; a conviviofobia; a heterocriticofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo dificultando a expressão genuína e autêntica; 

a síndrome de Cinderela embotando a força presencial feminina; a síndrome da mulher maravilha 

atendendo às pressões da Socin na busca da perfeição; a síndrome da robotização existencial 

comprometendo o ato de pensar, querer e agir genuíno; a síndrome do justiceiro exigindo ter sem-

pre razão; a síndrome da mediocrização mantendo a comunicação interconsciencial em subnível; 

a síndrome da banalização do autodiagnóstico encobrindo as manipulações; a síndrome do im-

postor enfraquecendo a manifestação íntegra da consciência. 

Maniologia: a mania de querer agradar a todos; a mania de competir expressa em todas 

as manifestações; a mania do exibicionismo; a mania de banalizar os contatos intrafísicos cotidi-

anos; a egomania; a mania de centralizar as atenções; a mania de criticar; a mania de distorcer 

as informações; a mania de exercer influência manipuladora. 

Mitologia: o mito da verdade única; o mito de a sinceridade desagradar; o mito do so-

frimento santificador; o mito da felicidade exposto nas mídias sociais; o mito de a superioridade 

empoderar. 

Holotecologia: a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca; a assistencio-

teca; a nosoteca; a proexoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Sociolo-

gia; a Parassociologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Autocriti-

cologia; a Politicologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autêntica; a conscin-cobaia; a consciência em busca do megafra-

ternismo; o ser interassistencial; a conscin cumpridora da proéxis; a conscin-trator. 

 

Masculinologia: o assistente lúcido; o professor de Conscienciologia; o autor de ver-

pons; o exemplarista da pacificação; o contador de história; o falseador da verdade; o acoplamen-

tista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor;  

o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;  

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; 

o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;  

o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proje-

tor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem 

de ação. 

 

Femininologia: a assistente lúcida; a professora de Conscienciologia; a autora de ver-

pons; a exemplarista da pacificação; a contadora de história; a falseadora da verdade; a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodeci-

sora; 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 ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pro-
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jetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mu-

lher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens 

exemplaris; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens 

teaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens reedu-

cator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autenticidade assistencial inata = a capacidade consolidada de manifesta-

ção genuína, desenvolvida ao longo das retrovidas; autenticidade assistencial adquirida = a mu-

dança gradual para manifestação autêntica, por meio da aplicação de técnicas conscienciológicas. 

 

Culturologia: a cultura do paradigma consciencial; a cultura do deixa pra lá; a cultura 

do tapinha nas costas; a cultura da convivialidade sadia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 trafo-

res favoráveis à condição da autenticidade assistencial: 

01.  Abertismo. 

02.  Acolhimento. 

03.  Bom humor. 

04.  Comunicabilidade. 

05.  Empatia. 

06.  Gentileza. 

07.  Intencionalidade sadia. 

08.  Observação. 

09.  Ponderação. 

10.  Respeito. 

11.  Seriedade. 

12.  Simplicidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autenticidade assistencial, indicados para a expansão 

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

01.  Arrogância:  Parassociologia;  Nosográfico. 

02.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autenticismo:  Intencionologia;  Homeostático. 

04.  Autoposicionamento  sadio:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Comprometimento  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Efeito  da  autocoerência:  Autocoerenciologia;  Homeostático. 

09.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Incoerência  antiassistencial:  Conviviologia;  Nosográfico. 

11.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Nível  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Neutro. 

13.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Recurso  assistencial:  Experimentologia;  Homeostático. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2399 

15.  Teática  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTENTICIDADE  ASSISTENCIAL  DENOTA  A  QUALIDADE  

COSMOÉTICA  COM  EFEITOS  SOBRE  TODAS  AS  MANI-
FESTAÇÕES  DA  CONSCIÊNCIA,  POTENCIALIZANDO  TRA-
FORES  E  EVIDENCIANDO  MATURIDADE  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe dosar a autenticidade favorecendo a assis-

tência? Ainda há excessos na espontaneidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  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 cm x 23 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 

2013; páginas 9 a 126. 

2.  Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; Tamara Car-
doso; Erotides Louly; & Helena Araújo; 376 p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeiris-

mos; 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; páginas 23 a 25, 123, 124 e 137 a 139. 

3.  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 

123 a 129, 541 e 573. 

 

R. A. P. 
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A U T E N T I C I D A D E    CO N S C I E N C I A L  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autenticidade consciencial é a qualidade, condição ou caráter da cons-

ciência autêntica, capaz de revelar a própria realidade intraconsciencial, bem como os fatos e pa-

rafatos a si mesma e às demais consciências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra autêntico provém do idioma Latim, authenticus, “que tem autori-

dade; válido; aprovado”, e esta do idioma Grego, authentikós, “que consiste num poder absoluto; 

principal, primordial”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo autenticidade apareceu no Século 

XVIII. O termo consciência deriva do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de algu-

ma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo 

conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Veracidade consciencial. 02.  Sinceridade íntima. 03.  Intencionali-

dade clara. 04.  Transparência interconsciencial. 05.  Antidemagogia. 06.  Explicitação dos atos, 

fatos e parafatos. 07.  Monofrontismo. 08.  Integridade consciencial. 09.  Realidade incontestável. 

10.  Verbaciologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo autêntico: 

autêntica; autenticabilidade; autenticação; autenticada; autenticado; autenticador; autenticado-

ra; autenticar; autenticativo; autenticatório; autenticidade; autenticismo; autentificação; auten-

tificar; autentificável; inautêntica; inautenticidade; inautêntico. 

Eufemismologia. A comunicação embasada na autenticidade consciencial prioriza a in-

formação nua e crua pela eliminação de meias palavras, meias verdades e eufemismos. 

Neologia. As 4 expressões compostas autenticidade consciencial, autenticidade cons-

ciencial individual, autenticidade consciencial duplista e autenticidade consciencial coletiva são 

neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 01.  Inautenticidade consciencial. 02.  Falsificação pessoal. 03.  Hipo-

crisia social. 04.  Mentiraria. 05.  Dissimulação. 06.  Falsidade objetal. 07.  Acobertamento dos 

atos, fatos e parafatos. 08.  Bifrontismo. 09.  Artimanha. 10.  Enganologia. 

Estrangeirismologia: o striptease consciencial; a autexposição do alter ego oculto; a eli-

minação do mise-en-scène social; a comunicação face to face; a vivência coletiva da glasnost. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especialmente do autodiscernimento 

quanto à veracidade pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Tudo é ines-

condível. 

Coloquiologia. Eis 12 expressões coloquiais denotando extensões do significado de au-

tenticidade consciencial: abrir o jogo; falar da boca para o ouvido; colocar as cartas na mesa; 

contar tintim por tintim; ficar de peito aberto; falar alto e em bom-tom; agir com boa-fé; jogar  

limpo; lavar roupa suja; por em pratos limpos; ser pessoa de palavra; cair na real. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autenticidade consciencial; a autexposição pen-

sênica da conscin; a percepção fidedigna da autopensenidade; a eliminação dos falaciopensenes, 

mimopensenes, oniropensenes e pseudopensenes; os ortopensenenes; a ortopensenidade; a retili-

nearidade autopensênica. 

 

Fatologia: a autenticidade consciencial; a genuinidade; a fidedignidade; o realismo pes-

soal; a autocrítica honesta; as autacareações; a queda dos biombos intraconscienciais; a autointi-

midade; a congruência entre a realidade intraconsciencial e a autocognição; a eliminação dos au-
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tenganos e distorções cognitivas; a autoincorruptibilidade; a autexposição espontânea; a autorre-

tratação pública; o depoimento verídico; a comunicação clara; a antidemagogia; o antiacoberta-

mento; a impossibilidade de ocultar as manifestações pensênicas perante a multidimensionalida-

de; a impossibilidade de falsificar as assinaturas pensênicas; a explicitação das intenções, interes-

ses e motivos; a legitimidade das ações; a superação das inautenticidades pela redução das discre-

pâncias entre a pensenidade implícita silenciosa e os comportamentos intrafísicos explícitos da 

conscin; a eliminação do vício das minimentiras brancas; a transparência no trato interpessoal;  

a sinceridade a 2; a heterointimidade; a autenticidade recíproca; a vivência da fórmula DD (diá-

logo-desinibição) pelos duplistas; as acareações; a autenticidade cosmoética; a impactoterapia;  

a autenticidade intempestiva; a autenticidade anticosmoética; o desabafo; a necessidade da au-

tenticidade cordial; a exatidão racional; a capacidade de se orientar pelos fatos; o descarte das 

fantasias, ficções e mitos pessoais; a desrepressão consciencial; a expressão da real condição de 

consciex na condição de conscin intermissivista na vida humana. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parapercepção 

autêntica, autoconfirmada e autopersuasiva; os sensoriamentos parapsíquicos empregados en-

quanto detector de mentiras; os atos inautênticos vazios de energia consciencial; a predisposição 

natural da conscin autêntica para a promoção de acoplamentos energéticos; a opção lúcida pela 

vivência da autenticidade intrafísica como pré-requisito para a vida parapsíquica, projetiva e mul-

tidimensional; a autenticidade recíproca capaz de reforçar os laços de confiança entre tenepes-

sista-amparador; o pensamento extrafísico da consciex transmutado instantaneamente em paraato. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autenticidade-coerência. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio popular “as aparências enga-

nam”; o princípio popular “a mentira tem pernas curtas”; o princípio da insustentabilidade da 

mentira; o princípio da indisfarçabilidade energética; o princípio de se algo não serve, não adi-

anta fazer maquilagem; o princípio de não brigar contra os fatos; o princípio da primazia da re-

alidade sobre a ilusão; o princípio verponológico dura veritas sed veritas; o princípio da hipera-

cuidade de manter os plantochacras sobre a rocha e o coronochacra no Cosmos; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o labora-

tório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética. 

Efeitologia: o efeito colateral da autenticidade desmedida; o efeito constrangedor da 

autenticidade sobre a personalidade hipócrita; o efeito reflexivo da autenticidade tarística;  

o efeito surpresa da autenticidade inusitada; o efeito halo da autenticidade grupal. 

Binomiologia: o binômio aparência-conteúdo; o binômio fato-boatos; o binômio impli-

citude-explicitude; o binômio realidade-imaginário; o binômio realidades-pararrealidades; o bi-

nômio sinceridade-candura; o binômio verdade-limite. 

Interaciologia: a interação autenticidade consciencial–confiança interpessoal. 

Trinomiologia: o trinômio autêntico-essencial-prioritário; o trinômio autodefinição-in-

tencionalidade-autenticidade; o trinômio autorrespeito-autossinceridade-autoincorrupção; o tri-

nômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio debates sérios–argumentações realistas–inter-

comunicações transparentes; o trinômio intenção-palavra-ato; o trinômio teática-confor-verba-

ção; o trinômio verdade-confiança-credibilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; 

o antagonismo acareação / conluio; o antagonismo autoposicionamento franco / silêncio omissi-

vo; o antagonismo clareza / obscurantismo; o antagonismo desilusão realista / ilusão bovarista; 
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o antagonismo fato / ficção; o antagonismo fidedignidade / falsidade; o antagonismo liberdade 

de expressão / censura; o antagonismo lisura / ardil; o antagonismo naturalidade / artificialis-

mo; o antagonismo originalidade / plágio; o antagonismo parafato / alucinação; o antagonismo 

realidade / Maya; o antagonismo sinceridade acachapante / hipocrisia melíflua; o antagonismo 

verbação / palavra oca; o antagonismo verdade relativa / mito. 

Paradoxologia: o paradoxo da mentira genuína; o paradoxo da cópia autêntica; o pa-

radoxo de Abilene; o paradoxo de preferir a verdade amarga em detrimento da doce ilusão;  

o paradoxo de mentir pela manipulação retórica de verdades isoladas. 

Politicologia: a democracia; a política da transparência (glasnost). 

Filiologia: a fatofilia. 

Fobiologia: a mitofobia. 

Sindromologia: a profilaxia das síndromes delirantes. 

Mitologia: a mitoclastia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a fatoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Intrafisicologia; a Intencionologia; a Coeren-

ciologia; a Teaticologia; a Conformática; a Verbaciologia; a Autocriticologia; a Autocogniciolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Descrenciologia; a Fatologia; a Parafatologia; a Inter-

missiologia; a Sociexologia; a Verponologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autêntica; o indivíduo genuíno; a pessoa verdadeira; o sujeito fi-

dedigno; a conscin-cobaia; a personalidade livro-aberto. 

 

Masculinologia: o conviviólogo; o duplista; o acoplador; o intermissivista; o conscien-

ciólogo; o conscienciômetra; o stripteaser consciencial; o consciencioterapeuta; o evoluciente;  

o impactoterapeuta; o comunicólogo; o infocomunicólogo; o verbaciologista; o antidemagogo;  

o demolidor de falácias; o desmistificador; o mitoclasta; o parapedagogo; o autor publicado; o ta-

refeiro do esclarecimento; o tenepessista; o inversor existencial; o reciclante existencial. 

 

Femininologia: a convivióloga; a duplista; a acopladora; a intermissivista; a conscien-

cióloga; a conscienciômetra; a stripteaser consciencial; a consciencioterapeuta; a evoluciente;  

a impactoterapeuta; a comunicóloga; a infocomunicóloga; a verbaciologista; a antidemagoga;  

a demolidora de falácias; a desmistificadora; a mitoclasta; a parapedagoga; a autora publicada;  

a tarefeira do esclarecimento; a tenepessista; a inversora existencial; a reciclante existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo 

sapiens communicologus; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens exemplaris; o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens fidedignus; o Homo sapiens incor-

ruptibilis; o Homo sapiens omniexpositor; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens verus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autenticidade consciencial individual = o ato da conscin responder, para 

si mesma, as perguntas do Conscienciograma com sinceridade máxima; autenticidade conscien-

cial duplista = o diálogo desinibido entre os parceiros da dupla evolutiva; autenticidade conscien-

cial coletiva = a glasnost parassocial inerente às comunexes evoluídas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a autenticidade consciencial, indicados para a expansão 

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

01.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Autenticismo:  Intencionologia;  Homeostático. 

03.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Exposição  pública:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Fatofilia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Moldura:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Omniexposição:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Realidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

11.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Verdade  antidemagógica:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

CEDO  OU  TARDE,  CADA  CONSCIN  DESPERTARÁ  PARA 
A  NECESSIDADE  EVOLUTIVA  DE  SAIR  DA  TRINCHEIRA 

DO  EGÃO,  SER  AUTÊNTICA  PERANTE  À  SI  MESMA,  AOS  

PARES  EVOLUTIVOS  E  AOS  PRINCÍPIOS  COSMOÉTICOS. 
 

Questionologia. Qual a qualidade cosmoética, a extensão e os efeitos da autenticidade 

consciencial vividos por você, leitor ou leitora, nesta dimensão intrafísica? Você é conscin trans-

parente ou camaleão social? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Klein, William; Desenvolvimento da Autenticidade Consciencial; Artigo; Journal of Conscientiology; 

Revista; Trimestrário; Vol. 7; N. 28-S.; 1 enu.; 2 questionários; 1 tab.; 10 refs.; International Academy of Consciousness 

(IAC); London, UK; 26-29 Maio, 2005; páginas 185 a 195. 
2.  Musskopf, Tony; Autenticidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestrário; Vol. 5; N. 1; 25 enus.; 1 mi-

crobiografia; 165 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 

Iguaçu, PR; Janeiro-Março 2001; páginas 3 a 21. 
3.  Rocha, Adriana de Lacerda; Autenticidade Cosmoética; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestrário; Vol.  

7; N. 3; 7 enus.; 1 microbiografia; 20 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro 2003; páginas 126 a 132. 
4.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índi-

ces; 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 541. 
5.  Idem; 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 238 e 239. 

 

T. M. 
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A U T E N T I C I S M O  
( I N T E N C I O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autenticismo é o estudo técnico, teático, de dissecção e aferição racional 

aplicado ao nível real da qualidade, condição ou caráter da autenticidade da intenção da consciên-

cia, em determinado momento evolutivo, a fim de anatomizar o grau exato da homeostase ou da 

parapatologia do microuniverso consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo autêntico deriva do idioma Latim, authenticus, “que tem autorida-

de; válido; aprovado”, e este do idioma Grego, authentikós, “que consiste num poder absoluto; 

principal; primordial”. Surgiu no Século XIII. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, 

“doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou re-

sultado de; ação; conduta; hábito”. 

Sinonimologia: 1.  Autenticologia. 2.  Prospeccionismo consciencial. 

Neologia. Os 4 vocábulos miniautenticismo, maxiautenticismo, autautenticismo e hete-

rautenticismo são neologismos técnicos da Intencionologia. 

Antonimologia: 1.  Esoterismo. 2.  Criminologia. 3.  Sofística. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à fidedignidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autenticidade; a retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: o autenticismo; o autenticismo comunicativo; a sinceridade; a fidedignidade; 

a veracidade; a honestidade; o corretismo; a avaliação consciencial; a autocrítica; a licitude; a au-

tovivência das verpons; o reto exercício da razão; a incorruptibilidade cosmoética; a ilicitude;  

o cinismo; o cabotinismo; o murismo; o bifrontismo; o factoide; o artifício; o simulacro. 

 

Parafatologia: o autoparapsiquismo consciente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Enumerologia: o autenticismo comunicativo; o autenticismo parapsíquico; o autenticis-

mo energético; o autenticismo emocional; o autenticismo mentalsomático; o autenticismo pensê-

nico; o autenticismo multidimensional. 

Antagonismologia: o antagonismo histórico res factae (coisa acontecida) / res fictae 

(coisa construída). 

Filiologia: a criticofilia; a politicofilia. 

Holotecologia: a mensuroteca; a qualitoteca; a pensenoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Intencionologia; a Experimentologia; a Cogniciologia; a Auto-

pesquisologia; a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Autodecidolo-

gia; a Coerenciologia; a Ortopensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa autêntica. 

 

Masculinologia: o pré-serenão; o indivíduo falacioso; o cínico. 
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Femininologia: a pré-serenona; a mulher falaciosa; a cínica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens authenticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautenticismo = o ato de enfrentar a própria avaliação consciencio-

métrica realista; maxiautenticismo = o ato de se submeter, sem constrangimento, à acareação 

interconsciencial, grupal, cosmoética. 

 

Caracterologia. No universo da Conscienciometrologia, há conscins inautênticas até 

quanto às próprias sensações. Outras são inautênticas perante as próprias intenções. Daí surgem 

as consciências autocorruptas, autassediadas e sem autocrítica. A autopesquisa da intencionalida-

de abre as portas para todas as demais avaliações racionais das reações intraconscienciais de qual-

quer conscin. 

 

Taxologia. De acordo com a Autopesquisologia, eis as duas qualidades básicas do auten-

ticismo: 

1.  Autautenticismo: a avaliação pessoal da autenticidade. 

2.  Heterautenticismo: a avaliação da autenticidade executada por outrem. 

 

Reações. Sob a ótica da Parapatologia, a autenticidade exige o estudo das reações pes-

soais – frutos da intenção – perante a Cosmoeticologia, por exemplo, na área da saúde conscien-

cial, ao mesmo tempo com 3 categorias de consciências, aqui dispostas na ordem lógica: 

1.  Vítima: a vitimização; as reações da consciência consigo mesma; o autassédio; a au-

tocorrupção. 

2.  Assediado: o assédio interconsciencial, propriamente dito; as reações da consciência 

perante o assediador extrafísico; o heterassédio; o acumpliciamento. 

3.  Assistido: o socorro; as reações da consciência ante o amparador extrafísico de fun-

ção; a parapercepção e o acatamento da assistência extrafísica. 

 

Aferidores. Como esclarece a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 aferidores práticos, dentro da Parapercepciologia, do autenticismo das intenções da conscin, 

capazes de serem constatados pessoalmente: 

01.  Alongamento: a autoconstatação assistida do fenômeno do alongamento extrafísico 

do parabraço. 

02.  Assistencialidade: o ato da assistência de função emergencial no momento evoluti-

vo crítico. 

03.  CEE: o acesso individual permanente à Central Extrafísica de Energia. 

04.  Cipriene: a ocorrência da condição do ciclo de primaveras energéticas (primene-

res), consecutivas, desencadeadas por amparador extrafísico. 

05.  Encapsulamento: a ação do encapsulamento energético, homeostático e cosmoético 

patrocinado por amparador extrafísico e comprovado irrecusavelmente pelas sensações e autovi-

vências do encapsulado, homem ou mulher. 

06.  Extrapolacionismo: a ocorrência de extrapolações parapsíquicas de alto nível evo-

lutivo capazes de intensificar a recuperação dos cons magnos do experimentador, ou experimenta-

dora, por exemplo, a visita extrafísica assistida à comunex evoluída Interlúdio. 

07.  Ofiex: a manutenção ativa da oficina ou laboratório extrafísico (laborex) pessoal. 

08.  PL: a autovivência da projeção consciencial lúcida, assistida e rememorada em nível 

razoável de conteúdo. 

09.  Reurbex: o ato de se constatar, extrafisicamente, algum envolvimento pessoal posi-

tivo nos trabalhos assistenciais das reurbanizações extrafísicas. 
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10.  Sinalética: o desenvolvimento dos sinais e sensações parapsíquicas confiáveis em 

relação à assistência dos amparadores extrafísicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o autenticismo, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

2.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

3.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

4.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

6.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

7.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  AUTOCONHECIMENTO  AVANÇADO  COMEÇA  PELA  

AUTAVALIAÇÃO  DA  PRÓPRIA  INTENCIONALIDADE,  POR 
ISSO,  TODA  CONSCIÊNCIA  CARECE  DA  AUTOPESQUISA  

CONSCIENCIOMÉTRICA  ABRANGENTE  DO  AUTENTICISMO. 
 

Questionologia. Você já executou a prospecção profunda da própria intencionalidade?  

O resultado influiu na autopensenidade e nas reciclagens existenciais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; 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 185. 
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 23. 
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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 256, 329 e 541. 
4.  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; página 40. 
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A U T E Q U I V O C O M E T R I A  
( E Q U I V O C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autequivocometria é a medição, avaliação ou determinação valorativa 

dos erros, enganos e omissões deficitárias, de todas as naturezas e manifestações, da própria cons-

ciência, visando a autoconscientização e retificação cosmoética pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo equívoco derivado do idioma Latim, aequivocus, “que tem 2 senti-

dos; ambíguo; que causa confusão”. Surgiu no Século XVI. O segundo elemento de composição 

metria provém 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.  Inventário dos equívocos pessoais. 2.  Aferição técnica dos autequí-

vocos.  

Neologia. O vocábulo autequivocometria e as duas expressões compostas autequivoco-

metria primária e autequivocometria avançada são neologismos técnicos da Equivocologia. 

Antonimologia: 1.  Heterequivocometria. 2.  Inventário dos acertos pessoais. 3.  Mensu-

ração da autocoerência. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência do diagnóstico da Errologia Pessoal. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas relevantes sobre o tema, citadas em ordem al-

fabética e classificadas em 2 subtítulos: 

1.  “Autocr tica. A crítica permanente quanto a mim mesmo, ou a autocrítica, é a pro-

filaxia dos equívocos. Ela se antecipa à crítica justa dos outros, ou à heterocrítica, analisada  

e acatada por mim quando correta. Busco ser autoimperdoador e, ao mesmo tempo, heteroperdo-

ador universal e antecipado para com todos, conscins e consciexes”. 

2.  “Errogramologia. O Curso Intermissivo (CI) é o stop, o it’s enough, o basta. Agora 

vamos ver se melhoramos evolutivamente de fato. Para isso, o ideal é registrarmos os nossos er-

ros, enganos e omissões. O erro maior da conscin negligente pode ser a falta de registro dos pró-

prios equívocos e megalapsos. Vamos montar, com paciência, o nosso errograma pessoal.  

O mais inteligente é combater a autocorrupção ou o autassédio. Assim, vamos alcançar a interas-

sistencialidade, na condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, 

trocando a irresistibilidade do assediador baratrosférico pela irresistibilidade do amparador 

técnico, extrafísico, procedendo à análise inteligente das permutas evolutivas”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Antierrologia; os criticopensenes; a criticopen-

senidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os autocognopensenes; a autocognopense-

nidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a autequivocometria; a autavaliação crítica da percentagem de erros; o ato de 

detectar, reconhecer, registrar e descartar os próprios equívocos; a verificação e o entendimento 

maior dos próprios equívocos; o autenfrentamento franco e cosmoético quanto à Equivocologia;  

o estudo das causas dos erros pessoais; a autanálise racional dos desacertos; o emprego da auto-

crítica cirúrgica; a averiguação do grau de perceptibilidade dos erros pessoais; as medidas pre-

ventivas a fim de combater os autodesvios; a listagem ou enumeração das próprias falhas; o le-

vantamento realístico dos próprios equívocos; o balanço do acervo de erros; o cronograma siste-

mático de autorretificação contínua; o corte da reincidência dos erros; a evitação do desprezo às 
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próprias faltas; a busca pelo acerto geral dos erros pessoais; a composição da cartilha de acertos 

advindos das lições extraídas dos erros; a identificação, conscientização e eliminação máxima das 

distorções parapsíquicas pessoais; o intento da ampliação da autolucidez para a diminuição dos 

percentuais de equívocos; a meta da ampliação do percentual pessoal de acertos evolutivos;  

o equivocograma. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a redução das pró-

prias paragafes pelo aumento da autolucidez extrafísica; o planejamento intermissivo para a repa-

ração autoconsciente dos erros pessoais de retroexistências. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodesassombro cosmoético–autopesquisa dos erros; 

o sinergismo autorganização evolutiva–autodiscernimento antienganológico; o sinergismo auto-

prontidão recinológica–autodisposição para acertar. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da autopesquisa; o princípio 

da qualificação das manifestações conscienciais; o princípio cosmoético da autocorreção ime-

diata após a autoconstatação do erro; o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo 

erro; o princípio de nenhum erro justificar novo erro; o princípio da indefensabilidade da ratifi-

cação de erro autoconsciente; o princípio de aprender com os erros. 

Codigologia: a atualização e ampliação do código pessoal de Cosmoética (CPC) a partir 

dos resultados da autequivocometria aplicada. 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão; o emprego do equivocograma enquanto técnica; 

a técnica de errar menos e acertar mais; as técnicas para delimitação da margem de erro aceitá-

vel; as técnicas estatísticas; a técnica de prevenção e correção de erros; as técnicas consciencio-

métricas. 

Voluntariologia: a perscrutação dos erros interpessoais no voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoetico-

logia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da 

Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Autocos-

moeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: os efeitos autesclarecedores da avaliação dos autenganos; os efeitos autor-

ganizacionais da avaliação dos desvios pessoais; os efeitos autevolutivos da aplicação prática da 

autequivocometria. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do ato de abrir o jogo para si mesmo quan-

to à Errologia Pessoal; as neossinapses geradas pelo autorrealismo cosmoético ante os autequí-

vocos; as neossinapses decorrentes do descobrimento do acervo pessoal de erros multiexisten- 

ciais. 

Ciclologia: o ciclo percepção-avaliação-correção do autequívoco. 

Binomiologia: o binômio autocrítica evolutiva–apontamento útil dos próprios erros; 

o binômio autequivocometria contumaz–autevolução dinâmica; o binômio índice maior de erros 

evolutivos crassos–percentual menor de erros evolutivos crônicos. 

Interaciologia: a interação autolucidez-autodiscernimento; a interação grau de auto-

holomaturidade–abrangência da autequivocometria. 

Crescendologia: o crescendo Errologia-Acertologia. 

Trinomiologia: o trinômio errometria-conscienciometria-consciencioterapia. 

Polinomiologia: o polinômio detecção–reflexão–reconhecimento–registro escrito–diag-

nóstico do erro; o polinômio autoperquirição-autoconhecimento-autentendimento-autoimperdoa-

mento; o polinômio pesquisa–mensuração–diagnóstico–reciclagem–retificação pessoal. 
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Antagonismologia: o antagonismo mensuração de autequívocos conscienciais / autaco-

bertamento das falhas evolutivas; o antagonismo calculismo cosmoético antierros / irreflexão an-

tiacertos; o antagonismo minimização de erros / acúmulo de desacertos. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o nível de autoconhecimento do acervo de 

erros da holobiografia, maior poder ser a capacidade de acerto e aceitação pacífica da realidade 

evolutiva pessoal. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço para a constatação e eliminação dos autequívocos, 

consoante ao patamar evolutivo pessoal. 

Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a autocognofilia; a conscien-

ciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a eliminação da recinofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da autovitimização; a extinção da síndrome do 

avestruzismo; a superação da síndrome da mediocridade. 

Mitologia: o descarte do mito da perfeição; a exclusão do mito do saber absoluto. 

Holotecologia: a erroteca; a absurdoteca; a nosoteca; a psicoteca; a mentalsomatoteca; 

a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Equivocologia; a Errologia; a Autenganologia; a Desviologia;  

a Autoincoerenciologia; a Autocogniciologia; a Intraconscienciologia; a Conscienciometrologia; 

a Autocosmoeticologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin autocrítica; a conscin autopesquisadora; a cons-

cin mentalsomática; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enci-

clopedista. 

 

Masculinologia: o equivocado; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compas-

sageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-

ciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a equivocada; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compas-

sageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proe-

xóloga; 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 ofi-

exista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; 

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens criticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens auto-

lucidus; o Homo sapiens autoeducatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens holomaturo-

logus; o Homo sapiens evolutivus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autequivocometria primária = a autorreflexão inicial, quanto aos erros, 

enganos e omissões deficitárias pessoais de determinado período da atual existência intrafísica; 

autequivocometria avançada = a autorreflexão aprofundada quanto ao parainventário dos autequí-

vocos no período intermissivo. 

 

Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da autoincomplacência; a cul-

tura da profilaxia dos autequívocos; a cultura inteligente do acerto. 

Autevolução. Quando a consciência já acumulou inúmeras experiências evolutivas, ma-

nifesta evidente saturação íntima quanto à repetição de autequívocos ou automimeses desneces-

sárias e carece de mudanças intraconscienciais. A partir da vontade pessoal, a consciência procura 

a autorretificação das próprias condutas por meio da priorização do acerto. Nesse movimento,  

a autopesquisa ou autanálise dos autequívocos se torna fundamental. 

Finalidades. Conforme a Evoluciologia, eis, na ordem alfabética, 5 finalidades evoluti-

vas da aplicação lúcida da autequivocometria: 

1.  Acertos. Ampliar o percentual de acertos por meio da autocorreção permanente. 

2.  Autocatálise. Acelerar o ritmo de autodesenvolvimento evolutivo através da autoin-

corruptibilidade e do descarte dos erros detectados. 

3.  Hiperlucidez. Expandir o nível de autolucidez sobre a própria realidade, sem receios 

ou inseguranças, na intenção de aprimorar a qualidade da automanifestação evolutiva. 

4.  Proexialidade. Favorecer o cumprimento correto, satisfatório ou efetivo da progra-

mação existencial pessoal. 

5.  Profilaxia. Obter autesclarecimentos sobre as causas dos autequívocos e aplicar me-

didas preventivas para evitar a reincidência dos erros. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autequivocometria, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Autoimperdoador:  Holomaturologia;  Homeostático.   

04.  Autorrestauração  imediata:  Autodisciplinologia;  Homeostático. 

05.  Equívoco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

07.  Erro  digno:  Errologia;  Nosográfico. 

08.  Erro  evolutivo  crasso:  Errologia;  Nosográfico. 

09.  Erro  sutil:  Errologia;  Nosográfico. 

10.  Exercício  do  acerto:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Hipostasia:  Hermeneuticologia;  Nosográfico. 

12.  Paragafe:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

13.  Pesquisa  do  erro:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

14.  Sustentação  do  erro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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A  INICIATIVA  MADURA  DE  EMPREGAR  COM  RACIONALI-
DADE  A  AUTEQUIVOCOMETRIA,  EXPRESSA  A  DISPOSIÇÃO  

HÍGIDA,  SINCERA  E  OUSADA  DA  CONSCIÊNCIA  ATILADA  

EM  TRILHAR  COM  LUCIDEZ  NEOCAMINHOS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Qual o grau pessoal de abertismo íntimo, leitor ou leitora, para enfren-

tar, de modo sadio e desdramatizado, a autequivocometria? Manifesta medo irracional de conhe-

cer mais aprofundadamente o acervo pessoal de erros ou apresenta destemor evolutivo teático 

quanto à Autequivocologia?  
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 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 630 a 633. 

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 560 a 562  
e 649 a 651. 

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 177 e 607. 

 

R. D. R. 
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A U T E S C R A V I D Ã O  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autescravidão é o ato, efeito ou condição autoimposta, na qual a cons- 

ciência se fixa consciente ou inconscientemente a contextos ideológicos, pessoas, ideias, emoções 

ou hábitos aprisionadores, mantendo holopensene autassediador e restritivo perante a evolução 

pessoal e grupal. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composicão auto vem do idioma Grego, autos, “eu mesmo; 

por si próprio”. O termo escravo deriva do idioma Latim Medieval, sclavus, e este do idioma 

Grego, sklábos, “eslavo; escravo; cativo”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Autosservidão. 2.  Autossubmissão. 3.  Autossujeição. 4.  Autossub-

jugação. 5.  Autoinfluenciação patológica. 6.  Autaprisionamento. 7.  Autencarceramento. 8.  Au-

tojugo. 

Neologia. As duas expressões compostas autescravidão consciente e autescravidão in-

consciente são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Antinfluenciação. 2.  Autocriticidade. 3.  Autossuficiência. 4.  Auto-

nomia. 5.  Autogoverno. 6.  Autemancipação evolutiva. 7.  Autoliberdade pensênica. 

Estrangeirismologia: o lema Liberté, Égalité, Fraternité não vivenciado; a freedom be-

sieged; a glasnost; a autavaliação frequente da performance pessoal; a busca incessante pelo self 

knowledge; o modus vivendi antievolutivo; o bullying auto ou heteraplicados. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao exercício da autocriticidade sadia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Nenhuma 

escravidão compensa. Paixões escravizam consciências. Todo fanatismo aprisiona. 

Citaciologia. Eis duas citações aprofundando as reflexões sobre o tema: – É o próprio 

povo que se escraviza e se suicida quando, podendo escolher entre ser submisso ou ser livre, 

renuncia à liberdade e aceita o jugo; quando consente com o seu sofrimento, ou melhor, o pro-

cura (Étienne de La Boétie, 1530–1563). Aquilo a que você resiste, persiste (Carl Gustav Jung, 

1875–1961). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Escravagismo. Todo escravagismo é patológico, sem exceção”. 

2.  “Escravatura. Nenhuma escravatura ajuda”. 

3.  “Escravo-mor. A pior interprisão grupocármica é aquela ainda desconhecida pela 

própria consciência prisioneira”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autovitimização; o holopensene pessoal da me-

nos valia; os patopensenes; a patopensenidade; a ausência da ortopensenidade; a escassez dos vo-

liciopensenes; a voliciopensenidade; a pensenidade mofada; os evoluciopensenes; a inexistência 

da evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a autescravidão; a frustração; o antiexemplarismo na veia; a postura vampiri-

zadora; a paralisia autevolutiva; a autoculpa escravizante ao invés da autorresponsabilização pe-

rante os erros praticados; as lavagens subcerebrais; o fanatismo de qualquer ordem; os vínculos 

emocionais patológicos; a manutenção de relacionamentos afetivos obsoletos; os padrões mentais 

autescravizantes construídos nesta ou em vidas anteriores; a autescravidão aos próprios sentimen-

tos; a sensação ilusória de não precisar de ninguém; a ativação dos mecanismos de defesa do ego 

(MDE) a qualquer sinal de ameaça; o autofechadismo emocional; o distanciamento das próprias 
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emoções; as autodefesas agressivas e vitimizadas; a desconfiança de tudo e todos; as interprisões 

grupocármicas; a obediência acrítica aos dogmas ou ordens recebidas; o ato doentio de introjetar 

ideias patológicas; o vício bioquímico; as internações voluntárias e involuntárias; a baixa autesti-

ma; o sentimento de inferioridade; a atitude de não querer enxergar a luz no fim do túnel; o medo 

de assumir o controle e a responsabilidade pela própria vida; a falta de identificar e se apropriar 

dos talentos pessoais; a atitude de fazer tudo pelas demais consciências em detrimento de si pró-

prio; a falta de inteligência evolutiva (IE); a ausência de autoquestionamentos podando a razão  

e o discernimento; os conflitos multiexistenciais; a alienação de si mesmo; a condição de estar no 

fundo do poço; a culpa sendo a raiz de muitos processos de interprisão; a autopunição; o ato de 

abrir mão da própria volição; a dependência emocional; o ato de fechar o ouvido, virar a cara e ig-

norar os amparadores intrafísicos; o ato de curvar a cabeça para os assediadores intra e extrafísi-

cos; a condição de estar sendo peso social e grupal; a opção pelo autodesassédio; o ato dignifican-

te de levantar a cabeça e dizer “chega”; o investimento nas recins e no processo auto e heterevo-

lutivo; a saída digna ao escolher o auto e o heterenfrentamentos; a condição da mudança de rumo 

na vida pessoal estando na própria mão; a compreensão do fato de, no futuro, todos sermos Sere-

nões; o fim da autescravidão a determinado trafar ou atitude anticosmoética, tornando a interas-

sistência mais isenta, assertiva e efetiva; o desenvolvimento da interassistencialidade favorecendo 

as autolibertações; o cultivo da gratidão levando à autemancipação. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os reflexos multie-

xistenciais da autoculpabilização; as conexões baratrosféricas; as automimeses multiexistenciais; 

as possessões; o medo e a culpa sendo fatores embasadores para a dominação e o assédio inter-

consciencial; o respeito dos amparadores extrafísicos ao paradireito do assistido de escolher per-

manecer em sofrimento. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico arrogância-sofrimento; o sinergismo pato-

lógico autestima comprometida–autaprisionamento existente; o sinergismo homeostático pedido 

de ajuda–possibilidade de autocura; o sinergismo sadio autorreflexões sistemáticas–autodesas-

sédios conquistados. 

Principiologia: a desconsideração do princípio da descrença (PD); o princípio “se não 

presta, não presta mesmo”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado no respeito e na assistên-

cia a si próprio. 

Teoriologia: a teoria do EV. 

Tecnologia: a técnica dos 20 EVs diários; as técnicas de projeção consciente; a técnica 

de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica de sempre pensar grande. 

Voluntariologia: o trabalho voluntário contribuindo para a autoconscientização da ne-

cessidade de fazer, o quanto antes, a viragem assistido-assistente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o labora-

tório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeti-

cologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Autopesquisologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Cons-

ciencioterapia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito de reconhecer, precisar e de pedir ajuda; os efeitos homeostáticos 

do posicionamento pessoal; os efeitos improdutivos das ectopias afetivas; o efeito devastador das 

autovitimizações; o efeito da vontade na autossuperação; o efeito do autenfrentamento e das au-

torrecins na autolibertação; o efeito do heteroperdão; o efeito do binômio reconhecimento-gra- 

tidão. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses autassistenciais. 
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Ciclologia: o ciclo patológico das automimeses dispensáveis; o ciclo autescravidão-au-

tassédio; o ciclo autenfrentamento-autoposicionamento evolutivo; o ciclo homeostático das reci-

clagens intraconscienciais. 

Enumerologia: as influências negativas da Mesologia; as influências negativas dos pais 

ou cuidadores; as influências negativas do dogmatismo religioso; as influências negativas dos 

maus líderes; as influências negativas das consciexes patológicas; as influências negativas das 

amizades tóxicas; as influências negativas da própria pensenidade. O fanatismo; a passividade;  

o dogmatismo; a adoração; a subjugação; a devoção; a compulsão. O infantilismo; a paixonite;  

o hedonismo; o perdularismo; o ritualismo; o misticismo; o vidiotismo. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio mágoa-autescravidão. 

Interaciologia: a interação EV-voliciolina. 

Crescendologia: o crescendo melin-melex; o crescendo crise de crescimento–autossupe-

ração; o crescendo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade. 

Trinomiologia: o trinômio egoísmo-vitimização-vampirização; o trinômio autoposicio-

namento-autorreciclagem-autolibertação. 

Polinomiologia: o polinômio autodesvalorização-autodescrédito-autodesmerecimento- 

-autoflagelo-autoindulgência. 

Antagonismologia: o antagonismo autescravidão / saúde consciencial; o antagonismo 

autovalorização dos trafares / autovalorização dos trafores; o antagonismo contrassenso regres-

sivo / senso evolutivo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a consciência, percebendo o contexto de autescravidão  

e entender ser patológico, ainda assim escolher permanecer aprisionada. 

Politicologia: a autocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a autodiscernimento-

cracia; a terapeuticocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei Maria da Penha (Lei N. 11.340, de 07 de agosto de 2006); a lei de 

causa e efeito; as leis da Interprisiologia; a lei do maior esforço aplicada à autossuperação da do-

ença consciencial existente; a lei da inevitabilidade evolutiva. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a energofilia; a interassistenciofilia; a autorreciclofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a nomofobia; a fobia do auto e heterenfrentamentos; o medo de 

errar. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome do conformismo; a síndro-

me da subestimação; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da mulher maltratada; a síndrome 

da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do ostracismo; a síndrome da ribalta; a síndrome do hiper-

consumismo; a síndrome de Amiel; a síndrome do bonzinho; a síndrome de Rapunzel. 

Maniologia: a mania de puxar o próprio tapete; a egomania; a enomania; a megaloma-

nia; a mitomania; a ninfomania; a satiromania; a ludomania; a oniomania; a verbomania; a zoo-

mania. 

Mitologia: o mito de existir o momento ideal para poder mudar; o mito do destino imu-

tável; o mito de ser possível terceirizar a própria evolução. 

Holotecologia: a volicioteca; a consciencioterapeuticoteca; a interassistencioteca; a tra-

foroteca; a criticoteca; a energossomatoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Autodesassediologia; a Autoconscienciote-

rapia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Holo-

maturologia; a Cosmoeticologia; a Recexologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin antievolutiva; a conscin acrítica; a conscin energívora; a conscin 

não questionadora; a conscin influenciável; o ser assediado permanente total (asperto). 

 

Masculinologia: o autômata; o subserviente; o submisso; o escravo; o vassalo; o in- 

fluenciável; o súdito; o bem-mandado; o jogador compulsivo; o dependente químico; o dono da 

verdade; o controlador; o doutrinador; o influenciador; o manipulador de consciências; o lavador 
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de cérebros; o assediador intrafísico; o guru; o mestre; o líder político; o viciado; o líder religioso; 

o fanático religioso; a marionete humana. 

 

Femininologia: a autômata; a subserviente; a submissa; a escrava; a vassala; a influenci-

ável; a súdita; a bem-mandada; a jogadora compulsiva; a dependente química; a dona da verdade; 

a controladora; a doutrinadora; a influenciadora; a manipuladora de consciências; a lavadora de 

cérebros; a assediadora intrafísica; a guru; a mestre; a líder política; a viciada; a líder religiosa;  

a fanática religiosa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens servilis; o Homo sa-

piens acriticus; o Homo sapiens autodestructivus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens au-

tolucidus; o Homo sapiens exemplarissimus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autescravidão inconsciente = a da conscin sem lucidez ou tino para  

a condição na qual se encontra, mantendo-se submissa aos contextos e relações de domínio psico-

lógico, devido à própria ignorância; autescravidão consciente = a da conscin ciente da condição 

na qual se encontra, mantendo-se submissa aos contextos e às relações de domínio psicológico, 

devido à culpa, medo ou ganhos secundários. 

 

Culturologia: a cultura da autovitimização; os idiotismos culturais; a cultura da 

submissão; a cultura da subjugação; a cultura da lavagem cerebral; a cultura da dependência;  

a cultura do apedeutismo; a cultura da inculcação; a cultura de “abrir mão” de pensar por si 

próprio. 

 

Autopesquisologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, em ordem alfabética, lis-

tagem com 22 perfis ou características conscienciais, evidenciando desequilíbrios psicopatológi-

cos e antievolutivos, indicando manifestações da autescravidão: 

01. Acumuladores: a autescravidão ao acúmulo de objetos e produtos, sendo identifica-

dos, também, pela expressão acumuladores compulsivos. 

02. Adrenérgicos: a autescravidão à adrenalina, ao modo dos esportes radicais, rachas 

(corridas) e apostas (jogos de azar). 

03. Agressivos: a autescravidão à manifestação belicosa, seja física ou verbal. 

04. Autotrafaristas: a autescravidão à desvalorização pessoal, caracterizando baixa au-

testima e a dependência a outrem. 

05. Compulsivos: a autescravidão às compulsões em geral, a exemplo da adoção de 

comportamentos repetitivos, alimentação excessiva e workaholism. 

06. Consumistas: a autescravidão ao consumo excessivo de bens, sem ter necessidade, 

por exemplo, peças de vestuário, produtos eletrônicos e carros. 

07. Drogaditos: a autescravidão ao vício bioquímico, ao modo das drogas lícitas  

e ilícitas. 

08. Emocionalistas: a autescravidão às emoções patológicas de modo frequente, ao 

modo da irritabilidade, ansiedade, impulsividade, reatividade e dramatização. 

09. Hedonistas: a autescravidão ao prazer enquanto valor, escolhendo viver em função 

do lazer e da satisfação momentânea. 

10. Hiperconectados: a autescravidão às ferramentas tecnológicas, games e redes so-

ciais, também chamados dependentes digitais. 

11. Hipocondríacos: a autescravidão ao uso de medicamentos e à doença da moda. 

12. Influenciáveis: a autescravidão a ideias, conceitos, concepções ou opiniões alheias, 

indicando falta de autonomia pensênica, fechadismo e submissão ao holopensene dominante. 
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13. Isolacionistas: a autescravidão ao isolamento. Escolhem viver sozinhos, afastando- 

-se do convívio social e deixando explícita a dificuldade de conviver em grupo, de assistir e serem 

assistidos. 

14. Materialistas: a autescravidão ao dinheiro, status e poder. 

15. Perfeccionistas: a autescravidão a buscar fazer tudo de modo perfeito e irretocável. 

16. Ritualistas: a autescravidão aos rituais místico-religiosos. 

17. Românticos: a autescravidão ao mito do amor romântico, prevalecendo o emocio-

nalismo, as relações imaturas e as paixonites. 

18. Sexólatras: a autescravidão à compulsão sexual, promiscuidade, pornografia e sa-

domasoquismo. 

19. Supersticiosos: a autescravidão às crendices e muletas psicofisiológicas, a exemplo 

do pé de coelho, anéis de proteção, romã, trevo de quatro folhas, cristais, santinhos, pirâmides, 

altares, talismãs, ferraduras, figas e crucifixos. 

20. Tradicionalistas: a autescravidão a tradições e idiotismos culturais, ao modo da 

tauromaquia, bovinolatria, infibulações e romarias. 

21. Vidiotas: a autescravidão aos programas de televisão e Internet. 

22. Vingativos: a autescravidão a mágoas e ressentimentos relacionados a contextos do 

passado, mantendo o desejo de vingança. 

 

Autescravidão.  A autescravidão denota a existência de doença consciencial, indicando 

desequilíbrio conviviológico multiexistencial e explicitando comprometimento ego e grupocármi-

cos, ainda na fase da interprisão. 

Abertismo. O abertismo consciencial é ferramenta à disposição da consciência interessa-

da em superar a condição da autescravidão. Sair do próprio ego, enxergar as dificuldades das de-

mais consciências e atuar assistencialmente são condutas autoterapêuticas. 

Terapeuticologia. A autescravidão, indicando desequilíbrio consciencial, afeta a home-

ostase holossomática, suscitando a doença física e explicitando patologia relacionada ao psicos-

soma. A Consciencioterapia é terapêutica indicada, com o intuito da autossuperação dos vícios  

e dependências próprios da autosservidão. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autescravidão, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Acomodação  mimética:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

02.  Aditivo  da  voliciolina:  Voliciologia;  Homeostático. 

03.  Antiescravização  consciencial:  Maxifraternologia;  Neutro. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autorrespeito  multidimensional:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Binômio  reconhecimento-gratidão:  Holomaturologia,  Homeostático. 

07.  Mirmídone:  Conviviologia;  Nosográfico. 

08.  Objetivo  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

09.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

10.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Síndrome  de  Rapunzel:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Síndrome  do  bonzinho:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Vício:  Etologia;  Nosográfico. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 
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A  AUTESCRAVIDÃO  PODE  SER  SUPERADA  POR  TODA  

CONSCIÊNCIA  INTERESSADA,  EXIGINDO  AUTOCONSCIEN-
TIZAÇÃO  EMOCIONAL,  AUTASSISTÊNCIA,  AUTENFRENTA-

MENTO  E  O  USO  DA  VONTADE  INQUEBRANTÁVEL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém-se refém de comportamentos, hábitos 

ou pensenes autescravizadores? Ainda guarda mágoas e ressentimentos aprisionadores? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Boétie, Etienne de la; Discurso da Servidão Voluntária (Discours de la Servitude Volontaire); revisores: 

Rosana Gilioli Citino; & Waldir Soares; trad. Casemiro Linarth; 133 p.; 1 website; alf.; 18,5 x 11,5; br.; Martin Claret; 
São Paulo, SP; 2009; página 36. 

2.  Vieira, Waldo; 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; página 36. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Souza, Patrícia Alves de; & Da Ross, Marco Aurélio; Os Motivos que mantêm as Mulheres Vítimas de 

Violência no Relacionamento Violento; Revista de Ciências Humanas; Artigo; N. 40; 29 refs.; EDUFSC; Florianópolis; 
Outubro, 2006; páginas 509 a 527; disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/viewFile/17670/ 

/16234>; acesso em: 26.04.17. 

2.  Almeida, Jéssica Pascoal Santos; Argumentos de Humanização na Internação Compulsória em 

Dependência Química: a Favor e Contra; 371p. . In: Anais do Congresso Internacional de Humanidades & Humanização 

em Saúde [= Blucher Medical Proceedings, Vol. 1, N.2; São Paulo, SP; Blucher, 2014. ISSN 2357-7282, DOI 10.5151 

/medpro-cihhs-10825; disponível em: <http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/argumentos-de-humanizao-
na-internao-compulsria-em-dependncia-qumica-a-favor-e-contra-9783>; acesso em: 26.04.17. 
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A U T E S F O R Ç O    C O N V E R G E N T E  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autesforço convergente é a intensificação das forças e das atividades físi-

cas, intelectuais e morais, conjugadas no desenvolvimento da consecução eficaz da programação 

existencial (autoproéxis), por parte da consciência intrafísica, conscin lúcida, intermissivista, 

quando empenhada na própria evolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

si mesmo”. O prefixo es deriva do idioma Latim, ex, “movimento para fora”. O vocábulo força 

provém do idioma Latim Tardio, fortia, “força”. Apareceu no Século XIII. A palavra esforço sur-

giu também no Século XIII. O termo convergir procede do idioma Latim, convergere, “juntar-se 

de várias partes; chegar ao mesmo ponto; convergir para 1 ponto”. Os vocábulos convergir e con-

vergência apareceram no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Esforço pessoal convergente. 02.  Autesforço confluente. 03.  Es-

forço pessoal confluente. 04.  Autesforço conjugado. 05.  Autesforço sinérgico. 06.  Autesforço 

conjugado. 07.  Autempenho convergente. 08.  Autempenho confluente. 09.  Autesforço prioritá-

rio. 10.  Autesforço ideal; autesforço interativo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo esforço: au-

tesforço; esforçada; esforçado; esforçador; esforçadora; esforçar; esforçoso; megaesforço; mi-

niesforço; pré-esforçado. 

Neologia. As duas expressões compostas autesforço convergente preparatório e autes-

forço convergente executivo são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 01.  Autesforço dispersivo. 02.  Autesforço assinérgico. 03.  Desperdí-

cio de esforços. 04.  Empenhos dispersivos. 05.  Autesforço incoerente. 06.  Autesforço regressi-

vo. 07.  Autesforço desfocado. 08.  Indisciplina pessoal. 09.  Desassociação de ideias. 10.  Desas-

sociação de esforços. 

Estrangeirismologia: as selfperformances evolutivas; o descarte do burnout; o workout 

diário do exemplarismo; o hard work pesquisístico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas, cosmovisiológicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o autesforço convergente; os autodesempenhos evolutivos; a diligência pes-

soal; a motivação pessoal; os empreendimentos pessoais; os procedimentos do megaesforço evo-

lutivo; o autesforço concentrado; os empenhos úteis; a inexistência de empreendimentos duradou-

ros somente com tarefas confortáveis; a autossuficiência proexológica; o completismo existencial 

da tares; a maximoréxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o extrapolacionismo parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autesforço-autevolução. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2419 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da autodedicação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias evolutivas conscienciológicas. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica das 50 vezes 

mais. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: o efeito halo da teática interassistencial. 

Ciclologia: o cipriene. 

Enumerologia: o ato do esforço máximo; o ato de sair a campo; o ato de abrir caminho; 

o ato de remar contra maré; o ato de carregar nas costas; o ato de suar sangue; o ato de colher os 

frutos. 

Binomiologia: o binômio autabnegação-moréxis. 

Interaciologia: a interação proéxis-compléxis. 

Crescendologia: o crescendo exigência mínima–excelência máxima. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro. 

Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades 

captadas por poucos. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do esforço máximo. 

Filiologia: a neofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a proexoteca; a laboroteca; a sinergeticoteca; a sincronoteca; a energeti-

coteca; a criativoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Intimologia; a Intraconscienciologia; 

a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Autodetermi-

nologia; a Autopesquisologia; a Autoproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 proexologus; o Homo sapiens conversor; o Homo sa-

piens dedicator; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

energossomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autocohaerens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autesforço convergente preparatório = o desenvolvido durante a fase 

preparatória da existência humana, ou autoproéxis, até os 35 anos de idade física; autesforço con-

vergente executivo = o desenvolvido durante a fase executiva da existência humana, ou autoproé-

xis, a partir dos 36 anos de idade física. 

 

Culturologia: a cultura do maior empenho evolutivo. 

 

Manifestações. Sob a ótica da Cosmovisiologia, os autesforços convergentes, quando 

em nível evoluído, entrosam, ao mesmo tempo, as 4 categorias básicas de manifestações da cons-

cin, homem ou mulher, aqui dispostas na ordem funcional: 

1.  Autopensenização: a autopensenidade intraconsciencial de todos os tipos e nature-

zas; o coronochacra; a Paracerebrologia. 

2.  Coloquialismo: a comunicação oral ou verbal; o colóquio; a conversação; o laringo-

chacra; a Extroversiologia. 

3.  Escrita: a comunicação grafada; os palmochacras; a Estilologia. 

4.  Ação: a atividade direta; a EC ou o ene do pensene; o ato somático; a psicomotrici-

dade. 

 

Qualitologia. Conforme os conceitos da Holomaturologia, eis, na ordem funcional, as  

5 qualidades conscienciais, prementes, nas quais os autesforços convergentes mais atuam: 

1.  Energeticidade: o energossoma; a parapsicosfera pessoal; o estado vibracional; o ar-

co voltaico craniochacral. 

2.  Assistencialidade: a tarefa energética, pessoal, diária (tenepes); a oficina extrafísica 

(ofiex) pessoal. 

3.  Desperticidade: a condição do ser desassediado, permanente, total (desperto), uni-

versalista. 

4.  Evolutividade: a condição do evoluciólogo teático. 

5.  Serenidade: a condição do Serenão (Homo sapiens serenissimus). 

 

Ciências. Em concordância com a Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na or-

dem funcional, 10 Ciências objetivas, práticas, propostas pelas abordagens da Conscienciologia, 

evidenciando a panorâmica das manifestações dos autesforços convergentes: 

01.  Ciência da educação: Pedagogia; Parapedagogiologia; Reeducaciologia. 

02.  Ciência da cidade: Politicologia; Reurbanologia; Vivenciologia; Conviviologia. 

03.  Ciência do conhecimento: Epistemologia; Cogniciologia. 

04.  Ciência da verdade: Logicologia; Neoverponologia. 

05.  Ciência do bem: Eticologia; Cosmoeticologia; Interassistenciologia. 

06.  Ciência do belo: Esteticologia; Euforismologia; Cosmoconscienciologia. 

07.  Ciência da mente: Psicologia; Neurociência; Cerebrologia; Pensenologia; Somato-

logia. 

08.  Ciência da evolução: Evoluciologia; Recexologia. 

09.  Ciência da consciência: Intraconscienciologia; Autocriteriologia. 

10.  Ciência da maturidade: Holomaturologia; Autodiscernimentologia. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autesforço convergente, indicados para a expansão das 

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

01.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

02.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Deslanche  existencial:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

06.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

08.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Sinergismo  conscienciológico:  Sinergisticologia;  Homeostático. 

10.  Somatório  de  esforços:  Maxiproexologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  INTELIGENTE  DO  AUTESFORÇO  CONVER- 
GENTE  ACABA  PREDOMINANDO  NAS  MANIFESTAÇÕES  

PENSÊNICAS  DA  CONSCIN  QUANDO  LÚCIDA  E  INTERES- 
SADA  EM  EXECUTAR  A  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, dedica os próprios esforços com permanente 

convergência para o mesmo megafoco?  Qual megafoco? 
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A U T E S F O R Ç O    P O N T U A L  
( A U T O D E T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autesforço pontual é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, rea-

gir com autodeterminação programada, para enfrentar o gargalo evolutivo, em momento específi-

co da vida intrafísica, colocando o holossoma ativo no intuito de superar trafares e aplicar a inte-

rassistência na consecução da proéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

por si próprio”. O prefixo es deriva do idioma Latim, ex, “movimento para fora”. O vocábulo for-

ça provém do idioma Latim Tardio, fortia, “força”. Apareceu no Século XIII. A palavra esforço 

surgiu também no Século XIII. O vocábulo pontual provém do idioma Francês, ponctuel, “preci-

so; exato”, derivado do idioma Latim Medieval, punctualis, “que vai ao ponto”, e este do idioma 

Latim, punctum, “ponto”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Autesforço preciso. 02.  Autesforço direcionado; autesforço dirigi-

do. 03.  Autesforço programado. 04.  Autesforço focalizado. 05.  Autesforço a tempo. 06.  Autes-

forço no momento necessário. 07.  Empenho no momento crítico. 08.  Labuta na crise. 09.  Empe-

nho pontual. 10.  Vigor pontual. 

Antonimologia: 1.  Autesforço contínuo; autesforço permanente. 2.  Travamento pontu-

al. 3.  Postergamento de autossuperação pontual. 4.  Comodismo frente ao gargalo evolutivo. 

5.  Passividade ante à recin decisiva. 6.  Evitação de empenho crítico. 7.  Fuga de recin específica. 

Estrangeirismologia: o hard work cosmoético; o workaholic intermissivo; o conscienti-

al effort; a superação do dolce far niente; o esfuerzo do momento crítico; a Anstrengung evoluti-

va. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autovolição evolutiva na superação de trafares e na interassistência. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular afeito ao tema: – Assistência: meta 

maior. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Determinologia; o holopensene pessoal do au-

tesforço máximo; o holopensene pessoal dos autesforços eficazes; o holopensene pessoal da or-

topensenidade; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade identificando a necessidade da as-

sistência; a profilaxia holopensênica; os lúcidos pensenes; a lucidopensenidade; os proexopense-

nes; a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o autesforço pontual; a autoconsciência do momento de se empregar esforço 

para superar a crise pessoal; o empenho dedicado a alguns projetos e tarefas; o Curso Intermissivo 

(CI); o autesforço cosmoético na superação de trafares; o ato de colocar energia no momento ne-

cessário; a identificação do ponto principal de tensão; a ação devido às circunstâncias; a necessi-

dade do empenho decisivo; a perseverança na manutenção dos autesforços; a predominância da 

influência do psicossoma; o psicossoma sendo domado; o predomínio da racionalidade; o deste-

mor cosmoético; a coragem consciencial; a valentia racional; as prioridades evolutivas; a abertura 

do caminho proexogênico; a urgência no cumprimento da proéxis; o sistema de crenças impedin-

do de caminhar; a necessidade do autoconhecimento para ultrapassar a fase impeditiva de cresci-

mento; o autassédio; o heterassédio; os momentos decisivos da perda de lucidez; a recuperação da 

lucidez e do autodiscernimento na participação ativa nos cursos de campo; o curso Extensão em 

Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2); o Acoplamentarium; a Consciencioterapia; a com-

preensão da necessidade da reciclagem existencial; o perdão sendo o primeiro passo a ser dado 
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para o êxito de autesforços futuros; o ato de não pensar mal das consciências; a assistência rece-

bida dos amigos; a autocrítica; as etapas sendo vencidas; a autoconfiança sendo recobrada; a pre-

dominância do uso do mentalsoma; a autocura; a euforia enquanto efeito do autesforço pontual 

exitoso; o aumento da responsabilidade; o entendimento do nível evolutivo do outro; o grupocar-

ma sendo assistido; o completismo existencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética pessoal; o parapuxão de orelha, na tares, recebido dos amparadores extrafísicos; o reconhe-

cimento dos amparadores extrafísicos pelo autesforço empregado para superar as dificuldades;  

o desenvolvimento do parapsiquismo; a assistência através da tenepes; o extrapolacionismo para-

psíquico; a confiança no amparo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo autesforço pontual–determinação programa-

da; o sinergismo autesforço-satisfação; o sinergismo superação do gargalo evolutivo–qualifica-

ção proexológica. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da Higiene Consciencial;  

o princípio da disponibilidade cosmoética para interassistência; o princípio de quanto maior  

o foco na proéxis, maior aproveitamento; o princípio da programação existencial; o princípio da 

autocura; o princípio da autoincorruptibilidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da evolução consciencial por meio dos autesforços.  

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da inseparabilidade grupo-

cármica; a teoria da interassistencialidade; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da espiral 

evolutiva; a teoria da evolução consciencial por meio de autesforços cosmoéticos; a teoria do Se-

renão. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica 

da Autoconsciencioterapia; a técnica de superação de trafares; as técnicas energéticas promoto-

ras de homeostase holossomática.  

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs); o voluntário docente da Conscienciologia; o paravoluntário da reurbanização extrafí-

sica na Terra.  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível do Voluntariado Conscienciológico; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Evolució-

logos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito do estado vibracional; o efeito bumerangue dos atos; o efeito da hi-

gidez pensênica; o efeito dos autesforços no cumprimento da proéxis; o efeito do autodesassédio 

na agilização evolutiva; o efeito halo da assistência ao grupocarma; o efeito da autodetermina-

ção nos resultados proexológicos. 

Ciclologia: o ciclo autorreflexão–identificação do trafar–autossuperação; o ciclo pre-

disposição para ajudar–acesso ao assistido; o ciclo erros-retificações-acertos; o ciclo paciência-

-resistência-persistência. 

Enumerologia: a ultrapassagem do gargalo das autocorrupções; a ultrapassagem do 

gargalo dos autassédios; a ultrapassagem do gargalo dos trafares; a ultrapassagem do gargalo 

das crises de crescimento; a ultrapassagem do gargalo das reciclagens inevitáveis; a ultrapassa-

gem do gargalo das maxidissidências inadiáveis; a ultrapassagem do gargalo da tares impactote-

rápica. 
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Binomiologia: o binômio emoção-razão; o binômio vida intrafísica–autoproéxis; o bi-

nômio maxiesforço–suar sangue; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio investimento 

consciencial–euforia; o binômio autodiscernimento atuante–autesforços prolíficos; o binômio 

imaginação–autenganos permitidos; o binômio amparo intrafísico–amparo extrafísico; o binô-

mio superação do gargalo evolutivo–aumento da responsabilidade. 

Interaciologia: a interação autesforço–trafor pessoal; a interação autesforço–resultado 

positivo; a interação imaginação-fatos-parafatos; a interação amparador-amparando; a intera-

ção tenepes-ofiex; a interação complacências excessivas–interprisão grupocármica; a interação 

autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo pré-ressomático. 

Crescendologia: o crescendo saúde somática–saúde holossomática; o crescendo equilí-

brio interassistencial–imperturbabilidade; o crescendo desassédio interconsciencial–autocura;  

o crescendo trafar superado–trafor fortalecido.  

Trinomiologia: o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio imaginação- 

-incerteza-aprendizado; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio amparador- 

-amparando-assistido; o trinômio autoconhecimento–trafar trabalhado–autodesassédio; o trinô-

mio heterodesassédio–desejo de ajudar–paciência. 

Polinomiologia: o polinômio do curso grupocármico interprisão-vitimização-recompo-

sição-libertação-policarmalidade. 

Antagonismologia: o antagonismo patologias psiquiátricas / saúde consciencial; o an-

tagonismo taquipsiquismo / bradipsiquismo; o antagonismo foco no trafor / foco no trafar; o an-

tagonismo tenepes / religião; o antagonismo imperturbabilidade / irritabilidade; o antagonismo 

assistência interconsciencial / interprisão grupocármica. 

Legislogia: a lei do maior esforço cosmoético priorizando a evolução; a lei de causa  

e efeito; a lei da maxiproéxis; a lei da empatia. 

Filiologia: a conviviofilia; a tenepessofilia; a proexofilia; a profilaxiofilia; a traforofilia;  

a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: as síndromes psiquiátricas; a síndrome da autopatopensenidade; a sín-

drome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização consciencial sabotando os autes-

forços pontuais. 

Maniologia: a mania de perfeccionismo. 

Mitologia: a substituição dos mitos religiosos pelo princípio da descrença; o mito da 

pessoa parapsíquica ser mais evoluída se comparada aos outros. 

Holotecologia: a traforoteca; a mentalsomatoteca; a proexoteca; a assistencioteca; 

a determinoteca; a tenepessoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Psicologia; a Evoluciologia; a Proexolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Mesologia; a Assistenciologia; a Tenepesso-

logia; a Ofiexologia; a Desassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana inconsciente; a isca humana consciente; a conscin conscien-

cióloga; a conscin cosmoética; a conscin determinada; a conscin pré-serenona vulgar; o ser des-

perto; a conscin responsável; a conscin completista. 

 

Masculinologia: o esforçado; o amparador extrafísico; o amparador intrafísico; o ataca-

dista consciencial; o intermissivista; o tenepessista; o epicon lúcido; o proexista; o proexólogo;  

o cognopolita; o reciclante existencial; o exemplarista; o evoluciente; o pesquisador; o compas-

sasgeiro evolutivo; o voluntário; o consciencioterapeuta; o tertuliano; o verbetólogo; o completis-

ta; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a esforçada; a amparadora extrafísica; a amparadora intrafísica; a ataca-

dista consciencial; a intermissivista; a tenepessista; a epicon lúcida; a proexista; a proexóloga; 

 a cognopolita; a reciclante existencial; a exemplarista; a evoluciente; a pesquisadora; a compas-
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sageira evolutiva; a voluntária; a consciencioterapeuta; a tertuliana; a verbetóloga; a completista; 

a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens intermissivus; o Ho-

mo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Ho-

mo sapiens tenepessista; o Homo sapiens maxiproexista. 

. 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniesforço pontual = o autenfrentamento superficial dos gargalos evolu-

tivos necessários para o cumprimento da autoproéxis; maxiesforço pontual = o autenfrentamento 

vigoroso e decisivo para a superação dos gargalos evolutivos em prol da consecução da autoproéxis. 

 

Culturologia: a cultura do autesforço evolutivo; a cultura da interassistencialidade;  

a cultura do cumprimento da proéxis. 

 

Gargalos. Sob a ótica da Voliciologia, eis, por exemplo, em ordem cronológica 5 garga-

los evolutivos a serem ultrapassados pela conscin determinada: 

1.  Interprisão: o autesforço para superar as interprisões grupocámicas. 

2.  Contrafluxo: o autesforço para manter a assistência, mesmo sofrendo pressão contrária. 

3.  Proéxis: o autesforço desafiador para cumprir a proéxis. 

4.  Estágio: o autesforço insubstituível para galgar as etapas evolutivas. 

5.  Trafares: o autesforço para combater os trafares buscando o autodesassédio. 

 

Instrumentos. Conforme os princípios da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na or-

dem alfabética, 7 instrumentos agilizadores na aplicação dos autesforços evolutivos: 

1.  Dinâmicas: parapsíquicas. 

2.  Docência: interassistencial.  

3.  Escrita: tarística. 

4.  Estudo: esclarecedor. 

5.  Tertúlia: conscienciológica. 

6.  Trabalho: energético. 

7.  Voluntariado: cosmoético. 

 

Cosmoeticologia. A autoincorruptibilidade cosmoética é o sustentáculo do autesforço na  

consecução da proéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autesforço pontual, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

06.  Autofuga:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

10.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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11.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

12.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Somatório  de  esforços:  Maxiproexologia;  Neutro. 

14.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Workaholism:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  NÍVEL  DO  AUTESFORÇO  PONTUAL  IMPRESSO  PELA  

CONSCIÊNCIA,  NA  SUPERAÇÃO  DE  TRAFARES  E  NA  AU-
TOQUALIFICAÇÃO  INTERASSISTENCIAL,  EVIDENCIA  A  DE-
TERMINAÇÃO  PESSOAL  NA  CONSECUÇÃO  DA  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está satisfeito(a) com o nível de autesforço pon-

tual aplicado diante dos desafios proexológicos? Colocou em prática algum trafor para superar os 

gargalos evolutivos? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  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 

191, 568, 570, 610, 626, 634 e 752. 

 

V. C. 
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A U T E S T I G M A T I Z A Ç Ã O  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autestigmatização é o ato de a conscin executar voluntariamente determi-

nada ação, óbvia ou sutil, capaz de estigmatizá-la de imediato, acarretando prejuízos anticosmoé-

ticos e jungindo-a, inevitavelmente, à condição da interprisão grupocármica (Interprisiologia). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo, 

por si próprio”. A palavra estigma procede do idioma Latim, stigma, e esta do idioma Grego, 

stigma, “picada; marca feita com ferro e brasa; sinal; tatuagem”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia:  1.  Ação estigmatizante voluntária. 2.  Estigmatização autoimposta.  

3.  Inconsciência cosmoética. 

Neologia. Os 3 vocábulos autestigmatização, miniautestigmatização e megautestigma-

tização são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia:  1.  Profilaxia da estigmatização. 2.  Autoconscientização cosmoética. 

Estrangeirismologia: a crista da onda (Zeitgeist); a autacusação a posteriori. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à lucidez consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; a despriorização das manifesta-

ções autopensênicas. 

 

Fatologia: a autestigmatização; a postura sem avaliação no momento evolutivo; a busca 

dos spots; o embalo do momento; a ação sem pesar as consequências; a desassociação de ideias;  

a ausência do senso crítico instantâneo; as sutilezas não-entrevistas; o sinal infamante; a ação 

ignóbil; a derrapagem comportamental; a amência consciencial momentânea; o ato pessoal sem  

o juízo de valor; a minimização infantil do malfeito; o bradipsiquismo; o primarismo; a mono-

visão parcelada; a defesa do errado; a escolha imatura; o fiasco; a ignomínia coletiva sutil; as des-

vantagens indefensáveis do ato; o labéu de 1 dia, a marca da vida inteira; o miniuniverso imediato 

despercebido, os efeitos mediatos dramáticos; a ausência do juízo autocrítico; o antidiscernimen-

to; a inconsciência das conscins; a teimosia no erro; a autocensura serôdia; a autocondenação 

inapelável; o liame anticosmoético; o arrependimento; o grilhão da inconsciência; a condição da 

consciência pesada; os atenuantes e agravantes; a segunda autestigmatização; a autoimagem es-

tereotipada; a nódoa indelével na autobiografia; as evidências autoconscientes indiscutíveis da in-

terprisão grupocármica; o apêndice caudal preso; a culpa no cartório; o pesar; o desgosto; a me-

lin; a ausência da Prospectiva; a falta da Paraprofilaxiologia; a ignorância da Cosmoeticologia;  

a recomposição demorada, secular, do ato infeliz. 

 

Parafatologia: os estados vibracionais (EVs). 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Enumerologia: a autocorrupção; a autoomissão deficitária; a automimese dispensável;  

o autacumpliciamento; a autocomplacência; a autovitimização; a autopatopensenidade. 

Binomiologia: o binômio imagem-fato. 

Interaciologia: a interação produto estigmatizante–profissional infeliz. 

Trinomiologia: o trinômio vergonha-constrangimento-autoculpa. 
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Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a psicopatoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Holobiografologia; a Perdologia; a Infortu-

nística; a Acidentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autestigmatizada; a pessoa cosmoeticamente inconsciente;  

a conscin desorganizada; a vítima do ansiosismo. 

 

Masculinologia: o indivíduo sem reflexão íntima; o artista impulsivo; o profissional-ve-

dete; o artesão precipitado; o arrependido; o interpresidiário; o autocondenado; o amoral. 

 

Femininologia: a mulher sem reflexão íntima; a artista impulsiva; a profissional-vedete; 

a artesã precipitada; a arrependida; a interpresidiária; a autocondenada; a amoral. 

 

Hominologia: o Homo sapiens stigmaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautestigmatização = as múltiplas tatuagens fixadas na própria pele; 

megautestigmatização = a execução pessoal de homicídio. 

 

Masoquismo. Pelos conceitos da Assistenciologia, nem todo tipo de assistência é o ideal 

ou correspondente ao nível do assistente. Urge sopesar cada posicionamento. Há assistências den-

tro e fora do regime da interprisão grupocármica. A escolha é, antes de tudo, atributo do autodis-

cernimento. Há assistências masoquistas. 

 

Caracterologia. Na análise da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 5 profissionais estigmatizadores de si mesmos e os respectivos atos estigmatizantes: 

1.  Advogado: defensor do líder político sob julgamento por genocídio comprovado. 

2.  Capelão: mantenedor da assistência religiosa aos atiradores de elite. 

3.  Designer: criador do logotipo do partido político notoriamente corrupto. 

4.  General: defensor dos atos de tortura em prisioneiros de guerra. 

5.  Publicitário: articulador da megacampanha da indústria de bebidas alcoólicas. 

 

Dessoma. No universo da Dessomatologia, há casos nos quais a autestigmatização so-

mente ocorre imediatamente com e após a dessoma, por exemplo, os estigmas autoconscientes 

dos homens-bomba e das mulheres-bomba autexplodidos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autestigmatização, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autoinsegurança:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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08.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

 

MINIATO,  RESOLUÇÃO  OU  MANIFESTAÇÃO  PENSÊNICA 

DE  POUCOS  MINUTOS  PODEM  ENREDAR  A  CONSCIN 

INCAUTA  NOS  LIAMES  IMPREVISTOS  DA  INTERPRISÃO 

GRUPOCÁRMICA  ALÉM  DESTA  VIDA  HUMANA  FUGAZ. 
 

Questionologia. Você anexou alguma ação autestigmatizante, digna de nota, à própria 

biografia? Tal atitude trouxe algum prejuízo? De qual natureza? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; 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 948. 
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A U T E S T I M A    RE V I G O R A D A  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autestima revigorada é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

agir de modo a potencializar, reforçar, valorizar, qualificar, automotivar, equilibrar e soerguer as 

virtudes pessoais perante as conquistas diárias, priorizando o autodesassédio mentalsomático. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra estimar procede também do idioma Latim, aestimare, “fixar o pre-

ço ou valor de; avaliar; estimar em; fazer caso de; ter em conta de; estimar; pensar; julgar”. Apa-

receu no Século XIII. O termo autoestima surgiu no Século XX. O prefixo re provém igualmente 

do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”.  

O vocábulo vigor vem do mesmo idioma Latim, vigor, “vigor; força do corpo; robustez; energia; 

vitalidade”. Apareceu no Século XV. O termo revigorada surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Autestima revitalizada. 2.  Autestima reanimada. 3.  Autestima resta-

belecida. 4.  Autestima reequilibrada. 5.  Autestima re-harmonizada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 45 cognatos derivados da palavra vigor: avigo-

rada; avigorado; avigorador; avigoradora; avigorante; avigorar; avigorável; avigorizada; avi-

gorizado; avigorizador; avigorizadora; avigorizante; avigorizar; avigorizável; avigoroso; revi-

gorada; revigorado; revigorador; revigoradora; revigorante; revigorar; revigorável; revigoriza-

da; revigorizado; revigorizador; revigorizadora; revigorizante; revigorizar; revigorizável; vigo-

rada; vigorado; vigorador; vigoradora; vigorante; vigorar; vigorável; vigorizada; vigorizado; 

vigorizador; vigorizadora; vigorizante; vigorizar; vigorizável; vigorosa; vigoroso. 

Neologia. As 3 expressões compostas autestima revigorada mínima, autestima revigora-

da mediana e autestima regivorada máxima são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Autestima enfraquecida. 2.  Autestima afracada. 3.  Autestima debi-

litada. 4.  Autestima débil. 5.  Baixa autestima. 6.  Autapreciação inferior. 7.  Autodesqualifica-

ção. 

Estrangeirismologia: o placet vigoroso da autestima; o all right da autestima revigora-

da; o coup de bec revigorante; o macte animo fortalecido; o nec plus ultra evolutivo; o acid test 

da autodisponibilidade às mudanças; a virtude do strong profile; o know-how teático; a maquia-

gem promovendo upgrade agradável. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturescência da autodesassedialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autocogniciologia; as variáveis definidoras do 

holopensene pessoal; os egopensenes sadios; a egopensenidade reanimada; os autopensenes; a au-

topensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os or-

topensenes; a ortopensenidade; o materpensene propício ao revigoramento pessoal. 

 

Fatologia: a autestima revigorada; a autanálise dos sentimentos; o autorrelacionamento 

hígido; a realidade intraconsciencial admitida e compreendida; a autestima benigna; o apreço por 

si mesmo; o modo de ser; a aceitação de si e dos outros; a confiança em atos e julgamentos pesso-

ais; o traço de personalidade assumido; o autovalor positivo; o amor próprio benéfico; o autocon-

ceito saudável; a capacidade produtiva; os fatores responsáveis pela personalidade equilibrada;  

a tranquilidade pessoal; a resiliência à pressões externas; a maior persistência nas tarefas difíceis; 

a menor propensão ao uso de drogas; as insuficiências pessoais ou grupais compreendidas; o en-

tendimento para com a realidade vivida, inclusive as dificuldades; as fissuras da própria persona-
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lidade; a autoinfelicidade; a autossabotagem; a desesperança com a vida; a depressão; o ansiosis-

mo; o autodesrespeito; a baixa autaceitação; o loc externo; a autoimagem idealizada; a imagem 

supostamente projetada para as demais consciências; o emocionalismo; a instintividade; a cons-

ciência trafarista; a angústia da rejeição antecipada; a autoconfiança débil; a dependência aos ou-

tros; a autoimagem distorcida; a autovitimização contumaz; a autocorrupção cotidiana; a atitude 

anticosmoética de ser algoz de si mesmo; as derivações do emocionalismo da consciência; as ec-

topias afetivas; o autacolhimento efetivo; o autodiscernimento; a autoconsideração; a consciência 

obsequiosa e solidária; o fato de a conscin detentora de autestima sadia ser bem conceituada no 

grupo; o afeto disponível aos demais; o sentimento lúcido de maternagem; a amorosidade diutur-

na; a autovigilância motivada para o desassédio mentalsomático; a inteligência expressa na autes-

tima sadia; o autorrefazimento lúcido de ideias, conceitos, opiniões e imagens sobre si mesmo;  

o toque sutil da maquiagem fortalecendo a autestima; a produção visual otimizada; o autestudo 

ortomotivador; a autestima sadia sendo o equilíbio entre o sucesso almejado e as conquistas reais; 

o burilamento do temperamento forte, fruto das muitas vidas; o refinamento da autestima; a escri-

ta dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia elevando a autestima dos neoverbetógrafos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autestima extra-

física preponderante nos atos interassistenciais pessoais; o soerguimento multidimensional; a pa-

radescoberta de si mesmo; o paramegatrafor autêntico; a essência consciencial multidimensional; 

o autocontrato evolutivo; as paracompanhias benfazejas; a preparação para assistência multidi-

mensional; a vontade inquebrantável da consciência nas dimensões extrafísicas; a superação da 

autossabotagem seriexológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo atividade evolutiva–atividade revigorante; o sinergismo 

da dupla evolutiva (DE); o sinergismo cosmovisão-autocognição; o sinergismo autoridade cos-

moética–força presencial; o sinergismo fatos-parafatos; o sinergismo atenção-detalhismo- 

-persistência; o sinergismo dos atributos mentaissomáticos. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio coloquial;  

o princípio da afinidade; o princípio da megafraternidade; o princípio de sempre ser tempo de 

ajudar os demais; o princípio de gostar de si mesmo; o princípio da valorização pessoal. 

Codigologia: a força revigorante da autestima na elaboração do código pessoal de Cos-

moética (CPC); o código duplista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC) 

na vivência coletiva. 

Teoriologia: a teoria da Psicologia Positiva; a teoria cognitivo-comportamental; a teo-

ria do autesforço evolutivo; a teoria da inteligência fixa; a teoria da inteligência evolutiva (IE);  

a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do capital humano. 

Tecnologia: a técnica da autestima desenvolvida pelo canto e dança frente ao espelho;  

a técnica de viver priorizando a autevolução; a técnica da interassistencialidade tarística; a téc-

nica da opção inteligente de refazimento; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de 

mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica etológica do salto baixo. 

Voluntariologia: o revigoramento no trabalho voluntário em Instituição Consciencio-

cêntrica (IC); os trafores reforçando a equipe de voluntários; o acolhimento cosmoético ao volun-

tário com baixa autestima. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico das Dinâmi-

cas Parapsíquicas; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico 

Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

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

ciometria; o Colégio Invisível dos Parafenomenologistas; o Colégio Invisível da Interassistencio-

logia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio 
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Invisível dos Reciclantes; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Au-

torreeducaciologia. 

Efeitologia: o efeito do autodomínio emocional; o efeito renovador da docência consci-

enciológica; o efeito revigorante ao final do exercício intelectual; o efeito do autodomínio das 

energias conscienciais; o efeito do estado vibracional; o efeito bumerangue da interassistência;  

o efeito propulsor da autestima revigorada. 

Neossinapsologia: as neossinapses para a qualificação do revigoramento pessoal; as 

neossinapses adquiridas pela autestima revigorada. 

Ciclologia: o ciclo da autodidaxia do semperaprendente; o ciclo causa-efeito; o ciclo 

das valorizações pessoais; o ciclo grupal aprender-reaprender; o ciclo revigorador autorre-

flexão-autodiscernimento; o ciclo baixa autestima–autodepressão; o ciclo insatisfação evolutiva–

–procedimento evolutivo–revigor evolutivo. 

Enumerologia: a autestima refortalecida; a autestima reedificada; a autestima enriqueci-

da; a autestima priorizada; a autestima retificada; a autestima sobrevalorizada; a autestima resi-

liente. 

Binomiologia: o binômio potenciar-priorizar; o binômio autorrevigoramento do ego– 

–força presencial; o binômio autapreço-autaceitação; o binômio companhias úteis–hábitos sau-

dáveis; o binômio autestima própria–conquista diária; o binômio autestima social–produção 

profissional; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação autoconceito saudável–autestima sadia; a interação autova-

lor positivo–sentimento hígido; a interação autestima revitalizada–automotivação operante. 

Crescendologia: o crescendo aceitação de si–aceitação dos outros. 

Trinomiologia: o trinômio autestima revigorada–autoimagem valorizada–automotiva-

ção evolutiva; o trinômio refletir-assumir-realizar. 

Polinomiologia: o polinômio qualificar-demonstrar-equilibrar-soerguer as virtudes pes-

soais. 

Antagonismologia: o antagonismo autesclarecimento / heteresclarecimento; o antago-

nismo análise / síntese; o antagonismo trafar / trafor; o antagonismo autovitimização / autorre-

composição; o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo autestima sadia / autoconfi-

ança débil; o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária. 

Paradoxologia: o paradoxo de a autovalorização real libertar a consciência de pensar 

somente em si; o paradoxo de a evolução ser individual mas, a rigor, ninguém evoluir sozinho;  

o paradoxo da acalmia evolutiva frente às autossuperações conflitivas; o paradoxo do pensar de-

mais e agir de menos; o paradoxo de o medo de recair induzir à recaída. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a assistenciocracia; 

a cosmoeticocracia; a cognocracia; a recexocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço interassistencial aplicada ao 

refazimento pessoal; as leis dos direitos interconscienciais; a lei de ação e reação; as leis cosmo-

éticas; a lei da empatia. 

Filiologia: a conscienciofilia; a autexperimentofilia; a paratecnofilia; a raciocinofilia;  

a autodiscernimentofilia; a analiticofilia; a sinteticofilia. 

Fobiologia: as fobias generalizadas. 

Sindromologia: a síndrome da desvalorização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA);  

a síndrome do ostracismo; a síndrome da despriorização; a síndrome da dispersão consciencial; 

a síndrome do infantilismo; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da procrastinação; 

a síndrome do segredo. 

Maniologia: a mania de pensenizar contra si e os outros; a mania de autoperseguição;  

a fracassomania; a autassediomania; a egomania; a apriorismomania; a eliminação da engano- 

mania. 

Mitologia: o mito de “já não ter tempo para mudar”; a Antimitologia Racional; o mito 

da suficiência da boa intenção; a queda do mito da autoimagem idealizada; a superação dos mi-

tos da juventude; o mito da perfeição representado pela busca da autocura completa; o mito da 

cura para todos os males; a demolição dos mitos. 
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Holotecologia: a convivioteca; a consciencioterapeuticoteca; a prioroteca; a parapeda-

gogoteca; a holomaturoteca; a psicologoteca; a assistencioteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autexem-

plologia; a Autexperimentologia; a Autodiscernimentologia; a Autodecidologia; a Autopesquiso-

logia; a Autabsolutismologia; a Equilibriologia; a Acertologia; a Intrafisicologia; a Extrafisico-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens immaturus; 

o Homo sapiens subpensenisator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens cognopolita; 

o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autestima revigorada mínima = a efetivada no âmbito familiar perante 

habilidade autorreconhecida; autestima revigorada mediana = a efetivada no âmbito da vida pro-

fissional perante talento autorreconhecido e aplicado; autestima revigorada máxima = a efetivada 

perante admissão dos trafores mentaissomáticos aplicados na tares, a exemplo da docência cons-

cienciológica e / ou produção grafopensênica. 

 

Culturologia: a cultura das competências evolutivas; a cultura do autapreço. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 20 posturas ou condições revigoradoras relativas às vivências da autestima sadia: 

01.  Abertura mnemônica. 

02.  Autenfrentamento. 

03.  Autoconfiança. 

04.  Autocura. 

05.  Autodesassedialidade. 

06.  Autonomia evolutiva. 

07.  Cosmoeticidade. 
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08.  Desrepressão consciencial. 

09.  Exultação renovadora. 

10.  Força presencial. 

11.  Higidez consciencial. 

12.  Intelecção aguçada. 

13.  Investimento nas conquistas diárias. 

14.  Megadecisão. 

15.  Omissão superavitária (omissuper). 

16.  Priorização pessoal. 

17.  Reciclagem existencial (recéxis). 

18.  Reciclagem intraconsciencial (recin). 

19.  Reequilíbrio vivenciado. 

20.  Traforismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autestima revigorada, indicados para a expansão das 

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

01.  Alegria:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Autocomprometimento:   Proexologia;  Neutro. 

03.  Autoconfiança  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autopensenização  vigorosa:  Autopensenologia;  Homeostático. 

05.  Autorrespeito  multidimensional:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Autovalor  ínsito:  Paraxiologia;  Homeostático. 

08.  Conversa  revigorante:  Coloquiologia;  Homeostático. 

09.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Regozijo  cotidiano:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

12.  Resgate  da  autestima:  Olomaturologi;  Homeostático. 

13.  Síndrome  da  subestimação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Síndrome  do  impostor:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Superestimação  pontual:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

AS  RECICLAGENS  INTRACONSCIENCIAIS  DO  AUTOVALOR 

EVOLUTIVO,  POTENCIALIZADAS  PELO  AUTODESASSÉDIO  

MENTALSOMÁTICO,  CONSOLIDAM  A  AUTESTIMA  REVIGO-
RADA,  BASE  PARA  AS  AUTOCOGNIÇÕES  PRIORITÁRIAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza reciclagens intraconscienciais objetivan-

do revigorar a autestima? Com qual frequência? Quais os resultados obtidos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Branden, Nathaniel; Auto-estima e os seus Seis Pilares (The Six Pillars of Self Esteem); revisora Maria 

Silva Mourão; trad. Vera Caputo; 400 p.; 3 partes; 18 caps.; 157 citações; 62 enus.; 3 ilus.; 37 notas; 2 apênds.; 21 x 14 
cm; br.; 7ª Ed.; Editora Saraiva; São Paulo, SP; 2002; páginas 87 a 204 e 379 a 387. 

2.  Carvalho, Juliana; Pensenograma: Proposta de Método para Estudo da Pensenidade; Artigo; Anais do II 

Congresso Internacional de Verponologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15;  
N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 19 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 8 refs; 1 apênd.; Associação Inter-
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nacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 92 

a 104. 

3.  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 

116 a 119, 123, 125, 346, 396, 403, 422 e 650. 

 

J. S. A. 
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A U T E V O L U Ç Ã O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autevolução é o conjunto de manifestações pensênicas gerador do movi-

mento ou deslocamento gradual e progressivo da consciência pré-serenona na direção do mega-

discernimento lúcido da Serenologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo, por si próprio”. O termo evolução vem do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, 

evolutio, “ação de percorrer, de desenvolver”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; 

desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Realização do compléxis. 2.  Conquista da maximoréxis. 

Neologia. Os 3 vocábulos autevolução, miniautevolução e maxiautevolução são neo-

logismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Incompléxis. 2.  Suicídio. 3.  Heterevolução. 

Estrangeirismologia: o Evolutionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolução consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; a retilinearidade da autopenseni-

zação; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reci-

clopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: a autevolução; a evolutividade lúcida; a valorização da vida evolutiva; o eu-

demonismo cosmoético; os propósitos pessoais; as autopropensões melhores; a atitude pró-pro-

éxis; o autodinamismo exuberante; a autorrecin; a autossuperação intraconsciencial; as ultrapassa-

gens experimentais; a inteligência evolutiva (IE); o cosmoeticograma; a Comunidade dos Evolu-

ciólogos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Etologia-Evoluciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Enumerologia: o comportamento social; a norma de conduta; o modo de agir; o deter-

minismo cultural; o exame de consciência; a regra moral pessoal; o bom caminho da conscin. 

Antagonismologia: o antagonismo teoria / prática. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca; a projecio-

teca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Experimentologia; a Vivenciologia; a Paravi-

venciologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Autoconscienciometrologia; a Pa-

rapercepciologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o retomador de tarefa; o tenepessista; o projetor 

consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a retomadora de tarefa; a tenepessista; a projetora 

consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautevolução = o esforço evolutivo da consciênçula; maxiautevolução 

= o esforço evolutivo do ser desperto, homem ou mulher. 

 

Culturologia: o background cultural da personalidade. 

Megameta. Sob a ótica da Evoluciologia, pelas teorias da Conscienciologia e as práticas 

da Projeciologia, no presente estágio evolutivo na Terra, há atividades pessoais melhores merece-

doras de reflexão quanto à excelência dos autexperimentos conscienciais. 

 

Opções. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 opções mais ideais, consensuais e efi-

cientes para a dinamização da autevolução: 

01.  Abertismo. Abraçar o abertismo franco em vez de esconder-se no esoterismo. 

02.  Ação. Agir e fazer organizadamente em vez de falar e prometer sem cumprir (Coe-

renciologia). 

03.  Animismo. Evoluir com o animismo ativo em vez da mediunidade passiva (Paraper-

cepciologia). 

04.  Assistência. Pedir para as outras consciências em vez de pedir só para si (Interassis-

tenciologia). 

05.  Autoconsciência. Ficar com a autoconscientização em vez da irracionalidade. 

06.  Autodomínio. Seguir para o autodomínio em vez da dependência interegos. 

07.  Automimeses. Renovar-se em vez de repetir experiências desnecessárias (Neofi-

lismo). 

08.  Ciência. Exercer a Ciência, em vez da Arte, por ocupação básica na existência 

(Mentalsomatologia). 

09.  Cosmoeticologia. Pautar-se pela Cosmoeticologia – código pessoal de Cosmoética 

(CPC) – em vez de estacionar na moral humana. 

10.  Debates. Debater todos os assuntos vitais em vez de pontificar conhecimento (Cons-

cienciocracia). 

11.  Desrepressão. Desreprimir-se em vez de sacralizar pessoas, seres e ideias. 

12.  Diálogo. Usar o diálogo franco e esclarecedor em vez de conservar mágoas (Refuta-

ciologia). 

13.  Discernimento. Refletir com autodiscernimento (mentalsoma) em vez de se deixar 

dominar pelas emoções (psicossoma) antes das decisões magnas (Autodiscernimentologia). 

14.  Estudos. Esforçar-se por aprender mais e mais em vez de ter preguiça mental (Au-

todidatismo). 

15.  Holomaturidade. Buscar a maturidade integrada em vez de antiga imaturidade (Ho-

lomaturologia). 

16.  Incorrupção. Atuar com a incorrupção consciente no lugar das autocorrupções (Au-

tocriticologia). 
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17.  Isca. Tornar-se isca assistencial consciente em vez de ser vítima cega de minias-

sédios inconscientes frequentes (Autodesassediologia). 

18.  Minoria. Manter-se na minoria do atacadismo consciencial em vez de ceder às be-

nesses temporais do varejismo consciencial da maioria humana. 

19.  Muletas. Dispensar as muletas psicofísicas em vez de escravizar-se aos recursos 

ultrapassados e dispensáveis. 

20.  Não. Dizer mais não, em vez de mais sim, nos empreendimentos magnos (omis-

super). 

21.  Omniquestionamento. Aplicar-se ao omniquestionamento em vez do torpor inte-

lectual (Autopesquisologia). 

22.  PCs. Agir com o psicossoma em vez de dormir 8 horas diárias com o soma. 

23.  PL. Viver a projetabilidade lúcida (PL), da minoria das consciências em vez de vi-

ver a projetabilidade inconsciente da maioria das conscins (Projeciologia). 

24.  Policarma. Partir para o policarma em vez de satisfazer-se apenas com o grupo-

carma (Policarmologia). 

25.  Princípios. Seguir princípios pessoais (lucidez) em vez de deixar-se doutrinar. 

26.  Sexualidade. Escolher a heterossexualidade fisiológica em vez da homossexualida-

de antifisiológica (Sexossomatologia). 

27.  Tares. Centrar-se na tarefa do esclarecimento em vez da consolação comum 

(tacon). 

28.  Teática. Praticar no desenvolvimento da vida em vez de teorizar apenas (Teatico-

logia). 

29.  Universalismo. Vivenciar o Universalismo maior em vez de manter-se sectário (Ho-

lofilosofia). 

30.  Vivências. Viver experiências pessoais diretas em vez de adotar alguma crença (Des-

crenciologia). 

 

Reflexão. De acordo com a Holomaturologia, se você consegue refletir com lucidez, fo-

ra do soma, em holopensene extrafísico favorável, já pode definir as bases essenciais da vida na 

Terra, sem paixões, com autodiscernimento, em autanálises isentas e realistas. Verá, então, a se-

quência das conquistas pessoais, no ciclo intermissão 1 – intrafisicalidade – intermissão 2, cons-

tituída, pelo menos, por estas 21 condições conscienciais autevolutivas, em crescendo: 

01. Intermissão 1. Período de intermissão pré-somático, passado, recente. 

02. Curso 1. Curso Intermissivo pessoal pré-somático (o nível paradidático varia). 

03. Intrafisicalidade 1. Intrafisicalidade atual: o restringimento humano. 

04. Maturidades 1 e 2. Maturidades humanas: física / biológica e mental / psicológica. 

05. Paralucidez. Autoconsciência extrafísica durante o estado projetado lúcido (PL). 

06. Mentalsomatologia. Senso do discernimento humano, pessoal, ampliado. 

07. Cosmoeticologia 1. Intersecção crescente com o binômio Ética vulgar-Cosmoética. 

08. Prioridades. Prioridades pessoais através da maturidade do livre arbítrio. 

09. Código. Constituição do código de princípios pessoais para viver na Terra. 

10. Autorganização. Autorganização evolutiva, geral, perene e indispensável. 

11. Tares. Preferência pessoal manifesta pela tarefa assistencial do esclarecimento. 

12. Cosmoeticologia 2. Cosmoética refinada: holossomática e multidimensionalidade. 

13. Maturidade 3. Holomaturidade relativa à consciência integral mais desperta. 

14. Retrocognições. Retrocognições sadias quanto ao Curso Intermissivo 1, pessoal. 

15. Policarma. Empenho preferencial da conscin pela conta-corrente policármica. 

16. Serenismo. Convivência extrafísica, energética e crescente com os Serenões. 

17. Compléxis. Consecução da proéxis (euforin, moréxis) pessoal e específica. 

18. Intrafisicalidade 2. Preparo consciente do esboço do futuro renascimento físico. 

19. Dessoma. Desativação do soma, próxima e inevitável, em clima pessoal de paz. 

20. Intermissão 2. Período de intermissão pós-somático, consequente e mais sadio. 

21. Curso 2. Curso Intermissivo pós-somático em nível paradidático avançado. 
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Fatores. As bases de sustentação deste esquema autevolutivo se assentam em 3 fatores 

ou na tridotalidade consciencial: a dotação parapsíquica e a excelência da comunicabilidade 

dentro da luta permanente contra as lavagens subcerebrais da Socin, ainda patológica. 

Morexologia. Em contextos importantes, a moratória existencial (moréxis) torna-se 

inarredável. Será inteligente buscar o enquadramento no esquema, observando os passos já dados 

nas fases preparatória (até os 35 anos de idade) e executiva (dos 36 aos 70 anos de idade) da vida 

humana. 

Consciencioterapia. A Consciencioterapia busca sanar as sequelas dos distúrbios para-

patológicos anteriores. O soma atual recebe, em si, as cicatrizes retropsíquicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes, do universo da Evoluciologia, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopé-

dia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a autevolução e indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abertismo  consciencial. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal. 

03.  Autodecisor. 

04.  Autossuficiência  evolutiva. 

05.  Ciclo  evolutivo  pessoal. 

06.  Continuísmo  consciencial. 

07.  Escala  das  prioridades  evolutivas. 

08.  Extrapolacionismo. 

09.  Planilha  evolutiva. 

10.  Potencialização  evolutiva. 

 

PARA  QUEM  BUSCA  AS  AUTOSSUPERAÇÕES  E  O  COM-
PLETISMO  EXISTENCIAL,  O  TESTE-DESAFIO  AUTEVOLU-
TIVO,  RACIONAL,  PROPOSTO  AQUI,  É  PRATICAMENTE  

COMPULSÓRIO  NO  ATUAL  NÍVEL  EVOLUTIVO  HUMANO. 
 

Questionologia. Você concebe outro esquema autevolutivo mais lógico? Em qual nível 

você se situa no esquema? 

 
Bibliografia   Específica: 
 

1.  Guzzi, Flávia; Mudar ou Mudar: Relatos de Uma Reciclante Existencial; pref. Málu Balona; 232 p.; 14 caps.; 

epíl.; glos. 300 termos; 20 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); 
Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 38. 

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.; estatísti-
cas; 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); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 138, 226, 264, 299, 301, 360, 385, 405 e 482. 

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 189, 190, 224 a 226, 253, 291, 466, 496  

e 851. 

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 375, 960 e 1.123. 
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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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 79, 84, 92, 113, 317, 444, 534, 560, 563, 578 e 586. 
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A U T E X A M E    P R O J E T I V O  
( P A R A S S E M I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autexame projetivo é a verificação da própria pararrealidade ou realidade 

extrafísica – lucidez, holossoma, dimensão consciencial, circunstâncias e condições apresentadas 

pelo veículo de manifestação – por parte da conscin projetada do corpo humano. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo exame vem do idioma Latim, examen, “enxame de abelhas; manada 

de animais”; e no sentido figurativo, “ação de pesar, de ponderar, cotejo”. Surgiu no Século XV. 

O vocábulo projetivo deriva do idioma Francês, projectif, de project(ion), “projeção”, e este do 

idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; 

alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apa-

receu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Autanamnese projetiva. 2.  Autexame extrafísico. 3.  Parassoma-

tognosia. 

Neologia. As 3 expressões compostas autexame projetivo, miniautexame projetivo e ma-

xiautexame projetivo são neologismos técnicos da Parassemiologia. 

Antonimologia: 1.  Heterexame projetivo. 2.  Heteranamnese projetiva. 

Estrangeirismologia: o Projectarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à projetabilidade lúcida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Projeciologia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecno-

pensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a hiperacuidade consciencial; o alargamento da cosmovisão; a dinamização 

evolutiva. 

 

Parafatologia: o autexame projetivo; a autanamnese extrafísica; a projetabilidade lúcida 

(PL); a vida projetiva lúcida; a vivência extrafísica pessoal (VEP); a pararrealidade; os parafatos; 

os eventexes; a agendex; a autotransfigurabilidade do psicossoma; os rastros luminosos do psicos-

soma; as pararreações lúcidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo sinalética parapsíquica–autexame projetivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Enumerologia: a autocomprovação holossomática; a mudança de paradigma; a aquisi-

ção de neovalores cosmoéticos; a identificação da autopararrealidade; a eliminação do medo da 

morte (tanatofobia); a reprogramação da vida intrafísica; a autoconsciência multidimensional. 

Binomiologia: o binômio ações intrafísicas–ações extrafísicas. 

Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia. 

Holotecologia: a projecioteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Parassemiologia; a Projeciologia; a Parapercepciologia; a Auto-

pesquisologia; a Extrafisicologia; a Holossomatologia; a Experimentologia; a Paratecnologia;  

a Parabiônica; a Paracerebrologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin projetada. 

 

Masculinologia: o projetor consciente; o pesquisador; o projeciólogo. 

 

Femininologia: a projetora consciente; a pesquisadora; a projecióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautexame projetivo = o exame minucioso do próprio psicossoma; 

maxiautexame projetivo = o exame meticuloso do controvertido cordão de prata. 

 

Identificação. Sob a ótica da Autopesquisologia, a conscin, na qualidade de projetor ou 

projetora, tendo em vista a melhoria da atuação extrafísica, ao se ver livre temporariamente do 

corpo humano, deve buscar reconhecer e identificar o veículo pelo qual esteja se manifestando na 

ocasião, podendo ser o psicossoma ou o mentalsoma. 

Paramorfologia. De acordo com a Psicossomatologia, quanto à projeção da consciência 

por intermédio do psicossoma, este veículo pode estar livre, em forma integral, ou seja, ligado ao 

fino e quase sempre imperceptível cordão de prata, porém com praticamente mínima ou nenhuma 

energia pertencente aos núcleos do holochacra, ou em forma parcial, com concentrações variáveis 

de energia do energossoma. 

 

Diferenciais. Pela análise da Experimentologia, os diferenciais básicos entre o psicosso-

ma e o mentalsoma podem ser listados, resumidamente, através de 13 variáveis, dispostas na or-

dem lógica, fisiológica e parafisiológica: 

01.  Decolagem. Tipo de decolagem. 

02.  Hiperacuidade. Grau de autoconsciência extrafísica. 

03.  Desprendimentos. Desprendimento único ou duplo. 

04.  Dimensão. Condição exata da dimensão de manifestação. 

05.  Forma. Forma do veículo de manifestação. 

06.  Ligação. Natureza da ligação interveicular. 

07.  Sensações. Sensações quanto ao peso, ao emocionalismo e nuanças do parapsiquis-

mo extrafísico. 

08.  Influência. Ocorrência de alguma influência extrafísica. 

09.  Participação. Caráter da participação com o ambiente extrafísico. 

10.  Comunicologia. Processo de comunicação consciencial. 

11.  Força. Efeitos de correntes de força. 

12.  Reconhecimento. Possibilidade de a consciência projetada ser visualizada por ou-

tros seres. 

13.  Repercussões. Repercussões físicas e extrafísicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o autexame projetivo, indicados para a expansão das 

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

1.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

2.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

3.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 
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4.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

7.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

MÚLTIPLAS  CONDIÇÕES  ESPECÍFICAS  PERMITEM  A  VO-
CÊ  DIFERENCIAR  O  PSICOSSOMA  DO  MENTALSOMA,  
ESPECIALMENTE  A  OBSERVAÇÃO  DOS  INDICADORES  

BÁSICOS  EMBASANDO  O  EXPERIMENTO  EXTRAFÍSICO. 
 

Questionologia. Você já se projetou com lucidez para fora do corpo humano? Já se exa-

minou detidamente quando projetado? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 

p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 

5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 264. 
2.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 234 p.; glos. 25 termos; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; 7a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 107. 
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A U T E X C L U S Ã O    C O S M O É T I C A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autexclusão cosmoética é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mu-

lher, desistir e abandonar o voluntariado conscienciológico, em alguns casos até mesmo sendo in-

termissivista, ou seja, tornando-se minidissidente ideológica devido a algum limite cosmoético in-

transponível ou inultrapassável por si própria. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O termo exclusão vem do idioma Latim, exclusio, “exclusão; ação de 

afastar; exceção”. Surgiu no Século XVI. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “or-

dem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563. O segundo 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 apli-

cada aos estudos da moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Autexclusão anticosmoética. 2.  Autexcludência cosmoética. 3.  Au-

texcludência anticosmoética. 4.  Autofuga anticosmoética; autofuga moral. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo exclusão: 

autexcluída; autexcluído; autexclusão; excludência; excludente; excluído; excluir; excluível; ex-

clusiva; exclusivamente; exclusive; exclusividade; exclusivismo; exclusivista; exclusivo; excluso; 

reinclusão. 

Neologia. As 3 expressões compostas autexclusão cosmoética, autexclusão cosmoética 

máxima e autexclusão cosmoética menor são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Autoinclusão cosmoética. 2.  Autoincludência cosmoética. 3.  Au-

tenfrentamento cosmoético; autenfrentamento moral. 4.  Reinclusão cosmoética. 5.  Autonução 

cosmoética. 6.  Retomada de tarefa cosmoética. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento moral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal moral; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a autexclusão cosmoética; a autexclusão anticosmoética; a exclusão; a exclu-

dência moral; a autexclusão cosmoética a 2; a autexclusão científica; o processo intraconsciencial 

da autexclusão; o preconceito praticado contra si mesmo; o autojulgamento do despreparo cos-

moético; a geração do dilema cosmoético; o conflito da incompetência moral; a autopção pelo 

pior; o limite moral da conscin; a endopressão consciencial; a autodefinição intraconsciencial;  

o baixo nível da autocrítica; o subcérebro abdominal; o porão consciencial na adultidade; a auto-

despriorização da conscin; o canto das sereias intrafísicas; o rolo compressor das inutilidades oni-

presentes; os desvios de personalidade; os comportamentos deslocados; o tresmalhamento exis-

tencial; o perdularismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o heterassédio in-

terconsciencial; os acidentes de percurso parapsíquicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 
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Enumerologia: o equívoco; a distorção; o desvio; a entropia; o barateamento; o fiasco;  

a anticosmoética. 

Binomiologia: o binômio paradoxal autexclusão cosmoética–autexclusão anticosmo-

ética. 

Trinomiologia: o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio problema- 

-pendência-dilema; o trinômio erro–engano–omissão deficitária. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-lucratividade. 

Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / heterodeterminação; o antago-

nismo espontaneidade / coerção; o antagonismo cifrão / autoconsciencialidade; o antagonismo 

exibicionismo / autoconsciencialidade; o antagonismo progressão / regressão. 

Politicologia: a corruptocracia; a assediocracia. 

Fobiologia: a raciocinofobia; a disciplinofobia; a evoluciofobia; a futurofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da hipomnésia;  

a síndrome da mediocrização; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Mitologia: as influências mitológicas baratrosféricas milenares. 

Holotecologia: a conflitoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a socioteca; a evolu-

cioteca; a proexoteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Experimentologia; a Parapatologia; a Des-

viologia; a Nosopensenologia; a Nosografia; a Subcerebrologia; a Passadologia; a Perdologia;  

a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a is-

ca humana inconsciente; a conscin desajustada. 

 

Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o autodecisor; o intermissivista; o compas-

sageiro evolutivo; o duplista; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial;  

o minidissidente ideológico; o pré-serenão vulgar; o voluntário; o retomador de tarefa. 

 

Femininologia: a antepassada de si mesma; a autodecisora; a intermissivista; a compas-

sageira evolutiva; a duplista; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial;  

a minidissidente ideológica; a pré-serenona vulgar; a voluntária; a retomadora de tarefa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethoexclusus; o Homo sapiens conflictuosus; 

o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens humanus; o Ho-

mo sapiens acriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autexclusão cosmoética menor = o ato pessoal do afastamento temporá-

rio das tarefas pesquisísticas da Conscienciologia, porém com a volta da conscin e a retomada da 

tarefa posteriormente; autexclusão cosmoética máxima = o ato pessoal definitivo da conscin afas-

tar-se das tarefas pesquisísticas da Conscienciologia para o resto da vida humana. 

 

Autoconflitologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a Conscienciologia é a única Ciên-

cia, dentre todas as existentes, assentada na Cosmoética, gerando, por isso, pela primeira vez na 

História da Humanidade, em certos casos, profundo autoconflito intraconsciencial capaz de fazer 

a própria personalidade se excluir, constrangedoramente, dos quadros científicos consciencioló-

gicos. 

Silenciologia. Do ponto de vista da Conscienciometrologia, a autexclusão de origem an-

ticosmoética, em geral, é feita com a saída da conscin à francesa, de fininho, abafada, em silêncio, 
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sem a autoconfissão pública, honesta, da causa real da atitude ou do desaparecimento de si do 

holopensene da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autexclusão cosmoética, indicados para a expansão das 

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin  mal  resolvida:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  RESULTADO  ÓBVIO  DA  AUTEXCLUSÃO  COSMOÉTICA  

DO  HOLOPENSENE  CONSTRUTIVO  DA  CONSCIENCIOLO-
GIA  É  A  AUTESTAGNAÇÃO  EVOLUTIVA  DA  CONSCIN,  
HOMEM  OU  MULHER,  NO  INCOMPLÉXIS  E  NA  MELIN. 

 

Questionologia. Você, na condição de voluntário ativo na CCCI, chegou a passar por al-

gum conflito moral em face da vivência dos princípios da Conscienciologia? Tal crise foi comple-

tamente superada? 

 
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 888 a 891. 
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A U T E X C L U S I V I S M O    I N V E R S I V O  
( A U T O I N V E X O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autexclusivismo inversivo é a dedicação lúcida, convergente e incessante 

dos autesforços do inversor, homem ou mulher, na aplicação teática e precoce da tares policár-

mica ao longo da vida intrafísica, eliminando, desde a adolescência, os caprichos, apriorismos, 

varejismos, procrastinações, despriorizações, dispersões e desvios ectópicos na automanifestação 

diária, a fim de alcançar o maxicompletismo existencial (Maxiproexologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

por si próprio”. A palavra exclusivo é proveniente do idioma Latim Medieval, exclusivus, particí-

pio passado de excludere, “excluir”. Surgiu em 1559. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, is-

mós, “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 inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; 

transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revol-

ver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Teática invexológica. 02.  Autoverbação invexométrica. 03.  Auto-

dedicação inversiva. 04.  Autoconvergência inversiva. 05.  Lealdade autoinvexológica. 06.  Auto-

coerência inversiva. 07.  Autexemplarismo do inversor. 08.  Consecução invexológica. 09.  Auto-

invexograma teático. 10.  Proexograma inversivo. 

Neologia. As 4 expressões compostas autexclusivismo inversivo, autexclusivismo inver-

sivo precoce, autexclusivismo inversivo adulto e autexclusivismo inversivo acabativo são neolo-

gismos técnicos da Autoinvexometrologia. 

Antonimologia: 01.  Autexclusivismo recexológico. 02.  Antinvéxis. 03.  Teoria invexo-

lógica. 04.  Robotização existencial (robéxis). 05.  Aposentadoria evolutiva. 06.  Mesméxis.  

07.  Neofobia evolutiva. 08.  Apagogia proexológica. 09.  Marasmologia. 10.  Antipriorologia. 

Estrangeirismologia: o avant-garde evolutivo; a intelligentsia intrafísica; as selfperfor-

mances proexológicas; o know-how autevolutivo precoce; o atilamento prioritário para o magnum 

curriculum vitae; o Cognitarium; o Intermissarium; o Invexarium; o Invexopensenarium; o nec 

plus ultra inversivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à antecipação lúcida da Automaturologia Interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Autex-

clusivismo inversivo: Automegapriorologia. 

Coloquiologia: o hábito de saber dar o contra nas tentações intrafísicas baratrosféricas 

desde tenra idade; a invéxis enquanto menina dos olhos dos Serenões. 

Proverbiologia. Eis provérbio latino relacionado ao tema: – Praestat cautela quam me-

dela. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia Lúcida Precoce; os invexopen-

senes; a invexopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os genopensenes; a geno-

pensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; 

a neopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; o automaterpensene preventivo; a sá-

bia busca imberbe pela ortopensenização em contraposição à patopensenidade usual do porão 

consciencial; a autossustentação diuturna frente ao holopensene das inutilidades intrafísicas; o in-

vestimento constante na autopensenização analógica desde cedo. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2448 

 

Fatologia: o autexclusivismo inversivo; a maxiconvergência dos autointeresses evoluti-

vos desde a juventude; o ato de saber levar de eito as demandas proéxicas; o senso cosmoético de 

aproveitamento máximo da vida humana; o nível inversivo pessoal e grupal; a teática inversiva 

mantida pela autoverbação; a manutenção dos ideais inversivos ao longo da vida intrafísica; a não 

traição aos princípios invexológicos; a convergência prematura dos autotrafores; a eliminação das 

automanifestações entrópicas do porão consciencial; a maternidade e a paternidade instintivas 

preteridas, conscientemente, pela Megagesconologia Teática (antimaternidade cosmoética); o au-

tomegafoco proexológico sustentado ao longo do lifetime; o maxiplanejamento da autoproéxis 

adredemente acompanhado; o monopólio cosmoético da interassistencialidade; a autocognição 

evolutiva crescente contrapondo-se à inexperiência humana decrescente; o autesbanjamento cos-

moético frente às cangas humanas cerceadoras da liberdade de expressão; a Verbaciologia Inve-

xológica diuturna. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inversão exis-

tencial possibilitando a concretização das autoconvicções intermissivas; a nulificação parafisioló-

gica da infância; a parapreceptoria amparadora enquanto megatrafor inversivo; as projeções as-

sistidas durante a adolescência facilitadoras da recuperação de megacons intermissivos; a prio-

rização da interassistencialidade multidimensional precoce propiciando o desenvolvimento do 

mitridatismo autoparapsíquico; a conquista da ofiex enquanto meta do inversor aos 40 anos; a as-

sunção despertológica precoce. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invéxis-compléxis; o sinergismo invéxis-paraprofilaxia- 

-liberdade; o sinergismo autodecisões sinceras–amparo de função; o sinergismo autopondera-

ção-autoacertos; o sinergismo paracérebro dicionarizado–intelectualidade adolescente; o siner-

gismo autocriticidade-autossinceridade; o sinergismo formação profissional acadêmica–autodi-

datismo permanente; o sinergismo automotivação proexológica–autodisciplina invexológica;  

o sinergismo autoconsciência intermissiva–autoprofilaxia proexológica. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória (PPC) imberbe; o princípio do 

“se não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio pessoal do aproveitamento máximo 

do tempo evolutivo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio pessoal de viver fo-

cado na proéxis e preparado para a dessoma desde a juventude; o princípio evolutivo antidesvio-

lógico “isso não é para mim”; a superação do ansiosismo adolescente a partir da vivência teática 

do princípio filosófico antigo de ter coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar  

o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições. 

Codigologia: a invéxis enquanto cláusula pétrea megaprioritária da autoproéxis do códi-

go pessoal de Cosmoética (CPC); a importância invexológica do código duplista de Cosmoética 

(CDC); a eliminação dos caprichos infantis na condição de alínea do código etológico pessoal. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da evolução consciencial por meio de somas 

consecutivos através dos milênios; a teoria da Paragenética; a teoria do megacompléxis; a teoria 

da maximoréxis; a teoria dos tempos dos Cursos Intermissivos (CIs); a teoria da colheita inter-

missiva; a teoria da agilização evolutiva consciente. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da dupla evolutiva;  

a técnica da conscin-cobaia voluntária; a técnica de autorreflexão de 5 horas; a técnica do auto-

invexograma; a técnica de mais 1 ano de vida; a Paratecnologia Interassistencial responsável pe-

la Macrossomatologia; a técnica da tenepes enquanto megarrecurso profilático para o complé-

xis; a técnica da subintrância cronêmica. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); os voluntários participantes dos Grinvexes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganização; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o la-
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boratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; 

o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível da Consciencio-

metria; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colé-

gio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisí-

vel da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito halo das autodecisões na fase preparatória da proéxis; o efeito se-

riexológico do autorrendimento inversivo; o efeito motivador das pequenas conquistas viabili-

zando grandes feitos; o efeito reeducador do autexemplarismo no grupocarma; os efeitos bené-

ficos do EV na lucidez cotidiana do inversor; o efeito proexogênico da bagagem holobiográfica; 

os efeitos proexológicos das amizades intermissivas. 

Neossinapsologia: as neossinapses intermissivas consolidadas após a recuperação de 

megacons. 

Ciclologia: o ciclograma parapsíquico CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-complé-

xis; o ciclo recéxis-recin; o ciclo etário; o ciclo de 9 meses de gestação do neossoma; o ciclo au-

torado gesconológico–autorrevezamento seriexológico; o ciclo sementeira intrafísica–colheita 

extrafísica; o ciclo ressoma lúcida–dessoma lúcida. 

Enumerologia: a ponta evolutiva; a fronteira evolutiva; a cabeceira evolutiva; a diantei-

ra evolutiva; a primazia evolutiva; a vanguarda evolutiva; a preeminência evolutiva. Os inverso-

res-professores; os inversores-líderes; os inversores-autores; os inversores-verbetógrafos; os in-

versores-tenepessistas; os inversores-epicons; os inversores-completistas. A antecipação lucido-

lógica; a antecipação interassistenciológica; a antecipação maturológica; a antecipação tenepes-

sológica; a antecipação despertológica; a antecipação ofiexológica; a antecipação complexioló-

gica. 

Binomiologia: o binômio prioritário objeto (consciência)-objetivo (proéxis); o binômio 

autodesempenho proexológico–autocuidado holossomático; o binômio teática-verbação; o binô-

mio convergência de autointeresses–interassistencialidade grupocármica; o binômio Autodecido-

logia-Autodeterminologia; o binômio Autoinvexologia-Autoterapeuticologia; o binômio metas in-

vexológicas–economias prioritárias; o binômio cosmoético autoincorrupção-anticonflitividade. 

Interaciologia: a interação (dupla) inversor-parapreceptor; a interação curto prazo lú-

cido (juventude)–longo prazo produtivo (ancianidade); a interação megatrafor-autoconfiança;  

a interação paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; a interação êxito na proéxis–saldo da Fi-

cha Evolutiva Pessoal (FEP); a interação autoproexológica refém da autocognição–personalida-

de consecutiva; a interação Autoconscienciometrologia (traços conscienciais)-Interassistenciolo-

gia (necessidades evolutivas); a interação inversão assistencial–inclusão grupal; a interação pró- 

-proéxis inabalabilidade-inamissibilidade-incansabilidade. 

Crescendologia: o crescendo segundo tempo intermissivo–terceiro tempo intermissivo; 

o crescendo CI-invéxis-compléxis-euforex-neoparaprocedência; o crescendo passado-presente-fu-

turo; o crescendo fase preparatória–fase consecutiva–fase acabativa–paraprocedência; o cres-

cendo pequenos passos–grandes conquistas; o crescendo nosológico perdularismo-Melexarium. 

Trinomiologia: o trinômio planejamento-realização-avaliação; o trinômio autoproéxis- 

-maxiproéxis-multicompléxis; o trinômio (trio) conscin-duplista-amparador; o trinômio invéxis- 

-tenepes-epicentrismo; o trinômio Parageneticologia-Geneticologia-Mesologia; o trinômio plano 

A–plano B–plano C; o trinômio carreira-duplismo-voluntariado; o trinômio (trio) inversor-tene-

pessista-epicon (triatletismo consciencial). 

Polinomiologia: o polinômio horas-dias-décadas-vidas (autorrevezamento multiexisten-

cial); o polinômio habilidade-treino-competência-maestria. 

Antagonismologia: o antagonismo teoria discursiva / teática inversiva; o antagonismo 

autorreflexão intermissiva / autoimpulsividade baratrosférica; o antagonismo valores pessoais 

/ valores sociais; o antagonismo prevenção / remediação; o antagonismo correr atrás / deixar 

para lá; o antagonismo calculismo inversivo / perfeccionismo obsessivo; o antagonismo refém lú-

cido da autocognição / show solo do egão; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo 

invéxis / inveja. 
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Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe; o paradoxo invexológico maturi-

dade extrafísica–inexperiência intrafísica. 

Politicologia: a invexocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a cog-

nocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada desde a juventude. 

Filiologia: a invexofilia; a ergasiofilia; a decidofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a desa-

fiofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a profilaxia precoce ao medo de errar; a ajuda fraterna aos invexofóbicos. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da subestimação consciencial; a evitação da 

síndrome da dispersão; o combate à síndrome do hiperconsumismo; a vigilância quanto à síndro-

me da mediocrização; a eliminação da síndrome do diploma; a atenção constante quanto à sín-

drome da ectopia afetiva (SEA); a eliminação dos efeitos de possível síndrome do ostracismo em 

retrovida; a prevenção quanto à síndrome do “já ganhou” proexológico. 

Maniologia: o combate à riscomania, comum na adolescência. 

Holotecologia: a invexoteca; a proexoteca; a higienoteca; a cronoteca; a etarioteca; a vo-

licioteca; a evolucioteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoinvexometrologia; a Invexologia; a Invexopensenologia;  

a Megaconvergenciologia; a Autoproexogramologia; a Intrafisicologia; a Cronoevoluciologia;  

a Evoluciologia; a Autocosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Autoparaprofilaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; os jovens participantes dos Grinvexes. 

 

Masculinologia: o inversor; o invexólogo; o agente retrocognitor inato; o atacadista 

proexológico; o conscienciólogo; o epicon lúcido; o duplista; o duplólogo; o exemplarista; o para-

percepciologista; o tenepessista; o ofiexista; o completista. 

 

Femininologia: a inversora; a invexóloga; a agente retrocognitiva inata; a atacadista 

proexológica; a consciencióloga; a epicon lúcida; a duplista; a duplóloga; a exemplarista; a para-

percepciologista; a tenepessista; a ofiexista; a completista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens praecox; o Homo sapiens au-

tocriticus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens prospectivus; o Homo sapiens proe-

xista; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens autolucidens; o Homo sapiens vigilans;  

o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autexclusivismo inversivo precoce = o praticado pelo inversor, homem 

ou mulher, durante a fase preparatória da autoproéxis; autexclusivismo inversivo adulto = o pra-

ticado pelo inversor, homem ou mulher, enquanto na fase consecutiva da autoproéxis; au-

texclusivismo inversivo acabativo = o praticado pelo inversor, homem ou mulher, na fase final da 

autoproéxis, próximo ao compléxis. 

 

Culturologia: a cultura da Autolucidologia Intrafísica; a cultura da intelectualidade 

adolescente; a cultura invexológica. 

 

Convergência. Observando a Autoproexologia, o autexclusivismo inversivo requer a qua-

lificação teática do mandato existencial, através da eliminação dos perdularismos e mesmices há-

bituais da Socin Patológica. Eis, ordenadas alfabeticamente, 10 especialidades conscienciológicas 
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prioritárias ao inversor, homem ou mulher, interessado em alavancar os próprios desempenhos 

proexológicos de modo coeso: 

01.  Autocentralizaciologia: a centralização cosmoética dos próprios interesses. 

02.  Autoconcentraciologia: a concentração cosmoética dos próprios esforços. 

03.  Autoconexologia: a interconexão cosmoética dos próprios atributos conscienciais. 

04.  Autoconfluenciologia: a confluência cosmoética da própria grupalidade. 

05.  Autocongruenciologia: a congruência cosmoética dos próprios trafores. 

06.  Autoconjugaciologia: a conjugação cosmoética dos próprios aportes proexológicos. 

07.  Autoconvergenciologia: a convergência cosmoética das próprias decisões. 

08.  Autointegraciologia: a integração cosmoética das próprias ideias inatas. 

09.  Automegafocologia: a focalização cosmoética das próprias metas evolutivas. 

10.  Autossinergismologia: o sinergismo cosmoético dos próprios comportamentos. 

 

Cotidiano. Consoante à Autoproexologia, eis, listadas na ordem funcional, 11 áreas da 

vida cotidiana, representando importantes frentes de trabalho, fundamentais ao bom encaminha-

mento proexológico do inversor (invexoproéxis), contidas no universo de pesquisas teáticas do 

autexclusivismo inversivo: 

01.  Afetividade: a vivência do duplismo libertário; a harmonia indoors servindo de 

trampolim para a megafraternidade; o hábito do diálogo franco; o companheirismo crescente;  

a Duplologia Lúcida. 

02.  Carreira: a autodecisão sincera pelo binômio pedagogia-saúde; a conquista do ca-

nudo; a pós-graduação inevitável; a atualização profissional continuada; os encontros profissio-

nais de base retrocognitiva; a Subsistenciologia Lúcida. 

03.  Cerebralidade: os cuidados com o órgão somático prioritário; as leituras técnicas 

frequentes; o acompanhamento ativo das tertúlias diárias; as associações ideativas prolíficas;  

o neuroléxico analógico em expansão; a Mentalsomatologia Lúcida. 

04.  Cultura: a bibliofilia generalista; as viagens internacionais planejadas ao modo de 

excursões científicas; o poliglotismo útil; a antinteriorose teática; a Erudiciologia Lúcida. 

05.  Dinheiro: a autogestão econômico-financeira; a poupança intrafísica adredemente 

planejada; a priorização da previdência pessoal; a Intrafisicologia Lúcida. 

06.  Docência: o exercício da pedagogia pessoal; o desenvolvimento do estilo didático 

pessoal (anciropensenidade); o autexemplarismo desassediador; a Taristicologia Lúcida. 

07.  Gescon: a definição do tema prioritário de pesquisa; os artigos técnicos publicados; 

os verbetes debatidos; os livros lançados; a Automegagesconologia Lúcida. 

08.  Higiene: o lazer produtivo; as férias oportunas; o ato de saber fazer o social; a orto-

pensenidade crescente; a Higiologia Lúcida. 

09.  Parapsiquismo: o domínio do EV; o mapeamento da autossinalética energética;  

a assiduidade nas dinâmicas parapsíquicas; a qualificação da tenepes diária; a predisposição às 

autorretrocognições antimimeticofílicas; a Autoparapercepciologia Lúcida. 

10.  Somaticidade: a saúde orgânica e mental; o exercício físico habitual; o sono restau-

rador; a dieta equilibrada; a Somatologia Lúcida. 

11.  Voluntariado: a dedicação abnegada; a interassistencialidade diária; a demonstra-

ção do nível de responsabilidade pessoal perante o grupo evolutivo; a Voluntariologia Lúcida. 

 

Megadesafio. Atinente a Cosmovisiologia, o maior desafio do inversor, quando na adul-

tidade, quiçá seja manter-se motivado e saber dar encaminhamento equânime e devidamente pon-

derado a estas áreas, alçando à frente as prioritárias, de acordo com o momento evolutivo crítico, 

sem atropelos, dispersões e açodamentos infantis. Tal desiderato exige inteligência cronêmica. 

Errologia. Sob a ótica da Paraprofilaxiologia, o pior erro proexológico talvez derive, na 

prática, do mau emprego do relógio. Isso decorre do baixo grau de adaptação cronológica pessoal 

às demandas naturais da vida humana (autoinflexibilidade). Portanto, cabe ao inversor, homem ou 

mulher, ter jogo de cintura e saber aplicar de modo coerente e cosmoético o minuto pessoal. Por 

aí, paradoxalmente, entende-se: o compléxis de amanhã concretiza-se agora. É questão de tempo. 
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Autotemperamentologia. Diante disso e considerando a Discernimentologia, vale a pe-

na os inversores estudarem com calma as tendências pessoais trafarísticas e traforísticas, gené-

ticas e paragenéticas, mesológicas e multidimensionais, buscando salvaguardar a própria mani-

festação intrafísica dentro de condições razoáveis de homeostasia holossomática rumo ao maxi-

compléxis. Eis aí o leitmotiv do autexclusivismo inversivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autexclusivismo inversivo, indicados para a expansão 

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Autoprofilaxia  proexológica:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

05.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

06.  Cinco  ciclos:  Autoproexologia;  Homeostático. 

07.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

08.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

09.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

11.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

12.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Precocidade  desperdiçada:  Perdologia;  Nosográfico. 

15.  Proexometria  pré-executiva:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

 

O  AUTEXCLUSIVISMO  INVERSIVO  OBJETIVA  A  MANUTEN-
ÇÃO  DO  CONTATO  MULTIDIMENSIONAL  COM  A  AUTOPA-
RAPROCEDÊNCIA  INTERMISSIVA,  FUNCIONANDO  AO  MO-
DO  DE  VACINA  PARA  OS  ERROS  MAXIPROEXOLÓGICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, inversor ou inversora, já refletiu mais detalhada-

mente sobre o nível de autexclusivismo inversivo aplicado à autoproéxis? E você, leitor ou leito-

ra, não inversor ou não inversora, já admite o autexclusivismo inversivo para a próxima ressoma? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Fernandes, Pedro; Adultidade na Invéxis: Um Enfoque Multidisciplinar; Anais do III Cinvéxis; Foz do 

Iguaçu, PR; 16-21.01.10; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 2; 13 enus.; 3 filmes; 2 infográficos; 10 
refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Ju-

nho, 2009; páginas 124 a 134. 

2.  Idem; Tempo de Preparação versus Execução Precoce do Inversor; Artigo; Gestações Conscienciais; Re-
vista; Ano 3; Vol. 3; 1 ref.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 

Iguaçu, PR; 1997; páginas 21 a 23.  

3.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; 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. 
4.  Nonato, Alexandre;  Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; 

Vol. 11; N. 4; 3 enus.; 1 tab.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2007; páginas 77 a 81.  
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E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Instituto Internacional de 

Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); 1998; Rio de Janeiro, RJ; páginas 25, 41, 44, 75, 87 e 94. 
6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 sub-seções; 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 689 a 715. 

 

P. F. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2454 

A U T E X E M P L I F I C A Ç Ã O  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autexemplificação é a pedagogia espontânea, gerada inevitavelmente pe-

la vivência da conscin, tornada conscientemente cobaia natural para os outros, testemunhas das 

próprias manifestações pensênicas no imenso laboratório de experimentação terrestre, podendo 

ser qualitativamente edificante, evolutiva, ou patológica, antievolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo exemplo vem do idioma Latim, exemplum, “cópia; imitação; repro-

dução; exemplar; traslado”. Surgiu no Século XIV. A palavra exemplificação apareceu em 1844. 

Sinonimologia: 1.  Proéxis; vida pública pró-cosmoética. 2.  Antiproéxis; vida pública 

anticosmoética. 3.  Exemplarismo. 4.  Prototipia consciencial. 

Arcaismologia. Eis 1 arcaísmo sobre a autexemplificação: missão pessoal. 

Neologia. Os 3 vocábulos autexemplificação, miniautexemplificação e maxiautexem-

plificação são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Heterexemplificação. 2.  Anonimato cosmoético (Serenologia). 3.  Ano-

nimato anticosmoético (Criminologia). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Gregariologia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a autexemplificação; o traforismo; a genialidade; o bom exemplo evolutivo 

avançado; a monstruosidade; o trafarismo; o mau exemplo; o exemplo pessoal para as conscins;  

a exemplificação do melhor; a abertura de caminhos renovadores; os bons atos singulares pes-

soais; a conduta crítica dignificante; o senso universalista; a rotina criativa; a autossuperação 

exemplificativa; o contágio do autodesempenho; a autodisponibilidade; a prestatividade pessoal;  

a presença animadora. 

 

Parafatologia: o exemplo pessoal para as consciexes; as energias conscienciais (ECs) 

pessoais catalíticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Enumerologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); a autodisponibilidade íntima; o autaperfeiçoamento contínuo; a autexemplificação realista; 

a prática disciplinada da tenepes; a conquista da ofiex pessoal. 

Binomiologia: o binômio abnegação-moréxis; o binômio magnitude-discrição. 

Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-colaboração-ativismo. 

Antagonismologia: o antagonismo ficha evolutiva reta / ficha evolutiva ambígua. 

Politicologia: a cosmoeticocracia. 

Filiologia: a laborfilia; a cosmoeticofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a pedagogoteca. 
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Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Holofilosofia; a Etologia; a Conviviologia;  

a Priorologia; a Discernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-espelho humano; a pessoa prestativa; a conscin catalítica posi-

tiva. 

 

Masculinologia: o professor; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido;  

o conscienciólogo; o voluntário útil. 

 

Femininologia: a professora; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida;  

a consciencióloga; a voluntária útil. 

 

Hominologia: o Homo sapiens exemplar. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautexemplificação = a mãe dedicada sacrificando-se física e biologi-

camente na criação dos próprios filhos; maxiautexemplificação = o professor dedicado sacrifican-

do-se intelectual e economicamente na formação cultural dos alunos, filhos de outras pessoas. 

 

Explicitação. Conforme os princípios da Holomaturologia, a autexemplificação, em ge-

ral, da conscin, homem ou mulher, é explicitamente conduta-exceção dentro do contexto evoluti-

vo da Socin, ainda patológica, quando a própria pessoa se transforma em espelho ou conduta-pa-

drão para muitas outras. 

Analogismo. A tendência da autexemplificação é criar o seguidor ao modo de personali-

dade similar ao líder ou modelo. 

Teática. A autexemplificação é, antes de tudo, prática. Contudo, pode existir sempre, 

atrás do palco, o autor intelectual, desconhecido, da façanha do grupo evolutivo. 

 

Surpreendência. A condição da autexemplificação, mesmo indireta, laboriosa, com enor-

me dedicação e boa vontade, pode levar as conscins a fins funestos por falta de discernimento  

e inteligência evolutiva (IE), conforme se observa nos casos registrados de autoculpa conduzindo 

legiões de pessoas notáveis, na História Humana, aos suicídios grupais. 

 

Natureza. Segundo a Holocarmologia, quanto à natureza evolutiva, a autexemplificação 

pode ser, por exemplo, de duas categorias: 

1.  Abertura. Positiva, sadia, a abertura de caminhos gerando a neofilia e neossinapses, 

por exemplo, a conduta do inventor construtivo. 

2.  Fechamento. Negativa, doentia, o fechamento do livre arbítrio das pessoas gerando  

a neofobia e a xenofobia, por exemplo, a conduta do ditador sanguinário. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 cate-

gorias de autexemplificações sadias e, em muitos casos, sutis: 

1. Anonimato. O anonimato construtivo e interassistencial na Socin. 

2. Omissuper. A omissão quando autoconsciente superavitária. 

3. Presenciologia. A simples presença (força presencial) muda, mas testemunha assis-

tencial. 

4. Silêncio. O silêncio pessoal, cosmoetificador, em certas injunções críticas da existên-

cia humana. 
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Traforologia. No contexto da Conscienciometrologia, a autexemplificação sadia gera  

o amparador intrafísico, amplificador da consciencialidade dos outros, através da ação pessoal ou 

do ativismo assistencial, fazendo acertos grupocármicos, por exemplo, a partir de 7 trafores, aqui 

dispostos na ordem alfabética: 

1.  Autabnegação. 

2.  Autoconsciencialidade. 

3.  Autodesempenho. 

4.  Autorganização. 

5.  Autodomínio consciencial. 

6.  Autoincorrupção. 

7.  Autossuficiência. 

 

Modelamento. Do ponto de vista da Evoluciologia, a consciência, querendo ou não,  

é conduzida a liderar outras consciências e, por isso, será sempre modelo a seguir para alguns 

contemporâneos, independentemente da própria vontade. 

Evoluciólogo. O evoluciólogo é o maior técnico no estudo dos modelos evolutivos. 

Testemunhas. Na análise da Extrafisicologia, toda conscin exemplifica para outras 

consciências a partir do fato de viver sob os paraolhos das consciexes testemunhas extrafísicas 

inúmeras, o tempo todo, por onde vai, no palco de experiências da Escola-hospital da Terra. 

Percentual. Portanto, a rigor, ninguém foge à condição da autexemplificação. Varia sem-

pre o percentual dos exemplos pessoais participativos nesta e nas outras dimensões existenciais. 

Interprisiologia. Considerando a Grupocarmologia, a autexemplificação do melhor, do 

ponto de vista cosmoético, está entre as melhores soluções para eliminar a interprisão grupocár-

mica e fazer a prevenção contra outras interprisões no futuro. 

Idolatria. Pela Parapatologia, o produto secundário, em geral negativo, da autexemplifi-

cação é a geração de heróis e até de mártires, inclusive acompanhados dos fenômenos grotescos 

da gurulatria e da idolatria consentida. 

Exemplarismo. Diante da Parapedagogiologia, a linha de conhecimento aplicada ao es-

tudo da exemplificação é a Filosofia do exemplarismo. Aqui atua o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP). 

 

Liderança. Sob o enfoque da Parassociologia, a autexemplificação é atributo funda-

mental de toda liderança política, científica, filosófica, artística ou de qualquer natureza e pode 

ser potencializada por 5 traços pessoais: 

1.  Carisma: a empatia; a força presencial. 

2.  Comunicabilidade fácil: a extroversão. 

3.  Criatividade: as inovações; o arrojo da descoberta. 

4.  Educação pessoal: o autodidatismo continuado. 

5.  Parapsiquismo: a interassistencialidade. 

 

Materpensenologia. No universo da Pensenologia, a autexemplificação dentro do grupo, 

através de grupopensenes ou ideias corporativistas, quando sectárias, cria e mantém o materpen-

sene do holopensene grupal. 

 

Autexposição. Com base na Proexologia, a autexemplificação relativamente à exposição 

pública pessoal pode ser classificada em duas categorias: 

1.  Proéxis: a vida pública pró-cosmoética. Exemplo: o assistente social. 

2.  Antiproéxis: a vida pública anticosmoética. Exemplo: o líder mafioso. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, no universo da Cosmoeticologia, com temas centrais homeostáticos, da Enciclo-
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pédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a autexemplificação, indicados pa-

ra a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

1.  Autabnegação  cosmoética. 

2.  Código  pessoal  de  Cosmoética. 

3.  Limite  cosmoético. 

4.  Lisura. 

5.  Ortopensenidade. 

6.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal. 

7.  Senso  universalista. 

 

PELA  COSMOETICOLOGIA,  A  AUTEXEMPLIFICAÇÃO,  
QUANDO  AJUDA  O  DISCERNIMENTO  E  A  EVOLUÇÃO   

ALHEIA,  COMPÕE  A  SÍNTESE  DERRADEIRA  DA  SABE-
DORIA  TEÁTICA,  ALÉM  DA  FILOSOFIA  TRADICIONAL. 

 

Questionologia. Partindo do princípio de toda conscin ser exemplo, de algum modo, pa-

ra outras, você é exemplo público em qual área de atividade? Você está consciente da própria 

exemplificação? 

 
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 Proje-
ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 184. 
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A U T E X P E R I Ê N C I A    I N D I S P E N S Á V E L  
( A U T E X P E R I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autexperiência indispensável é a vivência pessoal de fatos ou parafatos 

capaz de estabelecer a convicção tranquila da conscin lúcida a respeito da realidade enfocada, eli-

minando a autoinsegurança, a entredúvida, a estranheza, a suspeição, a incerteza, o dilema e o im-

passe. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra experiência vem do idioma Latim, experientia, “prova; ensaio; ten-

tativa; prática; destreza; habilidade; experiência”. Surgiu no Século XIV. O prefixo in deriva do 

mesmo idioma Latim, in, “negação; privação”. O vocábulo dispensar procede também do idioma 

Latim, dispensare, “repartir (dinheiro); administrar; regular; economizar; distribuir; dividir; go-

vernar”. Apareceu no mesmo Século XIV. O sufixo vel provém igualmente do idioma Latim, bi-

lis, “passível de”, e mais raramente, “agente de”. O termo indispensável surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Experiência pessoal indispensável. 2.  Autovivência indispensável.  

3.  Vivência pessoal indispensável. 4.  Autexperiência insubstituível. 5.  Autexperiência inevi-

tável. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo experiência: 

autexperiência; heterexperiência; experiencial; experienciar; experienciável; experiente; parex-

periência. 

Neologia. As duas expressões compostas autexperiência indispensável humana e autex-

periência indispensável parapsíquica são neologismos técnicos da Autexperienciologia. 

Antonimologia: 01.  Heterexperiência indispensável. 02.  Heterexperiência insubstituí-

vel. 03.  Experiência alheia. 04.  Autoinexperiência. 05.  Achismo. 06.  Apriorismose regressiva. 

07.  Autexperiência desnecessária. 08.  Autovivência dispensável. 09.  Vivência pessoal dispensá-

vel. 10.  Autocredulidade. 

Estrangeirismologia: as performances pessoais, evolutivas, cosmoéticas; o upgrade das 

autocomprovações; o diário pessoal de experiências registradas no laptop; o Autopesquisarium;  

o experimenter effects; as experiências controvertíveis in anima vili; o curriculum vitae; o back-

ground multiexistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autovivenciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da experimentação permanente; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cogno-

pensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a pa-

ratecnopensenidade; o aperfeiçoamento autopensênico; a depuração do holopensene pessoal. 

 

Fatologia: a autexperiência indispensável; a experiência pessoal; a experiência direta;  

a experiência lógica; o ato insubstituível de passar pela experiência; a disparidade das experiên-

cias; as experiências pessoais diversificadas; a análise das experiências; a congruência das expe-

riências; a qualidade das experiências pessoais; o valor das experiências pessoais; a aceitação dos 

neoconstructos por meio das autexperiências; a demonstração da prova para e por si mesmo;  

a ampliação da agenda ideológica; a pior ignorância crassa a respeito dos conhecimentos funda-

mentais da evolução pessoal; a calourice; a aplicação da exaustividade nas experiências pessoais; 

as lições extraídas das experiências pessoais; a conexão das experiências; o veteranismo pessoal; 
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as experiências inatas; o intercâmbio das autexperiências; a experiência frutífera aplicada; a evita-

ção do rolo compressor das inutilidades onipresentes; as experiências contínuas; a reverificação 

das experiências; a repetição das experiências; a acumulação consciente de experiências evoluti-

vas, pessoais, indispensáveis, positivas, autênticas, expostas e transparentes; a maturidade experi-

encial; os alicerces vivenciais exigidos pela vida humana; o palco de experiências humanas;  

a cronologia das experiências pessoais. 

 

Parafatologia: as experiências pessoais multissensoriais; a autovivência do estado vibra-

cional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a experiência parapsíquica; 

a experiência energossomática; a experiência projetiva lúcida; a experiência parafenomênica;  

a agudização do autoparapsiquismo; a parexperiência assistida por amparador extrafísico de 

função; a autoconscientização multidimensional (AM). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autovivência parafenomênica–autoconvicção além das 

experiências alheias; o sinergismo evolutivo teoria-prática-autodiscernimento-autovivência-au-

toconvicção; o sinergismo descrenciológico fatos-parafatos-autexperiências; o sinergismo cogni-

ção-vivência. 

Principiologia: a autovivência do princípio da descrença ou da convicção teática da 

Descrenciologia; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da evolução interassis-

tencial. 

Codigologia: a técnica do código pessoal de Cosmoética (CPC) revisto, ampliado conti-

nuamente e aplicado à Mentalsomatologia certificando as autoconvicções. 

Teoriologia: a teoria (1%) e a autexperiência (99%) da Teaticologia. 

Tecnologia: a técnica do inventário das autoconvicções; a técnica de reavaliação das 

autoconvicções; as técnicas do megaparadigma consciencial; a técnica da recin; a técnica da evi-

tação da apriorismose. 

Laboratoriologia: os laboratórios experimentais; os laboratórios conscienciológicos da 

Experimentologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível da 

Experimentologia. 

Efeitologia: os efeitos da crise de crescimento na reformulação das autoconvicções;  

o efeito das verdades relativas de ponta (verpons); os efeitos intraconscienciais dos fatos persua-

sivos; o efeito patológico da apriorismose sobre as autoconvicções; os efeitos autenganadores da 

má interpretação das vivências pessoais; o efeito da experiência frustrada; o efeito da experiên-

cia exitosa. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses fundamentais à autevolução. 

Ciclologia: o ciclo da investigação independente; o ciclo experimentações-reverifica-

ções-refutações; o ciclo vital das experiências humanas; a apreensão das realidades através do ci-

clo olhar-observar-analisar-interpretar-deduzir-concluir. 

Enumerologia: a experiência consciente; a experiência específica; a experiência evolu-

tiva; a experiência crítica; a experiência profissional; a experiência inovadora; a experiência 

acumulada. 

Binomiologia: o binômio observação-experiência; o binômio pesquisístico suposição- 

-comprovação; o binômio neoevidências-neoconvicções. 

Interaciologia: a interação experiência pessoal–tranquilidade íntima; a interação auto-

convicções chanceladas–autoridade vivencial. 

Crescendologia: o crescendo hipótese de tentativa–autocomprovação pacífica; o cres-

cendo cosmovisiológico das autoconvicções na autevolução. 

Trinomiologia: o trinômio experiência-racionalidade-acerto; o trinômio autoconstata-

ção-autocomprovação-autocorreção; o trinômio autexperiência-autoproficiência-autocompetên-

cia; o trinômio experiências intrafísicas–experiências projetivas–experiências intermissivas. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2460 

Polinomiologia: o polinômio percepção-cognição-experimentação-convicção; o polinô-

mio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconvicção por vivência / achismo; o antagonis-

mo mito / experiência; o antagonismo predição / comprovação; o antagonismo autocomprovação 

/ heterocomprovação; o antagonismo descrença / crendice; o antagonismo convicções / dúvidas; 

o antagonismo verpon / verdade absoluta; o antagonismo autoconvicção firmada / pusilanimi-

dade; o antagonismo experiência prática / experiência teórica; o antagonismo pessoa experiente 

/ pessoa jejuna; o antagonismo veteranismo / amadorismo; o antagonismo experiência significa-

tiva / experiência insignificante; o antagonismo autexperiência indispensável / automimeses dis-

pensáveis. 

Paradoxologia: o paradoxo da vasta erudição teórica com lastimável inexperiência 

prática do teoricão. 

Politicologia: a tecnocracia; a cienciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a de-

mocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei da generalização da experiência; a lei do maior esforço aplicada à ma-

nutenção da autocoerência; a lei da Fisiologia Humana; a lei de ação e reação; a lei da insepara-

bilidade grupocármica. 

Filiologia: a experimentofilia; a evoluciofilia; a autocriticofilia; a neofilia. 

Sindromologia: as autexperiências dispensáveis na síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: as autexperiências prescindíveis na condição da riscomania. 

Mitologia: o mito da certeza absoluta inabalável; a demolição dos mitos milenares por 

meio da racionalidade cosmoética e autovivências teáticas independentes da opinião pública. 

Holotecologia: a experimentoteca; a recexoteca; a analiticoteca; a evolucioteca; a men-

talsomatoteca; a metodoteca; a intelectoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperienciologia; a Autovivenciologia; a Autodiscernimento-

logia; a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Autocri-

teriologia; a Autocoerenciologia; a Ortopensenologia; a Descrenciologia Prática; a Parapercepcio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a pessoa traquejada. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens experiens; 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 cognitor; o Homo sapiens deter-

minator; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens convictus; o Homo sapiens epicen-

tricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autexperiência indispensável humana = a comunicabilidade tecnológica 

pessoal no Terceiro Milênio; autexperiência indispensável parapsíquica = o emprego natural  

e permanente do estado vibracional. 

 

Culturologia: a cultura da Autexperimentologia; a cultura da inteligência evolutiva 

(IE). 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

65 categorias de experiências pessoais indispensáveis à conscin lúcida, a partir dos princípios 

fundamentais da Conscienciologia: 

01.  Abertismo consciencial. 

02.  Acesso à Internet. 

03.  Acesso às Centrais Extrafísicas. 

04.  Acesso às retrocognições. 

05.  Acoplamento energético. 

06.  Apreensão das realidades. 

07.  Arco voltaico craniochacral. 

08.  Assimilação simpática (assim cosmoética). 

09.  Autesforços evolutivos. 

10.  Autexemplificação silenciosa. 

11.  Autobilocação extrafísica. 

12.  Autocosmoética vivida. 

13.  Autodesassedialidade. 

14.  Autodidatismo permanente. 

15.  Autodiscernimento. 

16.  Autolucidez. 

17.  Autoprogramação existencial (autoproéxis). 

18.  Autorado holocármico. 

19.  Autorreflexão. 

20.  Autorretrocognição da última intermissão. 

21.  Autorrevezamento multiexistencial. 

22.  Autossuperação de trafares. 

23.  Biblioteca pessoal. 

24.  Bom humor. 

25.  Ciclo assim-desassim. 

26.  Ciclo de primaveras energéticas (cipriene). 

27.  Círculo de amizades confiável. 

28.  Cobaiagem mútua evolutiva. 

29.  Código pessoal de Cosmoética. 

30.  Compléxis. 

31.  Comunicabilidade interconsciencial. 

32.  Condição da minipeça autoconsciente. 

33.  Cultivo da amizade raríssima. 

34.  Debate útil. 

35.  Desperticidade. 
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36.  Dessoma. 

37.  Docência conscienciológica. 

38.  Duplismo evolutivo. 

39.  Educação formal superior. 

40.  Epicentrismo consciencial. 

41.  Escrita conscienciológica. 

42.  Estado vibracional. 

43.  EV tríplice. 

43.  Iniciativa pessoal. 

45.  Interações energéticas. 

46.  Interassistencialidade doadora. 

47.  Laptop pessoal. 

48.  Megacons pessoais. 

49.  Megaeuforização pessoal. 

50.  Megagestação consciencial. 

51.  Ofiexismo pessoal. 

52.  Pé-de-meia pessoal. 

53.  Primavera energética (primener). 

54.  Projetabilidade lúcida (PL). 

55.  Reeducação somática. 

56.  Repetições produtivas (técnica da circularidade). 

57.  Respiração correta. 

58.  Sexualidade sadia. 

59.  Sinalética parapsíquica. 

60.  Soltura holossomática. 

61.  Sono sadio. 

62.  Tares. 

63.  Tenepessismo. 

64.  Viagens técnicas. 

65.  Vivência do princípio da descrença. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autexperiência indispensável, indicados para a expansão 

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

01.  Autoconvicção  vivenciada:  Autocogniciologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Complemento  da  Descrenciologia:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Confiança:  Confianciologia;  Homeostático. 

06.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Ficha  evolutiva  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

10.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

12.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

13.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Realidade  relevante:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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AS  AUTEXPERIÊNCIAS  INDISPENSÁVEIS  SÃO  EXIGÊN-
CIAS  NATURAIS  DA  PRÓPRIA  VIDA  E  DA  AUTEVOLUÇÃO,  
ATINGINDO  A  TODAS  AS  CONSCIÊNCIAS,  SEM  EXCEÇÃO,  
DESEJOSAS  DE  EVOLUIR  SATISFATORIAMENTE,  EM  PAZ. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, as exigências das autexperiências 

indispensáveis? Você mantém o registro cronométrico das próprias experiências evolutivas? 
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A U T E X P E R I M E N T A Ç Ã O    G A S T R O N Ô M I C A  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autexperimentação gastronômica é o ato de a conscin, homem ou mu-

lher, vivenciar e aprender a preparar alimentos optando por produtos frescos, naturais, livres de 

agrotóxicos, a fim de restaurar ou manter o equilíbrio somático. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O termo experimentar deriva do idioma Latim, experimentare, “ensaiar; 

experimentar”. Surgiu no Século XV. O segundo elemento de composição gastro procede do idi-

oma Grego, gáster, “ventre; por estômago”. O terceiro elemento de composição nomia provém do 

mesmo idioma Grego, nómos, “o que cabe por partição, opinião geral; o que é de lei e de direito”. 

A palavra gastronomia apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Autexperimentação nutricional. 2.  Autexperimentação alimentar. 

Neologia. As 3 expressões compostas autexperimentação gastronômica, autexperimen-

tação gastronômica inicial e autexperimentação gastronômica qualificada são neologismos téc-

nicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Autonegligência alimentar. 2.  Autodisplicência gastronômica. 

Estrangeirismologia: a evitação da alimentação fast food; o background da renovação 

alimentar; o workshop gastronômico; o Autopesquisarium alimentar; o upgrade na elaboração dos 

alimentos vivos; a aplication dos recursos naturais crus no cotidiano; a new raw food. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à alimentação saudável. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema:  Façamos 

escolhas éticas. Mudemos velhos hábitos. Reciclemos hábitos alimentares. Soma exige cuidados. 

Soma tem validade. 

Citaciologia: – “Todos os homens se nutrem, mas poucos sabem distinguir os sabores 

(Confúcio, 551479 a.e.c.)”. “Quem não se importa com o próprio estômago, dificilmente se irá 

importar com outra coisa (Samuel Johnson, 17091784)”. “Que seu remédio seja seu alimento,  

e que seu alimento seja seu remédio (Hipócrates 460357 a.e.c.)”. 

Proverbiologia. O melhor bocado não é de quem faz, é de quem come. A fome é má 

conselheira. Nem só de pão vive o homem. O que não mata, engorda. Bom sono e boa comida 

acrescentam a vida. Você é o que você come. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, pertinentes ao tema, citadas em ordem alfabética 

e classificadas em 2 subtítulos: 

1.  “Alimentos. Os seres pré-humanos buscam, a vida inteira, alimentos para o corpo. Os 

Seres Humanos, quando lúcidos, buscam, na vida adulta, alimentos para a consciência”. 

2.  “ astrossoma. O gastrossoma, em função da fome, influi sobremaneira no psicos-

soma, e até no mentalsoma da conscin de compreensão vulgar”. “O gastrossoma pode ser travão 

para a criação de neoverpons”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da experimentação gastronômica; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os parapensenes propiciando o desenvolvimento experimental gastronômico; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a autexperimentação gastronômica; o gosto pelos alimentos orgânicos vivos; 

o benefício de experimentar alimentos saudáveis; os alimentos para o cérebro; a nutrição do corpo 

favorecendo o equilíbrio holossomático; o ato de cozinhar respeitando a saúde do corpo; os suple-
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mentos alimentares; a autorresponsabilidade com a Natureza; o uso de vegetais frescos; a desco-

berta de plantas silvestres comestíveis; as flores incorporadas à alimentação crua; a utilização de 

alimentos orgânicos; o acúmulo de lixo na produção da alimentação; a vontade de ser saudável;  

o alimento saudável; as reciclagens alimentares necessárias; a responsabilidade das escolhas ali-

mentares; a elaboração de receitas saborosas; a utilização de ingredientes saudáveis; a escolha 

alimentar gerando impacto na saúde, na Sociedade e no ambiente; as repercussões somáticas após 

a ingestão alimentar; o autoconhecimento por meio da área gastronômica; a evitação do cozi-

mento em excesso dos alimentos; a perda de nutrientes e minerais afetando o valor nutricional;  

o ato de ler o rótulo antes de comprar itens industrializados; o fato de o pré-humano em evolução 

ainda ser considerado ingrediente; a evitação do uso de adubos químicos, antibióticos, hormônios 

e aditivos sintéticos; a consciência alimentar correta; o preparo de sobremesas sem fazer uso de 

açúcar; o reencontro com alimentos naturais em lugar dos processados; as sincronicidades favore-

cendo a adaptação à alimentação saudável; o estudo do poder dos alimentos; os alimentos en-

quanto forma de prevenção de doenças; a alimentação degradada; o profundo impacto das esco-

lhas alimentares sobre a saúde planetária; a atividade pecuária responsável pela escalada do des-

matamento e dilapidação do patrimônio natural; o necessário cuidado com o ambiente, provedor 

de alimentos ao ser humano, inquilino da Terra; o ato de não esgotar os recursos do Planeta para 

as futuras gerações; o direito humano à alimentação adequada e saudável. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a mudança e po-

tencialização do padrão energético; as inspirações extrafísicas propiciando as reciclagens e as au-

texperimentações. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo comida nutritivacorpo saudável. 

Principiologia: o princípio pessoal de não comer animais; o princípio da autoinvestiga-

ção alimentar imprescindível. 

Codigologia: o respeito à vida dos pré-humanos enquanto cláusula do código pessoal de 

Cosmoética (CPC); o código pessoal de respeito à Natureza. 

Teoriologia: a teoria de alimentos naturais saudáveis. 

Tecnologia: a técnica da preparação da alimentação orgânica crua. 

Voluntariologia: o ato de o voluntário responsabilizar-se pelas escolhas alimentares 

saudáveis nos coffee breaks dos cursos conscienciológicos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico de Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Autorga-

nizaciologia. 

Efeitologia: o conservante alimentar produzindo efeitos danosos ao organismo; o efeito 

da mudança de hábitos alimentares; o efeito da ingestão de algas marinhas ricas em cálcio  

e iodo; o efeito da experimentação do alimento cru. 

Neossinapsologia: as neossinapses produzidas pela autexperimentação; as neossinaps-

ses geradas pelos esforços pessoais pesquisísticos. 

Ciclologia: o ciclo informação-pesquisa-ação; o ciclo autenfrentamentoautoinvestiga-

çãotomada de decisão. 

Enumerologia: os vegetais crus; os legumes frescos; as sementes germinadas; as frutas 

secas; os grãos nutritivos; as flores comestíveis; os alimentos saudáveis. 

Binomiologia: o binômio alimento frescoalimento industrial; o binômio crudivurismo- 

-soma. 

Interaciologia: a interação abertismo-experimentação; a interação alimentação natu-

ralalimentação curativa. 

Crescendologia: o crescendo responsabilidade com o corpo físicoresponsabilidade 

com os corpos extrafísicos. 
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Trinomiologia: o trinômio alimento orgânicoescolha responsávelsaúde equilibrada. 

Polinomiologia: o polinômio alimento orgânicocomida saudávelequilíbrio somáti-

cosaúde holossomática. 

Antagonismologia: o antagonismo comida crua / comida industrializada; o antagonis-

mo comida orgânica / comida degradada. 

Paradoxologia: o paradoxo de a comida crua e natural, sem preparo demorado e sofis-

ticado, ser saborosa. 

Politicologia: a política de alimentos isentos de contaminação. 

Legislogia: o cumprimento das leis sociais quanto aos alimentos sem agrotóxicos; a lei 

orgânica de segurança alimentar e nutricional saudável. 

Filiologia: a experimentofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a fobia à alimentação crudívora; a fobia aos temperos crus; a fobia à expe-

rimentações novas. 

Maniologia: a mania de usar corantes; a mania de colocar sódio pela indústria alimentar 

para não deteriorar o alimento; a mania de empregar aromatizantes; a mania de usar conservantes. 

Mitologia: o mito de a comida crua ser insossa e não alimentar suficientemente. 

Holotecologia: a experimentoteca: a gastronomoteca; a culinarioteca; a dietoteca; a nu-

troteca; a somatoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Gastronomologia; a Autopesquisologia; 

a Nutriciologia; a Toxicologia; a Autodeterminologia; a Intrafisicologia; a Geneticologia; a Para-

geneticologia; a Somatologia; a Discernimentologia; a Dessomatologia; a Desafiologia; a En-

ganologia; a Holomaturologia; a Recinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin pesquisadora, a conscin experimentadora. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 diaeteticus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sa-

piens gastronomicus; o Homo sapiens nutriens; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens soma-

ticus; o Homo sapiens technicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autexperimentação gastronômica inicial = a vivência prática com poucos 

conhecimentos teóricos sobre o uso de alimentos saudáveis; autexperimentação gastronômica 

qualificada = a vivência teática no emprego de alimentos saudáveis. 

 

Culturologia: a cultura da experimentação na pesquisa gastronômica. 

 

Teaticologia. Segundo a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 5 categorias de 

alimentos, conforme a cor e as substâncias preponderantes, referências para a conscin interessada 

em conquistar a saúde somática por meio da autexperimentação gastronômica: 

1.  Amarelo e laranja: vitamina C, carotenóides e bioflavonóides. Favorece a manu-

tenção da saúde cardíaca, visão e sistema imunológico. 

2.  Azul e roxo: polifenol e antocianina; ação antioxidante. Favorece a prevenção de do-

enças cardíacas. 

3.  Marrom: alicina. Favorece a prevenção de doenças cardíacas, manutenção de níveis 

saudáveis de colesterol e fortalece o sistema imunológico. 

4.  Verde: clorofila, luteína; ação antioxidante. Favorece a manutenção da saúde da vi-

são e fortalece ossos e dentes. 

5.  Vermelho: licopeno, antocianina; ação antioxidante. Favorece a saúde cardíaca, a boa 

memória e retarda o envelhecimento do cérebro. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autexperimentação gastronômica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Apetite  insaciável:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

02. Aptidão  a  conhecer:  Autexperimentologia;  Neutro. 

03. Autoconscientização  somática:  Autopercepciologia;  Neutro. 

04. Autorreeducação  psicossomática:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

05. Autorresponsabilidade  somática:  Autocompletismologia;  Neutro. 

06. Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

07. Cardápio  de  ideias:  Gesconologia;  Neutro. 

08. Conscin  frutariana:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09. Conscin  obesa:  Holossomatologia;  Nosográfico. 

10. Ecossistema:  Ecologia;  Neutro. 

11. Medicina  Integrativa  Holossomática:  Terapeuticologia;  Homeostático. 

12. Mimo  gastronômico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13. Mudança  de  paradigma  alimentar:  Recinologia;  Homeostático. 

14. Propósito  de  mudança:  Autoproexologia;  Neutro. 

15. Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

EXPERIMENTE,  TENHA  AS  PRÓPRIAS  VIVÊNCIAS  NUTRI-
CIONAIS.  NÃO  ACREDITE  NAS  PROPAGANDAS  GASTRO-
NÔMICAS.  VOCÊ  É  A  COBAIA  COSMOÉTICA  DE  SI  MES-
MA,  NA  AUTOPESQUISA  DA  ALIMENTAÇÃO  SAUDÁVEL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância da pesquisa sobre  

a melhor forma de se alimentar? Leva a cabo as tarefas relacionadas à saúde holossomática? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Escolhas Alimentares. Título original: Foods Choice. Ano: 2016. Diretor Michal Siewierski; Duração: 

91 minutos; Gênero: Documentário. Censura: livre. Companhia: New Roots Films Presents. Sinopse: o documentário 
explora o impacto da escolha alimentar na saúde das pessoas, do planeta e na vida de outras espécies coexistentes no mun-

do. Apresenta equívocos sobre alimentos e dietas, oferecendo nova visão sobre tais questões. O documentário entrevista 

especialistas mundialmente renomados: Dr. T Colin Campbell; Dr. Richard Oppenlander; Rich Roll; Joe Cross; Dr. John 
McDougall; Capitan Paul Watson; Dr. Toni Bark; Dr. Pam Popper; Dr. Michael Greger; Gloria Athanis; & vários outros. 

Você nunca mais olhará para o prato da mesma maneira novamente. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Assis, Daniel Francisco de; Suco Vivo: Conheça os Sucos que estão mudando a Vida de Milhares de Pes-

soas; 168 p; 13 caps.; 6 refs.; Alaúde; São Paulo, SP; 2009; páginas 1 a 168. 

2.  Gil, Bela; Bela Cozinha: Ingredientes do Brasil; 2 Vols. 200 p.; Vol. 1; 152 caps.; 25 x 19 cm; br.; Globo; 

São Paulo, SP;  2014; páginas 22, 58, 82, 98, 128,130,132 e160. 
3.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols; 1.800 p; Vols 

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 70, 741 e 742. 

4.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapensenes 

trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 

2009; página 101 e 179. 

 

M. M. L. 
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A U T E X P E R I M E N T A Ç Ã O    T E N E P E S S O L Ó G I C A  
( T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autexperimentação tenepessológica é o exercício teático das práticas as-

sistenciais multidimensionais capaz de fornecer à conscin pesquisadora, homem ou mulher, opor-

tunidade de reciclagens interconscienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo experimentar vem do idioma Latim, experimentare, “ensaiar; expe-

rimentar”. Surgiu no Século XV. A palavra tarefa procede do idioma Árabe, tariha, “quantidade 

de trabalho imposto a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma 

mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo energético provém do 

idioma Grego, energetikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal procede do 

idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Estudo da prática tenepessológica. 2.  Sistematização da prática tene-

pessológica. 3.  Experimentação pessoal tenepessológica. 4.  Autexperienciação tenepessológica. 

Neologia. As 4 expressões compostas autexperimentação tenepessológica, autexperi-

mentação tenepessológica básica, autexperimentação tenepessológica intermediária e autexperi-

mentação tenepessológica avançada são neologismos técnicos da Tenepessologia. 

Antonimologia: 1.  Autalienação tenepessológica. 2.  Heterexperimentação tenepessoló-

gica. 3.  Teorização tenepessológica. 

Estrangeirismologia: a glasnost multidimensional; o best effort na autorganização inte-

rassistencial; o check list tenepessológico diário; o continuum da autopesquisa na tarefa energéti-

ca pessoal; o upgrade tenepessista; o Tenepessarium enquanto labcon multidimensional. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à evolução tenepessológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da autexperimentação tenepessológica; os tenepessopense-

nes; a tenepessopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene acolhedor das 

energias conscienciais (ECs); o sigilo pensênico após a assistência; o holopensene da parapercep-

tibilidade pesquisística; o exame crítico da autopensenidade interassistencial. 

 

Fatologia: o cronograma pré-tenepessista; as recins no período pré-tenepessista; o ato de 

levantar poeira em torno de si no início da tenepes; os contrafluxos dos primeiros meses; as gafes 

nas abordagens assistenciais; o mapeamento dos solilóquios; o diário da tenepes; o autengano de 

confiar na memória; as omissões dos dados constrangedores; a escolha dos indicadores pessoais; 

a reflexão dos erros e a busca do acerto; a autopesquisa através dos pedidos; as neoconclusões  

a cada sessão da tenepes; as repercursões intrafísicas; a dispersão na hora da tenepes sinalizando 

as urgências de reciclagens; o nível de autocoerência do tenepessista nos atos cotidianos; a postu-

ra íntima cosmoética de ser eterno aprendiz; a decisão do tenepessista de autorganizar-se continu-

amente; a tenepes assentada na assiduidade e pontualidade; as análises e ressignificações do con-

teúdo do Manual da Tenepes; o Fórum da Tenepes na condição de evento tarístico de aperfeiçoa-

mento da prática da tenepes; a docência conscienciológica; a assistência aos pré-humanos; o de-

bate entre pesquisadores da tenepes; a funcionalidade da base física otimizadora para a assistên-

cia; a autorganização na escrita de gescons qualificando a tenepes; as atualizações verponológicas 

relativas à tenepes; a automotivação propiciada pelos resultados; a tenepes monopolizando gradu-

almente a diuturnidade da conscin; a função assistencial reurbanizadora do tenepessista; o senso 

de gratidão pela oportunidade de ajudar. 
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Parafatologia: a autexperimentação tenepessológica; as antecipações experimentais da 

tenepes; o autodomínio razoável do estado vibracional (EV) da conscin tenepessável; a autovigi-

lância quanto ao holossoma; a virada de mesa mexendo com as consciexes companheiras; a avali-

ação e acompanhamento da evolução do autoparapsiquismo; a planilha das parapercepções; a de-

sassedialidade resultante do hábito dos registros diários; o aperfeiçoamento da parapercepção im-

pressiva; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica; a desdramatização do contato 

com consciexes; o atendimento amparado a consciexes com carências específicas; a passividade 

ativa; a variação da autolucidez durante os atendimentos; a dificuldade de rememoração; a quali-

ficação do campo assistencial de acordo com a teática; o exemplarismo a consciexes pré-ressomá-

ticas; a tenepes como paratécnica de conexão com a paraprocedência; a valorização do amparo 

extrafísico de função; a mitridatização do tenepessista a caminho da desperticidade; o reconheci-

mento do tenepessista pela assistência recebida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da confluência amparador-assistente-assistido; o siner-

gismo exercícios físicos–exercícios tenepessológicos; o sinergismo tenepessismo-duplismo; o si-

nergismo fazer assistência–ser assistido; o sinergismo autexperimentação-amparabilidade. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às próprias experiências parapsí-

quicas; o princípio de por banca quem tem competência. 

Codigologia: a necessidade de coerência entre o código pessoal de Cosmoética (CPC)  

e as condutas diárias do tenepessista. 

Teoriologia: a teoria de a tenepes ser o megacompromisso interdimensional da proéxis. 

Tecnologia: as técnicas da Higiene Consciencial; a técnica de viver multidimensional-

mente; a técnica do parapsiquismo assistencial; a técnica da revisão periódica da tenepes; a téc-

nica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: o paravoluntariado da equipe extrafísica assistencial; a decisão vo-

luntária de ser tenepessista pelo resto da vida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciolo-

gia; a exposição cosmoética multidimensional do próprio labcon; o laboratório conscienciológi-

co da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consci-

enciológico do estado vibracional. 

Efeitologia: o efeito positivo acumulativo da tares exercida anonimamente; o efeito ho-

meostático da gescon na tarefa energética pessoal; os efeitos do investimento na tenepes; o efeito 

assistencial da captação de ideias originais; o efeito da ampliação da comunicabilidade; o efeito 

da elaboração do cosmograma; o efeito benéfico da paramonitoria. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes da autexperimentação tenepessológica. 

Ciclologia: o ciclo das investigações parapsíquicas; o ciclo contínuo pré-tenepes–tene-

pes–pós-tenepes; o ciclo assim-desassim. 

Binomiologia: o binômio tenepes-autexperimentação; o binômio autopreparo-autocon-

fiança; o binômio amparador do assistido–amparador do assistente; o binômio autorreestrutura-

ção pensênica–equilíbrio tenepessológico; o binômio disciplina-tenepes; o binômio esforço-re-

sultado; o binômio autexperimentos-heterexperimentos. 

Interaciologia: a interação valorização da tenepes–autoqualificação pré-tenepes; a in-

teração pesquisador-cobaia; a interação autoconscienciometria-tenepes; a interação espaço 

mental–inspirações amparadoras. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo tenepes–interassistência–proje-

tabilidade lúcida. 

Trinomiologia: o trinômio pré-tenepes–tenepes iniciante–tenepes veterana; o trinômio 

transe parapsíquico–cérebro–paracérebro; o trinômio basecon–alcova blindada–base da tene-

pes; o trinômio voluntariado-docência-tenepes; o trinômio estado vibracional–sinalética para-
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psíquica–interassistência; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio abertismo 

consciencial–autorganização–qualificação tenepessística. 

Polinomiologia: o desenvolvimento tenepessológico pautado no polinômio decisão-von- 

tade-esforço-persistência; o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamen-

to-acompanhamento; o polinômio disposição física–energossoma desbloqueado–equilíbrio emo-

cional–ortopensenidade; o polinômio perceber-refletir-interpretar-compreender; o polinômio  

oportunidade assistencial–empatia–assim–interassistência–desassim; o polinômio autexperimen-

tação–anotação–reflexão–produção intelectual. 

Antagonismologia: o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo 

autevocação sadia / autevocação doentia; o antagonismo tenepes / religião; o antagonismo 

amparador paratécnico / guia amaurótico; o antagonismo conscin pró-tenepes / conscin anti-te-

nepes. 

Paradoxologia: o paradoxo da compreensão de quando a melhor ajuda é não ajudar;  

o paradoxo enraizamento intrafísico–autexpansão cosmoconsciencial; o paradoxo de os minutos 

de desequilíbrio levarem semanas para o reequilíbrio; o paradoxo do anonimato interassisten-

cial–exposição das grafotares tenepessológicas; o paradoxo de quanto maior a abrangência da 

tenepes maior a discrição do praticante. 

Politicologia: a política da boa vizinhança. 

Legislogia: a lei inderrogável da dessoma; a lei de responsabilidade do mais lúcido. 

Filiologia: a assistenciofilia; a amparofilia; a tenepessofilia; a autexperimentofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia; a paraconviviofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da santificação; a síndrome da acídia 

consciencial; a síndrome do oráculo. 

Maniologia: a mania de devanear na tenepes; a reciclagem e profilaxia das manias antie-

volutivas; a mania saudável da autexperimentação na ordem de prioridades. 

Mitologia: o mito de a tenepes ser a panaceia universal; o mito do tenepessista megapa-

rapsíquico. 

Holotecologia: a tenepessoteca; a parapecepcioteca; a energeticoteca; a pesquisoteca;  

a epicentroteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Autexperimentologia; 

a Parafatuisticologia; a Conscienciometrologia; a Energossomatologia; a Projeciologia; a Paraper-

cepciologia; a Tenepessografologia; a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin tenepessável; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser inte-

rassistencial; a personalidade dedicada; a conscin comprometida com a tenepes; a conscin pião 

interdimensional autoconsciente; a consciex amparadora de função; a consciex amparadora do as-

sistido; as consciexes assistíveis; a conscin assistida; o pré-humano; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o completista; o comunicólogo; o cons-

cienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; 

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o tenepessista autopesquisador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a completista; a comunicóloga; a cons-

ciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; 

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplaris-

ta; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a pa-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2472 

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a tenepessista autopesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens energovibratilis; o Homo sapiens tenepessabilis;  

o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens taristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autexperimentação tenepessológica básica = a da conscin nos primeiros 

6 meses da tenepes; autexperimentação tenepessológica intermediária = a da conscin no período 

médio de 3 anos; autexperimentação tenepessológica avançada = a da conscin após 1 década de 

assistência diária. 

 

Culturologia: a cultura da autexperimentação tenepessológica; a cultura da Interassis-

tenciologia Multidimensional; a cultura tenepessista; a cultura da qualificação da consciência;  

a cultura do cultivo da convivência com amparadores. 

 

Aprofundamento. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 sugestões à conscin interes-

sada em aprofundar conhecimentos sobre a tenepes: 

1.  Cursos. Em Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

2.  Dinâmica da Tenepes. Atividade parapsíquica semanal no Centro de Altos Estudos 

de Conscienciologia (CEAEC), em Foz do Iguaçu, PR. 

3.  Fórum. Fórum Anual da Tenepes e Encontro Internacional de Tenepesssitas, no 

CEAEC. 

4.  Gescons. Livros e artigos publicados sobre o tema. 

5.  GPC Tenepes. Grupo de Pesquisas Conscienciais da Tenepessologia com debates 

das vivências dos integrantes, em Centros Educacionais de Autopesquisa do Instituto Internacio-

nal de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC). 

6.  IC-Tenepes. Associação Internacional da Tenepessologia, disponibilizando eventos 

gratuitos. 

7.  Laboratórios. O laboratório conscienciológico da Tenepessologia, no CEAEC, em 

Foz do Iguaçu-PR, no Campus do IIPC em Saquarema-RJ e na Associação Internacional para 

Evolução da Consciência (ARACÊ), em Domingos Martins-ES. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autexperimentação tenepessológica, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Autovivência  experimental:  Autexperimentologia;  Neutro. 

02.  Binômio  autorganização-tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  tenepes-autopesquisa:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Cronologia  da  Tenepessologia:  Tenepessografologia;  Neutro. 

06.  Incipiência  tenepessística:  Tenepessologia;  Neutro. 

07.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

08.  Medida  cognitiva  tenepessológica:  Paracogniciometrologia;  Neutro. 

09.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Recinofilia  tenepessológica:  Recinologia;  Homeostático. 
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11.  Registro  tenepessista:  Tenepessologia;  Neutro. 

12.  Sinergismo  estado  vibracional–tenepes:  Autodespertologia;  Homeostático. 

13.  Sinergismo  tenepes–projetabilidade  lúcida:  Projeciologia;  Homeostático. 

14.  Tenepes  autocapacitadora:  Tenepessologia;  Homeostático. 

15.  Tenepessografologia:  Tenepessologia;  Neutro. 

 

OS  AMPARADORES  EXTRAFÍSICOS  INVESTEM  NA  CONS-
CIN  EMPENHADA  NA  AUTEXPERIMENTAÇÃO  TENEPESSO-
LÓGICA,  OTIMIZANDO  RECICLAGENS,  DESENVOLVIMENTO  

PARAPSIQUÍCO  E  A  CAPACIDADE  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realiza de maneira técnica e racional a autex-

perimentação tenepessológica? Quais foram as autorreflexões e aperfeiçoamentos obtidos a partir 

dessa prática? 

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Orgs.; Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; revisores 

Erotides Louly; Eucárdio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 35 citações; 2 cronologias; 53 E-mails; 10 entre-
vistas; 290 enus.; 3 fotos; 26 gráfs.; 2 microbiografias; 68 perguntas; 68 respostas; 14 tabs.; 21 websites; glos. 210 termos; 

18 notas; 2 filmes; 150 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; pá-

ginas 1 a 664. 
2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  

1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas  

1 a 344. 

3.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147 
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Institu-

to Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 1 a 142. 

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 409. 

 

E. S. A. 
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A U T E X P O S I Ç Ã O    A    H E T E R O C R Í T I C A S  
( H O L O M AT U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autexposição a heterocríticas é o ato ou efeito lúcido de a conscin, ho-

mem ou mulher, apresentar as próprias ideias por meio da comunicação oral ou escrita, abrindo-se 

às heteravaliações e devolutivas críticas, favorecendo o autorrealismo e a autocoerência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. A palavra exposição provém do idioma Latim, expositio, “exposição; 

exposto; alegação; narração; proposição maior de algum silogismo; explicação; esclarecimento; 

declaração”. Apareceu no Século XIV. O segundo elemento de composição hetero vem do idioma 

Grego, héteros, “outro; diferente”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O termo crítica 

procede do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e este do idioma Grego, kritikê, “crí-

tica; arte de julgar, de criticar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Abertismo a heterocríticas. 2.  Autenfrentamento da heterocriticida-

de. 3.  Autodesnudamento ante heterocríticas. 4.  Autexibição às críticas alheias. 

Neologia. As 3 expressões compostas autexposição a heterocríticas, miniautexposição  

a heterocríticas e maxiautexposição a heterocríticas são neologismos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Fechadismo a heterocríticas. 2.  Autofuga à heterocriticidade. 3.  Au-

tomascaramento ante heterocríticas.  

Estrangeirismologia: o enfrentamento da consciential self exposure; a cognitive defu-

sion necessária às autorrecins; a unhibited consciousness desenvolta; a self strength diante de he-

terocríticas; o inner power para bancar os autoposicionamentos; o loc interno mantenedor da au-

tocriticidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Intercriticologia Tarística. 

Coloquiologia. Eis 7 expressões coloquiais relativas ao tema: o ato de abrir o jogo;  

o ato de baixar a guarda; o fato de cair a ficha; o ato de evitar carregar nas tintas; o ato de ligar  

o desconfiômetro; o fato de a heterocrítica poder mostrar o xis da questão; o fato de o heterocriti-

cador também possuir teto de vidro. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares pertinentes à temática: – Auto-

crítica: justiça pessoal. Criticar é lapidar. Acatemos críticas procedentes. Saibamos acatar 

críticas. Escutemos nossos críticos. Heterocríticas trazem inovações.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; o holopensene grupal da hete-

rocriticidade cosmoética; o holopensene pessoal da autexposição; o holopensene pessoal da des-

dramatização da criticidade alheia; o holopensene da autopesquisa consciencial; o holopensene 

pessoal do abertismo consciencial; o holopensene grupal da intercompreensão; o holopensene 

grupal da intercriticidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os taristicopensenes; a taristicopensenidade; os recinopensenes; a recinopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a autexposição a heterocríticas; a capacidade de filtrar o conteúdo útil de 

heteravaliações; o fato de quanto maior o nível evolutivo da consciência, melhor o aproveitamen-

to das heterocríticas recebidas; o ato de bancar o nível de autoconhecimento perante as devoluti-

vas críticas; a autossegurança; a autestima; o senso de auteficácia; o mapeamento dos resultados 

das escolhas e investimentos assistenciais pessoais; o ato de abrir mão da autodefesa perante  

a crítica precisa do outro; o ato de manter o foco na postura de semperaprendente; a coragem 
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evolutiva para a abertura do próprio laboratório consciencial (labcon); a participação voluntária 

da minipeça do maximecanismo no curso Conscin-Cobaia da Associação Internacional de Cons-

cienciometria Interassistencial (CONSCIUS); a dessensibilização de traumas relacionados às he-

terocríticas; o ajuste da autoimagem; o autorrealismo reciclador; o autodesnudamento; a autexpo-

sição calculada; a autocoerência; a franqueza interpares; a desdramatização da recepção e emissão 

de feedbacks; a diferenciação entre a ideia e a consciência; a valorização da dignidade humana  

e consciencial acima dos atos criticados; o fato de criticar negativamente o ato e não a pessoa;  

a formação docente conscienciológica ministrada pela Associação Internacional de Parapedago-

gia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA) enquanto exemplo de autexposição trafo-

rista às heterocríticas; o preparo para tirar o foco de si e mantê-lo no outro; o autabertismo en-

quanto substrato da tarefa do esclarecimento; as heterocríticas desafiadoras promovendo o balan-

ço da autodesperticidade; a manutenção do foco nos fatos e parafatos; o cultivo da megafraterni-

dade viabilizando o esclarecimento interconsciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autovivência 

teática da cosmoética pessoal enquanto autodefesa perante as paracríticas de consciexes; o auten-

frentamento multidimensional e pluriexistencial perante as heterocríticas; as repercussões holos-

somáticas derivadas da criticidade alheia; a sinalética energética e parapsíquica relacionada a auto 

e heterocriticidade; as sincronicidades com conteúdo heterocrítico; a projeção lúcida vexaminosa 

reforçando a heterocriticidade interassistencial; as acareações extrafísicas; as oportunidades para 

neoposicionamentos multisseculares; as equipexes interessadas nas reconciliações grupocármicas; 

o nível de realismo pessoal para com os amparadores extrafísicos; o autodesnudamento multidi-

mensional; o saldo multidimensional das ações pessoais físicas e extrafísicas; a megaexposição 

auto-holobiográfica intermissiva calçando a autexposição a heterocríticas; a evocação do padrão 

da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF), ao dar e receber heterocríticas; o acesso à Central 

Extrafísica da Verdade (CEV) ao praticar o autabertismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo heterocríticas-autorrecins; o sinergismo lucidez-ortoin-

tencionalidade; o sinergismo diálogo-desinibição; o sinergismo forma-conteúdo; o sinergismo 

heterocríticas eficazes–autorreeducações pensências; o sinergismo bom humor–desrrepressão 

holossomática. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do respeito in-

terconsciencial; o princípio do respeito ao nível evolutivo alheio; o princípio da valorização da 

liberdade consciencial; o princípio da autonomia consciencial; o princípio da transparência evo-

lutiva; o princípio de acontecer o melhor para todos; o princípio da autenticidade. 

Codigologia: a autovigilância ininterrupta quanto ao cumprimento do código pessoal de 

Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) possibilitando a confiança interconsci-

encial. 

Teoriologia: a teoria da holocarmalidade evidenciada pelas relações interconscienciais. 

Tecnologia: a técnica da atualização de si mesmo; a técnica do autorresgate; a técnica 

do câmbio da pensenidade; a técnica da higidez pensênica; a técnica dos 6 meses de assistência;  

a técnica do zoom negativo; as técnicas de fortalecimento da autestima. 

Voluntariologia: as heterocríticas multidimensionais indispensáveis à qualificação no 

voluntariado conscienciológico; a autexposição às heterocríticas do voluntário-docente de Cons-

cienciologia; a autexposição a heterocríticas do voluntário verbetógrafo; a autexposição consci-

ente do voluntário-autor de Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Megafraternologia; o Colégio Invisível da Holoma-

turologia. 
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Efeitologia: o divórcio dos assediadores na condição de efeito da faxina consciencial;  

o efeito da autopensenidade no Cosmos; o efeito interconsciencial das manifestações multidimen-

sionais pessoais; o efeito do exemplarismo pessoal na heterorreciclagem consciencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas dos feedbacks heterocríticos; as neossi-

napses oriundas da antiproliferação patopensênica; as neossinapses derivadas do conhecimento 

de si por meio de diferentes fontes. 

Ciclologia: o ciclo nosográfico da visão trafarista de si mesmo; o ciclo da falta de pros-

pectiva; o ciclo da autatualização; o ciclo de maturação da autopensenidade; o ciclo da autes-

tima propiciando o abertismo consciencial a heterocríticas sadias. 

Enumerologia: a autexposição deslocada; a autexposição apressada; a autexposição cal-

culada; a autexposição incipiente; a autexposição pontual; a autexposição abrangente; a autexpo-

sição desdramatizada. 

Binomiologia: a escolha teática e ininterrupta do binômio admiração-discordância; o bi-

nômio autoconfiança-abertismo; o binômio acerto grupocármico–crescimento pessoal; o binômio 

cooperação-generosidade; o binômio autocompreensão-autaceitação; o binômio autocompreen-

são-heterocompreensão; o binômio flexibilidade pensênica–saúde holossomática. 

Interaciologia: a interação crítico-criticado; a interação autexposição–redução dos me-

canismos de defesa do ego (MDEs); a interação autexposição multidimensional–redução dos es-

quemas desadaptativos; a interação autossegurança intrafísica–atuação da equipe extrafísica;  

a interação autovalorização-heteroliberdade; a interação autossingularidade-heterorrespeito;  

a interação traforismo-abertismo. 

Crescendologia: o crescendo companhias ociosas–companhias evolutivas; o crescendo 

conduta robexológica–conduta evolutivamente inteligente; o crescendo autovitimização-auten-

frentamento; o crescendo relacionamentos degradantes–relacionamentos elucidativos; o crescen-

do valores materiais–valores conscienciais.  

Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade aplicado  

à autexposição a heterocríticas; a autopesquisa do trinômio pensamentos-sentimentos-energias de-

sencadeados por heterocríticas; o trinômio ação-consequência-reflexão. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossu-

peração a partir de feedbacks tarísticos. 

Antagonismologia: o antagonismo intermissivista lúcido / conscin pusilânime; o anta-

gonismo loc externo–loc interno; o antagonismo crítica sadia / crítica patológica; o antagonismo 

crítica baseada em fatos / crítica baseada em opiniões; o antagonismo crítica evolutiva / crítica 

estagnadora; o antagonismo crítica cosmoética / crítica assediadora; o antagonismo crítica men-

talsomática / crítica psicossomática; o antagonismo crítica contextualizada / crítica deslocada;  

o antagonismo crítica libertadora / crítica aprisionadora. 

Paradoxologia: o paradoxo da heterocrítica malintencionada esclarecedora; o parado-

xo do heterassédio autesclarecedor; o paradoxo da ajuda grupal para ajuste da autocoerência. 

Politicologia: a democracia sustentadora da liberdade de expressão; a cosmoeticocracia 

enquanto pilar das interações conscienciais. 

Legislogia: a lei do maior esforço na superação das mazelas pessoais; a lei da insepara-

bilidade grupocármica; a lei de causa e efeito evidenciada pelas heterocríticas recebidas. 

Filiologia: a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a cogniciofilia; a criticofilia; a evolu-

ciofilia; a heterocriticofilia; a ortopensenofilia; a recexofilia; a recinofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a cogniciofobia; a criticofobia;  

a evoluciofobia; a heterocriticofobia; a recexofobia; a recinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da banalização dos autotrafores; a síndrome da acomoda-

ção consciencial; a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a mania de fugir das heterocríticas; a mania da esquiva do autenfrenta-

mento. 

Mitologia: o mito do escondimento dos autotrafares; o mito do autodisfarce multidimen-

sional. 
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Holotecologia: a criticoteca; a discernimentoteca; a intermissioteca; a maturoteca; a pa-

cificoteca; a parapsicoteca; a pensenoteca; a serenoteca; a seriexoteca; a teaticoteca; a trafaro-

teca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Afetivologia; a Autocriticologia; a Convivio-

logia; a Criticologia; a Heterocriticologia; a Interaciologia; a Interconscienciologia; a Intercritico-

logia; a Conscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as consciexes credoras; as consciexes amparadoras; a conscin livro-aberto;  

a consciência crítica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o au-

toexpositor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; 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 ofiexista; o para-

percepciologista; 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 autexpositora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexista;  

a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclan-

te existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;  

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

loga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

cognopolita; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens perquisi-

tor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautexposição a heterocríticas = o autodesnudamento frente aos asse-

diadores; maxiautexposição a heterocríticas = o autodesnudamento frente aos amparadores e evo-

luciólogos. 

 

Culturologia: a cultura da criticidade cosmoética; a cultura da interassistencialidade 

tarística cosmoética; a cultura da interconfiança; a cultura da maturidade interconsciencial;  

a cultura da autodesperticidade; a cultura do exemplarismo esclarecedor; a cultura da megafra-

ternidade; a cultura da holomaturidade. 

 

Autenfrentamentologia. Sob a ótica da Recinologia, eis 77 condições ou posturas, entre 

homeostáticas e nosográficas, listadas em ordem alfabética, passíveis de serem avaliadas pela 

conscin, homem ou mulher, interessada no preparo e enfrentamento da autexposição a heterocrí-

ticas: 

01.  Abertismo: treinar o abertismo consciencial. 

02.  Abstração: assimilar a própria abstração e manter postura assistencial. 

03.  Aceitação: conviver pacificamente com os auto e heterotrafares e trafais. 

04.  Admiração: procurar ponto de confiança ou trafor admirado no outro. 

05.  Admissão: treinar a admissão dos próprios equívocos e erros. 
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06.  Amparadores: checar a presença de amparadores extrafísicos. 

07.  Ampliação: aproveitar para ampliar a visão de mundo pessoal. 

08.  Antiofensividade: não levar a crítica como ofensa ao autovalor ou à autodignidade. 

09.  Antipolarização: não polarizar a autovisão de acordo com o feedback recebido. 

10.  Aprendizado: predispor-se ao aprendizado em conjunto. 

11.  Assistencialidade: verificar a disposição alheia no auxílio ao outro. 

12.  Atualização: criar o hábito de atualizar os auto e heteroconceitos. 

13.  Auscultação: auscultar pensenicamente o explicitamente não dito. 

14.  Autaceitação: permitir-se vivenciar o autopatamar evolutivo sem estagnação. 

15.  Autoconfiança: valorizar a autopensenidade crítica. 

16.  Autolimitações: conhecer os limites pessoais. 

17.  Autopesquisa: estar em dia com as autopesquisas (conhecer-se). 

18.  Autorrealismo: procurar manter relação realista consigo mesmo. 

19.  Autorreatividade: conhecer a reatividade pessoal para evitá-la. 

20.  Autorrecins: valorizar as autorrecins acima de reivindicações da teática alheia. 

21.  Autorrecomposição: procurar recompor-se antes de agir. 

22.  Autossegurança: fortalecer a autossegurança. 

23.  Autovalor: construir senso íntimo de autovalor cosmoético, consciencial. 

24.  Calma: manter-se calmo diante da alteração do outro. 

25.  Carência: avaliar o nível das carências holossomáticas pessoais. 

26.  Ceticismo: manter a postura do cético otimista cosmoético (COC). 

27.  Checagem: verificar as repercussões holossomáticas da heterocrítica recebida. 

28.  Cobaia: ser conscins-cobaia voluntária, visando desdramatizar a autexposição. 

29.  Comunicação: praticar a comunicação não violenta. 

30.  Conciliação: buscar ponto de concordância entre ambos os envolvidos na situação. 

31.  Confiança: avaliar a dificuldade de confiar. 

32.  Consequências: avaliar os resultados evolutivos das heterocríticas recebidas. 

33.  Controle: abdicar da tentativa infantil de controle do Cosmos. 

34.  Correlações: estabelecer as possíveis concausas para a heterocrítica recebida. 

35.  Cosmoeticidade: checar a cosmoética por meio dos resultados das ações. 

36.  Crenças: observar a crença subjacente (medo basal) durante a autexposição. 

37.  Desapego: desapegar das automimeses dispensáveis, pró-antepassado de si mesmo. 

38.  Desconforto: evitar deixar-se levar pelo desconforto gerado pela heterocrítica. 

39.  Descrença: vivenciar teaticamente o princípio da descrença (PD). 

40.  Desdramatização: desdramatizar a análise dos autotrafares. 

41.  Desprendimento: abrir mão da necessidade de estar sempre certo. 

42.  Desqualificação: evitar desqualificar o outro (sair pela tangente). 

43.  Discernimento: discernir debates construtivos de conflitos improdutivos. 

44.  Discordância: exercitar a admiração-discordância. 

45.  Ensaio: ensaiar mentalmente a autexposição a heterocríticas. 

46.  Estrutura: fortalecer a autestrutura para lidar com críticas e conflitos de interesse. 

47.  Exteriorização: exteriorizar as melhores energias para o heterocrítico. 

48.  Fechadismo: avaliar a dificuldade de receber assistência. 

49.  Heterorrealismo: baixar o limiar das expectativas em relação aos outros. 

50.  Heterorrespeito: treinar o respeito pelos direitos e paradireitos alheios. 

51.  Identificação: treinar autodesidentificar-se com títulos e cargos. 

52.  Impessoalidade: não levar a heterocrítica para o lado pessoal. 

53.  Intencionalidade: checar a intenção subjacente à crítica ou à vontade de refutá-la. 

54.  Intimidade: pedir feedbacks de pessoas confiáveis em ambiente seguro e contro-

lado. 

55.  Justificativa: procurar não justificar a própria atitude ou heteroimpressão. 

56.  Liberdade: treinar o respeito à liberdade de expressão e de manifestação. 

57.  Literalidade: não levar a heterocrítica ao pé da letra. 
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58.  Necessidade: verificar a auto e heteronecessidade não atendida. 

59.  Neofobia: avaliar o nível de neofobia pessoal. 

60.  Pacificação: lembrar-se de você e o outro serem consciências em evolução. 

61.  Pensenidade: mudar de bloco pensênico para não patopensenizar. 

62.  Perfeccionismo: abdicar do auto e heteroperfeccionismo. 

63.  Posição: entender a própria posição em relação ao outro. 

64.  Reciclofilia: estar com os autotrafares e trafais mapeados e encaminhados. 

65.  Reconciliação: atentar-se à oportunidade de esclarecimento mútuo e reconciliação. 

66.  Referenciais: desapegar-se de bagulhos pensênicos. 

67.  Registro: registrar o conteúdo coerente para ser desmembrado (autocientificidade). 

68.  Resolução: educar o foco para a solução dos problemas. 

69.  Respiração: respirar fundo antes de responder ou reagir impensadamente. 

70.  Retilinearidade: treinar a autodefesa cosmoética diante de energias antagônicas. 

71.  Reverificação: verificar se realmente entendeu o sentido do expressado. 

72.  Seletividade: ser seletivo (discernimento) ao invés de exclusivo (imaturidade). 

73.  Silêncio: predispor-se realmente para ouvir o outro. 

74.  Sinaléticas: checar a presença de sinaléticas bioenergéticas e parapsíquicas. 

75.  Sobrepairamento: analisar a situação como se fosse apenas observador externo. 

76.  Valorização: exercitar a sinceridade, franqueza e verdade acima dos medos pes-

soais. 

77.  Vivência: aproveitar para avaliar o nível de cosmoética pessoal vivenciado. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autexposição a heterocríticas, indicados para a expansão 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autexposição  recicladora:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

04.  Autocriticidade  paraterapêutica:  Autoparaterapeuticologia;  Homeostático. 

05.  Autocriticofilia:  Criticologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático.  

07.  Conscin  criticofóbica:  Criticologia;  Nosográfico.  

08.  Constrangimento  cosmoético:  Autocriticologia;  Homeostático. 

09.  Constrangimento  terapêutico:  Consciencioterapeuticologia;  Homeostático. 

10.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Exposição  pública:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Omniexposição:  Conviviologia;  Neutro. 

13.  Senso  autocrítico:  Automaturologia;  Homeostático. 

14.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Vergonha  da  autopensenidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

O  AUTODESNUDAMENTO  FRENTE  ÀS  HETEROCRÍTICAS   
REVELA  ESPONTANEAMENTE  A  COERÊNCIA  TEÁTICA  

QUANTO  À  APLICAÇÃO  DOS  VALORES  CONSCIENCIAIS  

COSMOÉTICOS  JÁ  ASSIMILADOS  E  VIVENCIADOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera expor-se lucidamente aprendendo com 

as heterocríticas? Qual o nível de profundidade do autodesnudamento cosmoético? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2480 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arakaki, Kátia; Auto-estima e Proéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; V. 5, N. 3; 8 enus.; 1 mi-

crobiografia; 1 tab.; 11 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2001; páginas 98 a 106. 

2.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1a edição Ma-
rina Thomaz; pref. 2a edição Daniel Muniz; pref. 3a edição Cristina Arakaki; pref. 4a edição Allan Gurgel; revisor Marcelo 

Bellini; 368 p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema;  

1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 
5 teorias; 21 websites; glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias;  

2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; enc.; sob.; 4ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; 

páginas; 82, 116 a 118, 122, 125, 126, 128, 129 e 329 a 332. 
3.  Vieira, Waldo; Manual de Megapensenes Trivocabulares; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos lin-

guísticos; 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, BR; 2009; páginas: 118, 155 e 204. 

4.  Xavier, Francisco Cândido; Voltei (Psicografado pelo Espírito Jacób); 180 p.; 14 x 21 cm; Federação Espí-
rita Brasileira (FEB); 28ª Ed.; São Paulo, SP; 2008; páginas 1 a 180. 

 

L. B. A. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2481 

A U T E X P O S I Ç Ã O    RE C I C L A D O R A  
( A U T O R R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autexposição recicladora é a ação discernida ou escolha lúcida por parte 

da conscin, homem ou mulher, de ficar em evidência, à vista, e colocar-se em ampla exibição na 

defesa das ideias libertárias, com a finalidade de superar os gravames omissivos, travadores da 

liderança interconsciencial cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra exposição provém do idioma Latim, expositio, “exposição; expos-

to; alegação; narração; proposição maior de algum silogismo; explicação; esclarecimento; decla-

ração”. Apareceu no Século XIV. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; 

recuo; repetição; reforço; intensificação”. O termo ciclo vem do idioma Latim, cyclus, “período 

de anos”, e este, do idioma Grego, kyklos, “cálculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Autexposição lúcida. 02.  Autevidência renovadora. 03.  Autexibi-

ção franca. 04.  Aparecimento público restaurador. 05.  Autopromoção evolutiva. 06.  Autexibi-

ção edificante. 07.  Renovação da performance tarística. 08.  Autespelhamento reconstruído.  

09.  Reedição da última autoversão. 10.  Reprocessamento autocrítico. 

Neologia. As duas expressões compostas autexposição recicladora mínima e autexposi-

ção recicladora máxima são neologismos técnicos da Autorrecexologia. 

Antonimologia: 01.  Aparecimento público egoico. 02.  Autenfrentamento público for-

çado. 03.  Autoconstrangimento público. 04.  Escapismo. 05.  Inibição. 06.  Intimidação. 07.  Au-

tagressão comunicacional. 08.  Cabotinismo. 09.  Exibicionismo. 10.  Autexposição desplanejada. 

Estrangeirismologia: o new look existencial; o striptease consciencial; o acid test co-

municológico; o background mentalsomático; o Recexarium; o Argumentarium; a verbação da 

glasnost interconsciencial; o modus vivendi pautado na interassistencialidade; o megalocus da 

intencionalidade; o omnia tempus habent; o timing consciencial; a satisfação mentalsomática pela 

tares além do gratia argumentandi; a aura popularis; a persona pop. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego da Comunicologia Tarística e da coerência evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autexposi-

ção: nudez intraconsciencial. 

Coloquiologia. Pela ótica popular, eis 10 expressões coloquiais incompatíveis com a au-

texposição recicladora: a fogueira das vaidades; as luzes da ribalta; o pedestal de marfim; a zona 

de conforto; o saltar de banda; a saída de mansinho; o tirar o corpo fora; o empurrar com a bar-

riga; o amarelar; o mascarar. 

Citaciologia: – Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros (Con-

fúcio, 551–479 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autexposição cosmoética; a reciclagem do ma-

terpensene; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os 

conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a autexposição recicladora; o desafio de autossuperação em público a partir 

da escrita e da defesa de verbetes conscienciológicos; o franco enfrentamento de plateia mentalso-

mática; a condição de “ser cobaia” por iniciativa própria; as heterocríticas sempre bem-vindas ao 

deslanche do autexpositor; os propósitos evolutivos demarcados a partir da autexposição multidi-
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mensional; a saída da retaguarda para o front da defesa tarística; a autoridade consciencial aferida 

pelo grupo evolutivo; o destemor autexpositivo; a nova edição consciencial, revisada, atualizada  

e ampliada; a autexibição recicladora sendo ferramenta de poder da conscin atratora; a imutação 

autexpositiva planejada; a linguagem não-verbal reciclada; a máxima explicitação da intencionali-

dade; o Curso Conscin-Cobaia Voluntária do Conscienciograma da CONSCIUS; a identidade 

interassistencial; o Manual Pessoal de Prioridades (MPP); o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); a fuga das responsabilidades; os surtos de imaturidade; o surto de regressismo; o encolhi-

mento; o retraimento; a baixa autestima engessadora das renovações conscienciais; os ríctus; os 

tiques; os cacoetes nervosos, manifestados sob tensão no momento da autexposição pública;  

a dislalia, a disortografia e a dislexia impondo travões da autexposição recicladora; as incon-

sistências e incoerências argumentativas ressaltadas pela ausência de teática; a autoanulação pela 

timidez não superada; a autopromoção envaidecedora; a autopropaganda enganosa; os holofotes; 

a fama; a celebridade; a arrogância do saber; a acídia; o ato de tirar a máscara; a quebra da autoi-

magem protetora; a desmistificação das aparências; o ato de mostrar a cara; o revisionismo neces-

sário à autexposição; a descensão cosmoética; os meios cosmoéticos facultativos e compulsórios 

da autorreciclagem; o egocídio do orgulho pela predominância das ações recinológicas; a brilhan-

tura e o estrelismo substituídos pela luz das ideias. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a predominância dos chacras superiores na autexibição recicladora; 

a megaomissão gerando o megapeso evolutivo pelo acúmulo de ônus interassistenciais; a labi-

lidade emocional e parapsíquica; os auto e heterassédios; a retratação da autoimagem interassis-

tencial perante a equipe extrafísica de amparadores. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo verbação–exemplo arrastante; o sinergismo autocorre-

ção-autopacificação; o sinergismo exultação sadia–êxito verbacional. 

Principiologia: o princípio de só a consciência mudar a si mesma; o princípio da irre-

vogabilidade holobiográfica dos atos pessoais; o princípio do posicionamento pessoal (PPP);  

o princípio da Holomaturologia; o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo erro;  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a maturação de 1% de teoria para 99% de prática. 

Tecnologia: a técnica do desbloqueio laringochacral através da autexposição pública;  

a técnica de autexposição da conscin-cobaia; a técnica do histrionismo pedagógico; a técnica da 

recéxis; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da autodecisão; a técnica da 

tentativa e acerto; a técnica da vergonha na cara. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico favorecedor das retomadas de tarefas 

evolutivas; as oportunidades de desenvolver a comunicabilidade a partir do voluntariado. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível dos Prioriza-

dores Evolutivos; o Colégio Invisível dos Verbetólogos da Conscienciologia; o Colégio Invisível 

da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio 

Invisível dos Autores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito refazedor da autoimagem capaz de remodelar a heteroimagem; os 

efeitos neurofisiológicos desencadeados pela autexposição pública; o efeito revelador da inten-

cionalidade na autexposição recicladora. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir de neoexemplos construtivos; a in-

tensificação das paraneossinapses comunicológicas. 

Ciclologia: o ciclo reparatório através das autexposições recicladoras; o ciclo patológi-

co dos conflitos íntimos. 
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Enumerologia: a autexposição tertuliária; a autexposição multidimensional; a autexpo-

sição interassistencial; a autexposição mentalsomática; a autexposição verponológica; a autexpo-

sição tarística; a autexposição holobiográfica. A autovisibilidade; a autexibição; a autevidência;  

a autotransparência; a autopromoção; a autamostragem; a autexplicitação da consciência autorre-

cicladora. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autexposição-autenfren-

tamento; o binômio autexibição-autexemplarismo. 

Interaciologia: a interação autexibição-autevidência-autoconfrontação; a interação 

verbetólogo-verbetógrafo-tertuliano-teletertuliano-paratertuliano; a interação megadoação-me-

gassistência. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção-acerto; o crescendo líder formador de opi-

nião–líder exemplarista cosmoético; o crecendo medo-vergonha-hesitação-coragem; o crescendo 

introversão-normoversão-extroversão. 

Trinomiologia: o trinômio reciclagem-responsabilidade-produtividade; o trinômio inte-

lectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio autenticidade–transparência–automo-

delo aprimorado. 

Polinomiologia: o polinômio (aliteração) sustentador da autexposição recicladora in-

vestimento-incentivo-inspiração-intenção da equipe extrafísica de amparadores. 

Antagonismologia: o antagonismo inibição / autexposição; o antagonismo insegurança 

/ autoconfiança; o antagonismo omissuper / omissão deficitária; o antagonismo autexibição es-

clarecedora / autexibição convencedora; o antagonismo verbação / verborreia; o antagonismo 

liderança evolutiva / liderança espúria; o antagonismo autexposição recicladora / autexposição 

autestigmatizadora. 

Politicologia: a argumentocracia; a interassistenciocracia; a lucidocracia; a discerni-

mentocracia; a proexocracia; a cognocracia; a intelectocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da economia de bens; a lei da maxiproéxis; a lei 

da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da transparência públi-

ca; a lei do maior esforço evolutivo na exposição das ideias libertárias. 

Filiologia: a recexofilia; a comunicofilia; a verponofilia; a cogniciofilia; a autopesquiso-

filia; a autocriticofilia; a heterocriticofilia; a sociofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a glossofobia; a metatesiofobia; a catagelofobia; a hipengiofobia; a tropofo-

bia; a alodoxafobia; a labiofobia; a enosiofobia; a ereutofobia; a sociofobia gerada pela timidez 

extrema. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome do desperdício intelectual; a sín-

drome da dispersão consciencial; a síndrome da subestimação. 

Maniologia: a fracassomania; a autassediomania. 

Holotecologia: a argumentoteca; a refutoteca; a cognoteca; a comunicoteca; a criticote-

ca; a logicoteca; a lucidoteca; a analiticoteca; a autopesquisoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Autorrecinologia; a Verbaciologia; a Teati-

cologia; a Autocoerenciologia; a Autopriorologia; a Traforologia; a Autocriticologia; a Grupocar-

mologia; a Tertuliologia; a Argumentologia; a Refutaciologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autexpositora lúcida; a conscin enciclopedista; a conscin asserti-

va; a conscin argumentista; a conscin debatedora; a conscin-cobaia; a conscin automotivada. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o reciclante existencial; o comunicólogo; o exemplaris-

ta; o intelectual; o intermissivista; o cognopolita; o atacadista consciencial; o compassageiro evo-

lutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macros-

sômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epi-

con lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o inversor existencial; o maxidissidente 
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ideológico; o tenepessista; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o retomador de tarefas evolutivas. 

 

Femininologia: a autodecisora; a reciclante existencial; a comunicóloga; a exemplarista; 

a intelectual; a intermissivista; a cognopolita; a atacadista consciencial; a compassageira evoluti-

va; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossôma-

ta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lú-

cida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a inversora existencial; a maxidissidente ideológi-

ca; a tenepessista; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntá-

ria; a tocadora de obra; a mulher de ação; a retomadora de tarefas evolutivas. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens argumentator; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens orientatus; o Homo sapiens autopositor; o Homo sa-

piens recyclans; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 

magister; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autexposição recicladora mínima = a conscin neoverbetógrafa apresen-

tando-se na defesa do primeiro verbete; autexposição recicladora máxima = a conscin veterana  

apresentando-se no lançamento da megagescon holobiográfica. 

 

Culturologia: a cultura enciclopédica; a cultura tertuliana; a cultura conscienciológica; 

a cultura do debate de verpons; a cultura da recin; a cultura da recéxis; a cultura da comunica-

ção interdimensional. 

 

Evitaciologia. Pela ótica da Comunicologia, sob o crivo dos fatos, eis, por exemplo, 13 

tipos de autexposições evitáveis, enumerados em ordem alfabética, capazes de elucidar diferentes 

situações, circunstâncias e contextos contrários à autexposição recicladora, sobretudo em relação 

às escolhas, ao discernimento e à finalidade: 

01.  Anticosmoética. 

02.  Apelativa. 

03.  Artística. 

04.  Bélica. 

05.  Cabotina. 

06.  Cômica. 

07.  Criminal. 

08.  Esbanjadora. 

09.  Exibicionista. 

10.  Narcísica. 

11.  Política. 

12.  Ridícula. 

13.  Sexual. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com a autexposição recicladora, indicados para a expansão 

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

01.  Ato  determinativo:  Autodecidologia;  Homeostático. 

02.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

03.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 
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04.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

05.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Autovivência  das  prioridades:  Autopriorologia;  Homeostático. 

09.  Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Megaexplicitação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Recobramento:  Recexologia;  Neutro. 

13.  Retificação:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTEXPOSIÇÃO  RECICLADORA  É  ATITUDE  IMPOSTER-
GÁVEL  PARA  A  CONSCIN  SUPERAR  INTERESSES  EGOI-
COS  E  OMISSÕES  DEFICITÁRIAS,  ADENTRANDO  DE  MO-
DO  ASSERTIVO  À  ESFERA  DA  INTERASSISTENCIALIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda reluta em assumir talentos pessoais publi-

camente? Já pensou nos ganhos evolutivos intra e interpessoais gerados pela autexposição reci-

cladora? 
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A U T E X P R E S S Ã O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autexpressão é a capacidade da consciência, conscin ou consciex, exte-

riorizar para os outros, ou comunicar para o Cosmos, as próprias manifestações pensênicas, a in-

tencionalidade, a autodeterminação ou o autoposicionamento a respeito da realidade e da parar-

realidade, dos fatos e dos parafatos, na vida ou nos experimentos da evolução consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo expressão deriva do idioma Latim, expressio, de exprimere, “apertar 

com força; espremer, tirar espremendo; reproduzir; representar; retratar; exprimir; dizer; expor; 

enunciar claramente; declarar formalmente”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Afirmação pessoal. 2.  Assinatura pensênica. 3.  Autocomunicabili-

dade. 4.  Autorrealização. 

Eufemismologia. A autexpressão, quando recheada de eufemismos, evidencia autocor-

rupção franca. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniautexpressão e maxiautexpressão são neologismos téc-

nicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Heterexpressão. 2.  Alienação pessoal. 3.  Autoincomunicabilidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade evolutiva. 

Unidade. A autexpressão é a unidade de medida da consciência comunicativa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intercompreensão; a dinamização das automa-

nifestações pensênicas; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; 

os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a netopensenidade. 

 

Fatologia: a autexpressão; a comunicabilidade pessoal; a verbalização; a fala; a lingua-

gem; o coloquialismo; a extroversão; a comunicação escrita; a transcendência pessoal dos con-

vencionalismos escravizantes; a interfusão cognitiva lúcida; a associação de ideias. 

 

Parafatologia: o conscienciês como expressão consciencial máxima. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia. 

Binomiologia: o binômio liberdade-responsabilidade. 

Trinomiologia: o trinômio palestra-curso-congresso. 

Antagonismologia: o antagonismo informador de verpons / impositor de ideias; o anta-

gonismo palestra / monólogo; o antagonismo teoria / prática. 

Filiologia: a sociofilia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Autopensenologia; a Conviviologia; a Grupo-

carmologia; a Parapedagogiologia; a Interassistenciologia; a Verbaciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida;  

o ser desperto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo; o comunicólogo; o escritor; o jornalista; o professor. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a comunicóloga; a escritora; a jornalista; a professora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautexpressão = o choro do recém-nascido; maxiautexpressão = a pu-

blicação da obra-prima, tratado representando a consecução da megagescon (maxiproéxis) da 

conscin. 

 

Culturologia. Dentro da Intrafisicologia, a autexpressão é a evidência natural da baga-

gem cultural da conscin e do nível da autocosmoeticidade vivenciada. 

 

Taxologia. Há múltiplas categorias de autexpressão, no entanto, duas são extremamente 

relevantes: 

1. Oral. A autexpressão oral, da fala ou do coloquialismo, com o emprego do laringo-

chacra, caracteristicamente comunicativa. 

2. Gráfica. A autexpressão escrita ou desenhada própria da elaboração das ideias origi-

nais, por exemplo, do autor ou autora de livro, caracteristicamente mentalsomática e mnemosso-

mática em função dos registros mais comuns. 

 

Explicitação. Dentro do abertismo consciencial, as verdades relativas de ponta (verpons) 

há de serem sempre explícitas, objetivas e claras através da autexpressão. 

Conformática. Sob a ótica da Teaticologia, na autexpressão a conscin não deve repudiar 

ou menosprezar a forma sabendo, ao mesmo tempo, ser o conteúdo o mais relevante. 

Extensões. As máquinas são, muitas vezes, instrumentos de aperfeiçoamento e extensão 

da autexpressão, por exemplo: o celular, o interfone, o faxe, o E-mail, a dobradinha microfone / 

altofalante. 

 

Fatuística. A autexpressão fundamental, mais simples, é a comunicação não-verbal, in-

teranimal, do ponto de vista cosmoético, por exemplo, estas 6 atitudes, dispostas na ordem alfabé-

tica: 

1.  Abraço  carinhoso. 

2.  Aceno  amigo. 

3.  Aperto  de  mão. 

4.  Braços  abertos. 

5.  Cumprimento  afetuoso. 

6.  Sorriso  franco. 

 

Projeto. Dentro da Autopesquisologia, o projeto lógico e fácil de autexperimentação  

é a ratificação prática do fato da autexpressão: em 20 segundos a conscin comum consegue falar 

até 100 palavras inteligíveis. 

Homem. Pela Androssomatologia, a autexpressão do homem se faz com predominância 

dos andropensenes na linguagem masculina. 
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ECs. Segundo a Interassistenciologia, apenas o ato aparentemente simples da exteriori-

zação de energias conscienciais já é poderosa forma de autexpressão da conscin, daí cada perso-

nalidade humana pode ser classificada em duas categorias quanto às ECs: 

1.  Assistencial: fraterna, gregária, didática. 

2.  Intrusiva: anticosmoética, exploradora, abusiva. 

 

Modalidades. À vista da Comunicologia, a autexpressão alcança miríades de formas ou 

modalidades, por exemplo, estas 5, listadas na ordem alfabética: 

1.  Autexpressão  da  megafraternidade. 

2.  Autexpressão  hostil. 

3.  Autexpressão  rudimentar. 

4.  Informação  útil. 

5.  Sedução  subliminar. 

 

Linguagem. A autexpressão mais comum é desenvolvida através do idioma ou da lin-

guagem e implica as variantes nacionais, variedades dialetais, falares, bem como Definologia, 

Terminologia, Nomenclatura, Orismologia, jargões e falas. 

 

Conscienciometrologia. De acordo com a Conscienciometrologia, a autexpressão pode 

ser de duas categorias, nesta ordem evolutiva: 

1.  Cerebelar. Primitiva, adstrita ao cerebelo, à psicomotricidade ou à força dos mús-

culos (artes marciais, belicismo). 

2.  Dialética. Evoluída, a partir do cérebro, da cognição e do autodiscernimento da holo-

maturidade (coloquialismo, diálogo, dialética, diplomacia). 

 

Apedeutismo. Dentro da Consciencioterapia, a autexpressão mais pobre ou inepta é a da 

pessoa analfabeta (apedeutismo), em função da falta dos implementos básicos da comunicação 

interconsciencial moderna. Tal fato representa distúrbio comunicativo, básico, cronicificado. 

 

Conteúdo. Através da Conviviologia, 3 fatores importam na autexpressão quanto ao 

conteúdo da percepção, o percepto ou à mensagem, nesta ordem lógica: 

1.  Mensagem. Qualidade da mensagem. 

2.  Mensageiro. Qualidade do mensageiro (ou mensageira). 

3.  Público. Qualidade do destinatário ou do público (intrafísico, extrafísico ou ambos) 

receptor da mensagem. 

 

Trafores. Com base na Cosmanálise, a conscin pode ampliar a desenvoltura quanto 

à autexpressão, quando enriquece ou expande 3 trafores, dispostos na ordem lógica: 

1.  Lexicografia. O dicionário cerebral seja de sinônimos ou analógico poliglótico. 

2.  Associação. A autocapacidade de associar ideias. 

3.  Culturologia. A cultura universalista pessoal. 

 

Cosmoconsciência. Conforme a Cosmoconscienciologia, a maior autexpressão da cons-

ciência é alcançada com a expansão máxima da autoconsciencialidade até o limiar ou vivência do 

fenômeno da cosmoconsciência, empregando os princípios do conscienciês. 

Codigologia. Considerando a Cosmoeticologia, a qualidade da autexpressão é aferida 

pelo código pessoal de Cosmoética (CPC) ou a incorruptibilidade vivida pela consciência. 

Heteravaliações. Consoante a Evoluciologia, a qualidade e os efeitos da autexpressão 

compõem o traço da personalidade sobre o qual se assentam as heteravaliações dos evoluciólo-

gos, a cada período intermissivo da consciência mais lúcida, ou já dispondo da inteligência 

evolutiva (IE). 
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Infância. Aspecto importante na área da Educação quanto à autexpressão é o fato de os 

meninos e meninas terem o direito de expressar livremente as próprias opiniões, em geral sinceras 

e sem dissimulações, através de mil perguntas. 

 

Verbaciologia. Do ponto de vista da Experimentologia, a autexpressão se compõe de 

duas variáveis indissociáveis: 

1.  Verbo. A palavra comandando a ação pessoal ou manifestação pensênica. 

2.  Ação. A ação ratificando o verbo, ou a fala da conscin compondo a condição da ação 

praticada ou da realização concluída antes do anúncio. 

 

Mulher. Devido à Ginossomatologia, a autexpressão da mulher se faz com predominân-

cia dos ginopensenes na linguagem feminina. 

Interprisiologia. Diante da Grupocarmologia, a autexpressão pode ser o primeiro passo 

em falso dado pela conscin a caminho da interprisão grupocármica, notadamente quanto às afir-

mações escritas ou gravadas publicamente. 

Laringochacra. Conforme a Holochacralogia, o laringochacra se inclui entre os instru-

mentos indispensáveis à autexpressão, não raramente mais relevante se comparado às próprias 

mãos do escritor ou escritora. 

Fala. Depois da pensenização íntima, a fala retrata mais as ações pessoais até além das 

sensações e gentilezas. 

 

Atos. Em função da Holomaturologia, 3 atos importam sobremodo na autexpressão, aqui 

dispostos na ordem lógica: 

1.  Lucidez. O autodiscernimento específico dos pensenes pessoais. 

2.  Reflexão. O ato de refletir antes de falar. 

3.  Confor. O ato de ponderar antecipadamente, com detalhes, o confor – conteúdo e for-

ma – dos pensamentos a serem escritos. 

 

Veículos. Embasado na Holossomatologia, através dos veículos conscienciais é possível 

classificar as autexpressões em 3 categorias, dispostas na ordem evolutiva: 

1.  Somática. O soma permite a autexpressão analítica, mas somática, difusa, atacadista, 

pessoal. 

2.  Psicossomática. O psicossoma oferece a autexpressão transparente, luminescente, 

emocional, autotransfiguradora. 

3.  Mentalsomática. O mentalsoma faculta a autexpressão sobrepairante, universalista, 

globalizante, sintética pessoal ou, ao mesmo tempo, dualística e sintética real. 

 

Ideias. De acordo com a Homeostaticologia, a autexpressão mais produtiva para a manu-

tenção do equilíbrio intraconsciencial é a manifestação pensênica carregada no pen (ideias reno-

vadoras). 

 

Natureza. Segundo a Infocomunicologia, a autexpressão pode ser classificada em 2 tipos 

quanto à natureza: 

1.  Arquivo. Autexpressão medíocre, repetitiva, através da computação como arquivos  

e rememorações. 

2.  Criatividade. Autexpressão didática, refutadora, através da computação criativa e di-

dática. Na fase inventiva impera a espontaneidade da criatividade e não se fazem censuras nem 

revisões. 

 

Originalidade. Quanto à Mentalsomatologia, a autexpressão deve ser qualificada pelas 

ideias originais capazes de fornecer melhoria da qualidade de vida do Homem, ou seja, a Heurís-

tica criativa e recicladora. 
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Memoriologia. Mediante a Mnemossomatologia, a memória é ferramenta indispensável 

no desenvolvimento da autexpressão pois, através dela, é possível a eliminação dos excessos e re-

petições, além das comparações e associações de ideias libertárias da consciência, notadamente 

da pessoa extrovertida. 

 

Fenômenos. Na Parafenomenologia, não representam ausência de autexpressão vários 

estados alterados da consciência (xenofrenia) ou fenômenos complexos da estrutura intracons-

ciencial, por exemplo, afora outros, estes 5, listados na ordem lógica: 

1.  Sono  natural. 

2.  Animação  suspensa. 

3.  Coma  (comatose  física). 

4.  Morte  cerebral. 

5.  Comatose  extrafísica. 

 

Compensação. A comunicabilidade interpessoal, espontânea ou natural, pode até com-

pensar a insuficiência intelectual do jovem e do iletrado. 

Patopensenidade. No estudo da Parapatologia, a autexpressão torna-se doente quando  

a pessoa se comunica através de patopensenes, palavrões, blasfêmias e energias conscienciais an-

ticosmoéticas. 

Magistério. Observando a Parapedagogiologia, a autexpressão evolui e alcança maior 

nível quando a conscin torna-se docente ou educadora, notadamente dentro do magistério dedica-

do à Conscienciologia, envolvendo a inteligência evolutiva, a tares, as gestações conscienciais 

(gescons) e a policarmalidade. 

 

Realidades. Pela Parapercepciologia, o fenômeno da aparição intervivos (projetiva) é va-

riante sofisticada, projetiva, multidimensional, da autexpressão da conscin transcendendo 3 reali-

dades: 

1.  Física. A Física e toda a parafernália dos instrumentos eletronóticos. 

2.  Filosofia. A Filosofia e o imenso acervo de conceitos assentados através dos milênios 

da História Humana. 

3.  Olimpíada. A olimpíada e toda a série de marcas de recordes quanto à comunicação 

ou inteligência corporal (autexpressão corporal ou somática). 

 

Evitaciologia. Pelos conceitos da Paraprofilaxiologia, ninguém perde por fazer profila-

xia em autexpressão, eliminando ou evitando alguns tipos de pensenes inconvenientes, por exem-

plo, estes 7: 

1.  Circumpensene: o pensamento dispersivo ou com circunlóquios. 

2.  Hipnopensene: o pensamento capaz de produzir a sugestão hipnótica ectópica ou ex-

temporânea com dependências das pessoas. 

3.  Lateropensene: o pensamento com segunda intenção negativa, dissimulada. 

4.  Misopensene: a comunicação pública da praga ou da maldição. 

5.  Nosopensene: o pensamento doentio ou patopensene. 

6.  Oniropensene: a ideia delirante ou de base irracional. 

7.  Pseudopensene: o pensamento de conteúdo mentiroso em forma de verdade. 

 

Totalidade. Perante a Parassociologia, a autexpressão pode ser simplesmente a exterio-

rização ou comunicação do pensamento da pessoa, mas também é capaz de significar a verbação 

total do ponto de vista pessoal no palco do Cosmos, ou a sua ação individual, pessoal, multidi-

mensional, abrangente. 

Liberologia. A autexpressão representa liberdade fundamental do Homem. 

Exemplificação. Por meio da Pensenologia, as pessoas e as consciexes leem sem parar 

as assinaturas pensênicas dos outros, ou os autopensenes criados também sem parar, sendo, por 
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isso, a autexpressão o saldo do autodesempenho evolutivo e da capacidade pessoal de exemplifi-

cação. 

Objetivos. Sob a ótica da Projeciografia, a autexpressão é a capacidade de registrar a re-

alidade pessoal a fim de se alcançar objetivos avançados da evolução pessoal, por exemplo: a si-

nalética energética e parapsíquica, a projeção de consciência contínua (PCC), o epicentrismo cons-

ciencial. 

PL. Tendo em vista a Projeciologia, o ato de se projetar do soma com lucidez – a proje-

tabilidade lúcida – é o processo de a conscin expressar a própria condição de liberdade e multidi-

mensionalidade, devendo, por isso, ser cosmoético e assistencialmente construtivo. 

Atitude. Toda autexpressão, a rigor, é atitude projetiva da consciência. 

Impulsividade. A partir da Psicossomatologia, a pior variável dentro da autexpressão  

é a impulsividade ou a precipitação da conscin inexperiente e imatura dentro do universo da co-

municabilidade. 

Recin. Através da Recexologia, toda reciclagem existencial há de expressar, antes de tu-

do, prioritariamente, a autexpressão da conscin da recin – a reciclagem intraconsciencial – em 

elevado nível, superior ao discernimento evidenciado na vida intrafísica até aquele momento evo-

lutivo. 

Anonimato. Fundamentado na Serenologia, a autexpressão mais produtiva e capaz de 

falar alto é, paradoxalmente, na condição do anonimato na assistência multidimensional dedicada 

às consciências, megatrafor característico do Homo sapiens serenissimus. 

Presenciologia. Como esclarece a Somatologia, a autexpressão tem início com a força 

presencial da consciência e do próprio corpo humano expondo-se por intermédio das posturas, 

dos gestos e dos olhares. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, dentro do universo da Comunicologia, com temas centrais neutros, da Enciclopé-

dia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a autexpressão, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

1.  Altofalante. 

2.  Autoconsciência  verbal. 

3.  Conformática. 

4.  Gancho  didático. 

5.  Hibridismo. 

6.  Orismologia. 

7.  Técnica  do  crescendo. 

 

A  AUTEXPRESSÃO  FINAL  É  A  REALIZAÇÃO  DA  CONS- 
CIN,  EVIDENCIADA  NA  VIDA  PRÁTICA,  NESTA  DIMENSÃO  

INTRAFÍSICA,  COMO  O  OBJETIVO  PESSOAL,  OU  SEJA:   
A  FINALIZAÇÃO  PLENA  DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual ní-

vel você se situa quanto à autexpressão dentro do Cosmos? Qual setor ou faceta você ainda pre-

cisa aperfeiçoar quanto à autexpressão? 
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A U T I S M O    C O N S C I E N C I A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autismo consciencial é a condição antievolutiva de fechamento da cons-

ciência em si mesma, de modo consciente ou inconsciente, caracterizada pela criação mental de 

mundo autônomo, com apego excessivo aos próprios valores, determinando isolamento em maior 

ou menor grau da realidade exterior, comunicação deficiente, dificuldade de estabelecer relações 

interconscienciais sadias, comportamento arredio, limitado e com interesses restritos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo autismo vem do idioma Francês, autisme, emprestado do idioma 

Alemão, autismus, e este derivado do idioma Grego, autós, “de si mesmo”. O vocábulo foi criado 

pelo psiquiatra suíço Paul Eugen Bleuler (1857–1939) em 1911. Apareceu, no idioma Português, 

em 1942. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma 

coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo cons-

cire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Ensimesmamento consciencial. 02.  Fechadismo consciencial.  

03.  Encaramujamento consciencial; encolhimento consciencial; retraimento consciencial. 04.  In-

troversão patológica. 05.  Isolamento egocêntrico. 06.  Anticonvivialidade; inconvivialidade.  

07.  Insociabilidade. 08.  Comunicabilidade unilateral; incomunicabilidade. 09.  Alienação evolu-

tiva; autocastração evolutiva. 10.  Antiuniversalismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo autismo: an-

tiautismo; Autismologia; autista; autística; autístico. 

Neologia. As duas expressões compostas autismo consciencial agudo e autismo cons-

ciencial paracrônico são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Abertismo consciencial. 02.  Expansão consciencial. 03.  Autexpo-

sição assistencial; extroversão educada. 04.  Adaptação convivencial; convivialidade interassis-

tencial; interdependência evolutiva. 05.  Altruísmo; sociabilidade sadia. 06.  Comunicação omni-

lateral; transparência. 07.  Engajamento evolutivo. 08.  Isolamento assistencial. 09.  Discrição 

cosmoética. 10.  Universalismo. 

Estrangeirismologia: a falta do rapport interconsciencial; o attachment insecurity;  

o living apart from the world; o modus vivendi recluso; o existential vacuum; a dificuldade do li-

ving together; a closed mind. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interatividade interconsciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do fechadismo em si mesmo; os autopensenes;  

a autopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os 

esquizopensenes; a esquizopensenidade; os fobopensenes; a fobopensenidade; a carência dos or-

topensenes; a carência da ortopensenidade; a ausência dos conviviopensenes; a ausência da convi-

viopensenidade; a falta dos evoluciopensenes; a falta da evoluciopensenidade; o monopólio da 

autopensenização egocentrada; a autointoxicação pensênica; a atitude pensênica antirrecin; os be-

nefícios da holopensenidade assistencial; a quebra da autopensenização orbitando em torno do 

próprio umbigo; a melhoria do holopensene pessoal pela prática do estado vibracional (EV);  

a predisposição pensênica para a interatividade interconsciencial. 

 

Fatologia: o autismo consciencial; a inacessibilidade; o hermetismo; o fechamento em 

copas; o monopólio da introjeção; a fraqueza presencial; o autocentrismo; a preocupação excessi-

va consigo mesmo; a hipersensibilidade; a autovitimização; a conviviopatia; as deficiências na in-
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teração social; a dessintonia com os outros; o sentimento de estar deslocado no grupo; o desprazer 

gerado nas interrelações conscienciais; as experiências não compartilhadas; a inabilidade para fa-

zer amigos e estabelecer relacionamentos afetivos; a vida reclusa; o afastamento de pessoas dife-

rentes; a imiscigenação; a incapacidade empática; o subdesenvolvimento da afetividade; a incom-

preensão dos pontos de vista alheios; a desvalorização equivocada da convivialidade; a esnobação 

dos companheiros evolutivos; o autencarceramento em torre de marfim; a anticomunicabilidade;  

a inexpressividade corporal e verbal; os problemas de reciprocidade nas conversações; a evitação 

de olhar nos olhos dos outros; a falta de clareza para expressar os pensamentos e os sentimentos; 

o comportamento isolado; os interesses muito específicos, inflexíveis e intensos; a interpretação 

limitada das experiências e das pessoas; a carência de visão de conjunto; o apego à rotinas previ-

síveis; a insistência em atender os próprios desejos; a impulsividade não controlada; a agressivi-

dade em resposta às frustrações; a dificuldade de processar e expressar emoções; o descontrole 

emocional ante o estresse e a sobrecarga; a ansiedade diante do imprevisto; o abrimento intra-

consciencial; a acessibilidade; a reperspectivação da própria realidade ao sair de si mesmo; o de-

sencolhimento consciencial; a busca por desenvoltura consciencial; o antiegocentrismo; a descen-

tração terapêutica pela interassistencialidade; a disposição para compreender o outro; o esforço 

para ter empatia; a autodisponibilidade para interagir; a conexão interconsciencial; o desenvolvi-

mento gradual da conscienciofilia através da convivência; o trabalho em grupo; o estabelecimento 

de vida social; a constituição de dupla evolutiva; o enfrentamento da convivência mais difícil;  

a descida do pedestal; a plurirracialidade; a ampliação dos interesses; o empenho pela evolução 

pessoal e alheia; o comportamento multímodo; a interação comunicativa; a melhoria da autex-

pressão verbal e gestual; a ampliação cognitiva pessoal favorecendo a intercompreenção; o poli-

glotismo; os Transtornos Globais do Desenvolvimento do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-IV) e da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Proble-

mas Relacionados à Saúde (CID-10); as associações nacionais e internacionais para tratamento  

e apoio ao autista. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional profilático; o auten-

capsulamento energético patológico; a anulação energética; a falta da sinalética energética  

e parapsíquica pessoal; a iscagem humana inconsciente; a inconsciência multidimensional; a ina-

cessibilidade aos amparadores extrafísicos; a desconectividade com o Cosmos; a conscin tranca-

da; a dificuldade do emprego sadio do laringochacra; os traumas emocionais multiexistenciais 

ainda atuantes na paragenética pessoal; a evitação das assimilações energéticas (assins); a insegu-

rança para conviver devido à falta da desassimilação energética (desassim) pessoal; a saturação 

das autointoxicações energéticas perdispondo à interação com as outras consciências; a autopres-

crição interassistencial pós-recin intermissiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo falta de habilidade social–inadaptabilidade social; o si-

nergismo disfunção comunicativa–disfunção social; o sinergismo medo de ser excluído–autexclu-

são voluntária; o sinergismo transparência-autodesassédio-heterodesassédio; o sinergismo con-

vivência sadia–interassistência. 

Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; a inevitabilidade do princípio 

da convivialidade interconsciencial embasando a evolução; o princípio de inseparabilidade gru-

pocármica; o princípio da empatia evolutiva. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); a necessidade evolutiva 

do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria cognitiva; a teoria afetiva; a teoria da coerência central; a teoria 

dos neurônios-espelho; a ignorância quanto à teoria e a prática da evolução consciencial em 

grupo. 

Tecnologia: a técnica da autexposição gradual programada; a técnica da conscienciofi-

lia; a técnica de se viver em grupo; as técnicas da convivialidade sadia; as técnicas de comunica-
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ção; a técnica da evitação do elitismo; a técnica do vínculo consciencial proexológico; a técnica 

expansiva da Cosmovisiologia. 

Voluntariologia: o voluntariado e o paravoluntariado das associações de assistência ao 

autista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito estagnador do isolamento consciencial; os efeitos autocoercitivos 

dos erros acobertados; o efeito de acomodar-se diante das desilusões conviviais; o efeito esquiva 

do ostracismo; o efeito ostra protetor das interações interconscienciais; o efeito intimista da con-

versação olhos nos olhos; o efeito evolutivo da convivência sadia. 

Neossinapsologia: o isolamento consciencial impedindo a geração de neossinapses;  

a possibilidade de reciclagem terapêutica das retrossinapses a cada ressoma; as neossinapses de-

rivadas das interrelações. 

Ciclologia: o ciclo fechadismo-inconvivialidade-incomunicabilidade; o ciclo da es-

tagnação evolutiva, em geral, somente quebrado pela saturação. 

Enumerologia: o egoísmo; o fechadismo; o isolacionismo; a inconvivialidade; a insoci-

abilidade; a incomunicabilidade; a alienação. 

Binomiologia: o binômio desinteresse evolutivo–hibernação existencial; o binômio pa-

tológico egoísmo-orgulho; o binômio medo-covardia; o binômio autorrepressão–contenção auto-

imposta; o binômio resguardo pessoal–autoinsegurança; o binômio rejeição ao contato íntimo– 

–autismo; o binômio autismo–omissão deficitária. 

Interaciologia: a interação patológica megaegoísmo-autismo; a interação emotividade 

excessiva–emotividade bloqueada; a interação Parapatologia-Patologia; a interação Paragenéti-

ca-Genética-ambiente; a interação trauma-medo-retração; a interação inflexibilidade cognitiva–

–inflexibilidade comportamental; a interação assistência a outrem–assistência para si. 

Crescendologia: o crescendo nosográfico retrair-se–ensimesmar-se–enclausurar-se;  

o crescendo patológico afastar-se–esconder-se–exilar-se; o crescendo evolutivo centrífugo;  

o crescendo evolutivo da consciência convivial; o crescendo evolutivo da consciência social;  

o crescendo autoposicionamento-autexposição-autotransparência-abertismo; o crescendo inter-

compreensão-interação-intercooperação. 

Trinomiologia: o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio antievolutivo 

culpa-vergonha-escondimento; o trinômio pessoa-grupo-coletividade; o trinômio egocarma-gru-

pocarma-policarma. 

Polinomiologia: o polinômio evolutivo autodisponibilidade-convivialidade-comunicabi-

lidade-interassistencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo vida expansiva / vida recolhida; o antagonismo extroversão assistencial / intro-

versão egoica; o antagonismo discrição autodefensiva / discrição cosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo da evolução consciencial individual se desenvolver no âm-

bito da evolução consciencial grupal; o paradoxo do isolamento da conscin para a assistência 

multidimensional na tenepes. 

Politicologia: a falta de políticas públicas específicas para o autista no Brasil (Ano-base: 

2012); a egocracia; a autocracia; a evoluciocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a lei do carma impulsionando o au-

tista, inevitavelmente, para fora de si; a lei da empatia; a lei da grupalidade; a lei da inseparabi-

lidade grupocármica; a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço evolutivo na constru-

ção de relacionamentos mutuamente enriquecedores. 

Filiologia: a egofilia; a autofilia; a carência da conviviofilia; a isolofilia. 

Fobiologia: a conscienciofobia; conviviofobia; a sociofobia; a xenofobia; a neofobia;  

a comunicofobia; a recexofobia. 
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Sindromologia: a síndrome do autismo consciencial; as síndromes autistas; a síndrome 

de Kanner; a síndrome de Asperger; a síndrome de Rett; a síndrome de savant; a síndrome do 

avestruzismo; a síndrome do ostracismo; a síndrome do estrangeiro. 

Maniologia: a egomania. 

Mitologia: o mito da solidão. 

Holotecologia: a nosoteca; a egoteca; a psicossomatoteca; a fobioteca; a convivioteca; 

a comunicoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Egologia; a Egocarmologia; a Conviviologia;  

a Comunicologia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Consciencioterapia; a Evoluciologia; a Interassis-

tenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin fechada; a conscin incomunicável; a pessoa insociável; a pessoa- 

-ilha; a personalidade estranha; o indivíduo inabordável; o individuo inacessível; o ser alienado;  

a isca humana inconsciente; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica. 

 

Masculinologia: o autista; o aspie; o fechadão; o encolhido; o encaramujado; o caladão; 

o superintrovertido; o arredio; o esquivo; o insulado; o isolacionista; o eremita; o recluso; o solitá-

rio; o segregado; o incomunicante; o insociável; o alienado; o hibernante evolutivo; o egocêntri-

co; o orgulhoso; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o tenepessista; o ofiexista; o convivió-

logo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o verbetólogo; o tertuliano; o pré-serenão vulgar; o ree-

ducador; o acoplamentista; o conscienciômetra; o amparador intrafísico; o cuidador. 

 

Femininologia: a autista; a aspie; o exemplarismo assistencial da portadora da síndrome 

de Asperger Temple Grandin (1947–); a fechadona; a encolhida; a encaramujada; a caladona;  

a superintrovertida; a arredia; a esquiva; a insulada; a isolacionista; a eremita; a reclusa; a solitá-

ria; a segregada; a incomunicante; a insociável; a alienada; a hibernante evolutiva; a egocêntrica; 

a orgulhosa; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a tenepessista; a ofiexista; a convivióloga;  

a comunicóloga; a consciencióloga; a verbetóloga; a tertuliana; a pré-serenona vulgar; a reeduca-

dora; a acoplamentista; a conscienciômetra; a amparadorora intrafísica; a cuidadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens insulatus; o Homo sa-

piens solus; o Homo sapiens egodefensivus; o Homo sapiens incommunicabilis; o Homo sapiens 

inconvivator; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens interacti-

vus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autismo consciencial agudo = o desenvolvido durante a existência intra-

física, com predomínio de fatores genéticos e ambientais; autismo consciencial paracrônico  

= o desenvolvido pela influência predominante da Paragenética, perdurando por diversas vidas in-

tra e extrafísicas. 

 

Culturologia: a cultura individualista; a Multiculturologia; a Interculturologia. 

 

Espectro. Sob a ótica da Parapatologia, o autismo consciencial apresenta diversos ní-

veis de manifestação, no âmbito da tríade de deficiências nas áreas social, de comunicação e de 

comportamento, podendo ser subdividido, por hipótese, em 3 graus, em ordem crescente de inten-

sidade: 

1.  Leve: presença de alguns traços autísticos na manifestação consciencial, não abran-

gendo todas as áreas da tríade, com prejuízos principalmente na socialização, não comprometen-

do significativamente a vida em geral. 
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2.  Moderado: prejuízo de todas as áreas da tríade, com fixação de temperamento autís-

tico, mais duradouro, maior tendência a isolamento, porém sem comprometimento da cognição. 

3.  Grave: prejuízo de todas as áreas da tríade e da cognição, com rebaixamento mental 

da consciência (oligofrenia). 

 

Taxologia. Segundo a Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14 tipos ou 

aspectos do autismo consciencial, a fim de explicitar a abrangência do conceito e os aspectos de 

fechadismo, restrição da interação, da convivência e da comunicação, característicos desta con-

dição: 

01.  Autismo afetivo: o bloqueio emocional intenso; as interações afetivas pobres; a ale-

xitimia. 

02.  Autismo energético: a ausência energética; o autencapsulamento energético patoló-

gico; a inexpressividade presencial. 

03.  Autismo étnico: a acomodação ao grupo sociocultural de origem; a inadaptação em 

outro país; o nacionalismo; o monoglotismo. 

04.  Autismo familiar: o apego excessivo à família, restringindo interações com outras 

pessoas; o travão familiar impedindo a evolução do grupo; a defesa do clã. 

05.  Autismo grupal: os grupos fechados; o sectarismo; a apriorismose grupal; as guer-

ras em geral. 

06.  Autismo humano: a dificuldade de relacionamento com outros humanos; as incom-

patibilidades da natureza humana; a conscin intratável; a misantropia; a preferência pelo trabalho 

isolado dentro da equipe. 

07.  Autismo informático: a pessoa fixada em computadores e Internet, deficitária no 

convívio social; a debilidade mental alerta; a internetmania. 

08.  Autismo institucional: as instituições resistentes às inovações e às reciclagens;  

as instituições religiosas fanáticas; os governos totalitários. 

09.  Autismo intelectual: a arrogância do saber; a adesão à filosofia do ignorantismo;  

a exaltação do academicismo, sem aplicação prática e assistencial; as habilidades savant. 

10.  Autismo multidimensional: a percepção apenas monodimensional da existência;  

o paradigma eletronótico; o parapsiquismo trancado. 

11.  Autismo político: o unilateralismo inconsequente das ações de governantes, passan-

do por cima de outras nações; as estratégias militares de domínio territorial e político; a manuten-

ção do poder a todo custo; os impérios. 

12.  Autismo psiquiátrico: a visão médica do autismo; a limitação do paradigma fisica-

lista; a doença consciencial além da doença somática. 

13.  Autismo racial: a imiscigenação entre as raças; o preconceito racial; a xenofobia;  

a raça considerada superior. 

14.  Autismo social: a incapacidade de viver em grupo; o isolamento social na era da su-

perpopulação mundial; a sociofobia. 

 

Mecanismos. No contexto da Parageneticologia, eis, na ordem alfabética, 8 categorias 

de autofechamento consciencial, caracterizando hipóteses sobre o mecanismo básico do autismo, 

assentado no egoísmo, demonstrando a complexidade e a variabilidade de experiências associadas 

à paraetiologia, além de diversas possibilidades de combinações, fatores predisponentes e desen-

cadeantes: 

1.  Abstração: mecanismo de absorção do indivíduo pelo próprio mundo mental, consi-

derado mais interessante se comparado à realidade externa. Relacionado a teorizações filosóficas 

ou científicas, sem aplicação prática evolutiva e à subjugação do psicossoma. A erudição inútil;  

a intelectualidade disperdiçada; a dispersão consciencial. 

2.  Arrogância: mecanismo de distanciamento interconsciencial por falso conceito de 

superioridade pessoal ou grupal, podendo ser de base moral, social, intelectual ou comportamen-

tal. O elitismo; a autocracia; o poder intrafísico; o orgulho patológico; o racismo. 
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3.  Autocoerção: mecanismo autorrepressor, com forte bloqueio emocional. A autocoer-

ção moral; os erros acobertados; os acobertamentos anticosmoéticos cronicificados; os segredos 

inconfessáveis; a vergonha; a defectividade; a fuga da autexposição; a autoculpa regressiva; a re-

pressão religiosa. 

4.  Bloqueio: mecanismo autoprotetor de desconexão da realidade, para bloquear estímu-

los estressantes, desconhecidos, muitas vezes desconfortáveis e de difícil controle. A vida restrita 

ao próprio mundo; a neofobia; a interiorose; a apriorismose; a falta de ousadia evolutiva; a medio-

crização existencial; a evitação de crises de crescimento; a acomodação na zona de conforto pato-

lógica. 

5.  Frustração: mecanismo de alienação da realidade evolutiva para evitar frustrações.  

O acúmulo de frustrações geradas a partir de expectativas egocêntricas; a percepção íntima de in-

capacidade de resolver problemas; as decepções passadas; a inadaptação a novos contextos; o fan-

tasiosismo; a idealização patológica. 

6.  Insegurança: mecanismo de paralisia por medo, em geral, relacionado a traumas ou 

situações críticas ocorridas no passado, incluindo vidas pretéritas, conscientes ou não, ainda não 

resolvidas. A insegurança pessoal; o medo de se expor; o medo de ser julgado; o medo de ser ridi-

cularizado; a timidez; o medo de traumas físicos e emocionais. 

7.  Isolamento: mecanismo de afastamento do convívio social e interconsciencial, es-

pontâneo ou forçado. A busca fanática por elevação espiritual e purificação; o eremitismo; a clau-

sura religiosa; a prisão; as internações médicas prolongadas; as doenças estigmatizantes. 

8.  Restrição: mecanismo de imposição de limites de convivência, cerceando a possibili-

dade de relações interconscienciais sadias e universalistas. Em geral, de base ideológica, doutriná-

ria ou devido a condicionamentos. O absolutismo; o bairrismo; o conservantismo; o corporativis-

mo; o esoterismo; o etnocentrismo; o nacionalismo; o personalismo; o sectarismo; o xenofo-

bismo. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Consciencioterapia, as manifestações autísticas podem ser 

melhoradas a partir da adoção de postura intraconsciencial de abertismo omnilateral, através de 

experimentação prática gradual e progressiva, principalmente nas áreas mais críticas, visando ex-

pansão autopensênica, estabelecimento de interações interconscienciais sadias e interassistenciais, 

desenvolvimento da comunicabilidade e da convivialidade, capazes de implementar fluxo evoluti-

vo consciencial e reciclagem do holopensene pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autismo consciencial, indicados para a expansão das 

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

01.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Análise  egológica:  Heterocriticologia;  Nosográfico. 

04.  Convivência  humana:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Descentração  cognitiva:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Hibernação  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

09.  Intersubjetividade:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Isolamento  dignificador:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Microuniverso  intransitável:  Intraconscienciologia;  Nosográfico. 

12.  Omniterapeuticologia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

13.  Papel  social:  Sociologia;  Neutro. 

14.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 
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15.  Reclusão  voluntária:  Conviviologia;  Nosográfico. 

 

O  AUTISMO  CONSCIENCIAL  SIGNIFICA  EGOÍSMO  AINDA  

ACENTUADO,  AUTOINTOXICANTE  E  LIMITADOR  DAS  VI-
VÊNCIAS  PESSOAIS,  IMPEDINDO  POSSIBILIDADES  DE  IN-
TERAÇÕES  EVOLUTIVAS  COM  OUTRAS  CONSCIÊNCIAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica algum comportamento autístico nas 

manifestações conscienciais? Em qual área? 
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C. P. 
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A U T O A P R O V A Ç Ã O    C O S M O É T I C A  
( A U T O C R I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autoaprovação cosmoética é a técnica na qual a consciência busca man-

ter conduta coerente com os próprios princípios e valores evolutivos, passível de sustentar a con-

dição de satisfação consigo, independente da opinião pública, pautada no compromisso com o au-

toimperdoamento, a autoincorruptibilidade e a revalidação permanente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo aprovação provém do idioma Latim, approbatio, “apro-

vação”, de approbare, “aprovar”. Apareceu no Século XV. O segundo elemento de composição 

cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu, no idi-

oma Português, no Século XIX. O vocábulo ética vem do idioma Latim, ethica, “Ética; Moral na-

tural; parte da Filosofia aplicada à Moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século 

XV. 

Sinonimologia: 1.  Ortoautoaprovação. 2.  Autoconsentimento cosmoético. 3.  Autanu-

ência cosmoética. 4.  Autaceitação cosmoética. 5.  Autoconfiança na ortointenção. 

Neologia. As 3 expressões compostas autoaprovação cosmoética, autoaprovação cos-

moética comportamental e autoaprovação cosmoética pensênica são neologismos técnicos da 

Autocriticologia. 

Antonimologia: 1.  Autocomplacência. 2.  Autocondescendência. 3.  Autopromoção.  

4.  Cabotinismo. 5.  Megalomania. 

Estrangeirismologia: o strong profile cosmoético; o acolhimento sincero aos feedbacks. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à cosmoeticidade vivenciada. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autassédio: 

autodesaprovação desmedida. Ortoautocrítica: autadvertência oportuna. Cabotinismo: aplauso 

solitário. 

Coloquiologia: a resistência em não deixar-se levar pelas contingências mundanas;  

o desconfiômetro e mancômetro calibrados; o empenho em tornar-se agradável aos próprios 

olhos; a inteligência de saber enxergar-se pelos olhos dos outros. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocriticidade evolutiva; os criticopensenes;  

a criticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a insubmissão às 

pressões holopensênicas assediadoras; a autopensenização pró-acerto; a disciplina autopensênica 

na busca pela consolidação de condutas cosmoéticas. 

 

Fatologia: a autoaprovação cosmoética; a autaceitação em bases realistas, evolutivas  

e cosmoéticas; a autapreciação positiva ratificada pela conduta pessoal concordante com os dita-

mes evolutivos autorreconhecidos; a anuência quanto ao próprio desempenho; a certeza íntima de 

estar realizando o melhor diante das atuais cognições e circunstâncias; a inexistência de autoapro-

vação cosmoética definitiva; a autoaprovação reafirmada diuturnamente por meio de ortopráxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autodomínio 

energético e o autoparapsiquismo aplicados às autopesquisas; o cotejo da interpretação pessoal 

com os indícios fatuísticos e parafatuísticos; o autoconceito e a autestima fundamentados e ratifi-

cados pelos resultados multidimensionais dos próprios atos. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da autocura; o princípio da singu-

laridade consciencial; o princípio da indisfarçabilidade das Energias Conscienciais (ECs);  

o princípio da impraticabilidade da simulação de autossuficiência evolutiva. 

Codigologia: o atendimento aos critérios de valoração preestabelecidos pelo código pes-

soal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da ortodecisão reiterada; a técnica de qualificação cosmoética da 

intenção; a técnica do instante cosmoetificador; a técnica da leitura energética de consciências, 

pré-humanos e ambientes; a técnica da heterorreação autodiagnóstica; a técnica da esnobação 

cosmoética; a técnica do 51% de acerto. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos autoincorruptores da definição dos autovalores evolutivos; os 

efeitos autocorruptores da excessiva necessidade de aprovação alheia; os efeitos da compreen-

são do bem-estar evolutivo não depender de heterapreciações; os efeitos da vontade inquebran-

tável na autodeterminação de evoluir no contrafluxo de holopensenes patológicos; os efeitos da 

autodignidade cosmoética na valorização do bem feito. 

Neossinapsologia: o empenho pela formação continuada de neossinapses cosmoéticas. 

Ciclologia: a implantação do ciclo vivenciar-refletir-ajuizar-definir-agir. 

Enumerologia: a prontidão em empreender autorreflexões; a sinceridade em questionar 

autointenções; a força em sustentar ortoposicionamentos; a serenidade em assimilar heterocríti-

cas; a presteza em dirimir malentendidos; a prestimosidade em corrigir erros; a proatividade em 

coerentizar atuações. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância aplicado às autopesquisas. 

Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a interação autocrítica-heterocríti-

ca; a interação autoimperdoamento-heteroperdoamento; a interação autestima sadia–autocos-

moética vivida. 

Trinomiologia: o trinômio autoperdoamento-autocomplacência-autocorrupção. 

Polinomiologia: o polinômio lucidez-memória-cognição-discernimento. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconhecimento / autoficção; o antagonismo rea-

lidade consciencial / autengano; o antagonismo ajuizamento cosmoético / precipitação; o anta-

gonismo autoaprovação / autodepreciação. 

Paradoxologia: o paradoxo da insistência em autocorrupções fomentadoras de dramas 

de consciência; o paradoxo da autorrecriminação renitente sem quaisquer esforços para tornar 

aprovável a autexpressão; o paradoxo da consciência desaprovando-se continuadamente quando 

é a única responsável pelas autocondutas; o paradoxo do medo da reprovação alheia gerar atos 

reprováveis aos próprios olhos; o paradoxo de a consciência imatura preferir mascarar  

a própria realidade a encarar a verdade passível de aprimoramento; o paradoxo do autengano; 

o paradoxo da autodissimulação. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a criticofilia. 

Mitologia: a desconstrução dos mitos relativos à própria personalidade; o mito da auto-

estima derivar-se da autaceitação incondicional. 

Holotecologia: a despertoteca; a maturoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a volici-

oteca; a pesquisoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autocriticologia; a Autopesquisologia; a Autocogniciologia;  

a Automaturologia; a Autodiscernimentologia; a Recinologia; a Cosmoeticologia; a Autodesasse-

diologia; a Autoinconflitologia; a Autoimperturbaciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;  

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens 

paraperceptivus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens autos-

sufficiens; o Homo sapiens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autoaprovação cosmoética comportamental = a satisfação consigo funda-

mentada na qualidade evolutiva dos atos pessoais; autoaprovação cosmoética pensênica = a satis-

fação consigo fundamentada na qualidade evolutiva dos pensamentos pessoais. 

 

Culturologia: a negação da cultura das aparências. 

 

Anticosmoética. Segundo a Parapatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 ti-

pos de autoaprovação anticosmoética: 

1.  Arrogante: a autoaprovação fechada às considerações heterocríticas desfavoráveis. 

2.  Fictícia: a autoaprovação com base em justificativas autenganosas. 

3.  Leviana: a autoaprovação incondicional. 

4.  Narcísica: a autoaprovação monopolizada pela perspectiva egocêntrica. 

5.  Promocional: a autoaprovação falseada para impressionar outrem. 

 

Requisitos. Sob a análise da Voliciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 atitu-

des consideradas fundamentais à conquista da autoaprovação cosmoética: 

1.  Autoconfiante. A segurança de poder dominar as automanifestações holossomáticas. 

2.  Autocrítica. O zelo de avaliar fidedignamente as intenções, reações e ações pessoais. 

3.  Autoimperdoadora. A firmeza de não compactuar com os próprios erros. 

4.  Autoincorrupta. A coragem de agir conforme os autovalores. 

5.  Autovigilante. A perspicácia em constatar os efeitos silenciosos dos próprios atos. 

6.  Heterocriticofílica. O despojamento em acolher heterapreciações à autexpressão. 

7.  Proativa. A presteza de corrigir as autocondutas ao admiti-las desabonáveis. 
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Indicadores. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

4 indicadores cuja presença ou ausência fornecem subsídios realistas para, respectivamente, cor-

roborar ou refutar a autoaprovação cosmoética: 

1.  Amparabilidade. A identificação da presença atuante de amparadores extrafísicos 

funcionais. 

2.  Autevolutividade. A verificação da ampliação, em quantidade e qualidade, dos resul-

tados evolutivos. 

3.  Autoprodutividade. O levantamento do saldo assistencial dos autesforços a curto, 

médio e longo prazos. 

4.  Ortoenergossomaticidade. A detecção das repercussões energéticas sadias às mani-

festações pessoais. 

 

Renovação. Concernente à Autocriticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 11 

condições evitáveis passíveis de serem minimizadas ou eliminadas por meio do exercício da auto-

aprovação cosmoética: 

01.  Autestima frágil: a atribuição do autovalor dependente de aprovações alheias conti-

nuadas e descriteriosas. 

02.  Autocorrupção: a manutenção de atos em desacordo com o autodefinido enquanto 

correto. 

03.  Dogmatismo: a avidez em convencer outrem para assegurar a validade dos próprios 

pontos de vista. 

04.  Drama de consciência: o arrependimento inerte pela reiteração em ações reprová-

veis por si própria. 

05.  Escravidão à aparência: a preocupação excessiva em apresentar-se segundo dita-

mes de terceiros. 

06.  Heterocriticofobia: a insegurança em enfrentar provas irrefutáveis de erros, defici-

ências e incompetências pessoais. 

07.  Mentira: a escolha por falsear fatos e parafatos na tentativa de proteger-se da repro-

vação alheia. 

08.  Sociosidade: a determinação das próprias atuações pautada no desejo de ficar bem 

visto aos olhos de todos. 

09.  Subcerebralidade: a negligência de submeter-se sem resistências aos impulsos irra-

cionais. 

10.  Sugestionabilidade: a escolha de anular a própria vontade em prol de outrem na 

busca por aceitação. 

11.  Timidez: a repressão da autexpressão devido ao temor desmedido da desaprovação 

social. 

 

Condições. Sob a análise da Evoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

10 condições existenciais nas quais se torna imprescindível a autoaprovação cosmoética: 

01.  Autenticidade. A expressão sincera e coerente da própria singularidade. 

02.  Autestima forte. O autapreço enraizado na anuência das autodeliberações atuais. 

03.  Autodesestigmatização. A deslavagem cerebral quanto às infâmias dirigidas a si. 

04.  Heurística. A busca incansável pelo antes impensável, impraticável ou impossível. 

05.  Infiltração cosmoética. A autoblindagem às influenciações holopensênicas. 

06.  Livre pensamento. A segurança intelectual para pensar sem amarras. 

07.  Ortoposicionamento. A assunção pacífica de opiniões sinceras e refutáveis. 

08.  Pacificação íntima. A tranquilidade derivada das atuações pessoais dignas. 

09.  Tares. A firmeza na clarificação de realidades e verpons, nem sempre simpáticas. 

10.  Teática descrenciológica. A autoconfiança para questionar racionalmente tudo. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autoaprovação cosmoética, indicados para a expansão 

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

01.  Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

03.  Autoficção:  Autassediologia;  Nosográfico. 

04.  Autonomia:  Autonomologia;  Neutro. 

05.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Autovalor  ínsito:  Paraxiologia;  Homeostático. 

07.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Dependência:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Drama  de  consciência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Fase  da  incomprovabilidade:  Automaturologia;  Homeostático. 

12.  Interdependenciologia:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

13.  Irresistibilidade:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

14.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

15.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOAPROVAÇÃO  COSMOÉTICA  NÃO  É  CONJECTURA  

DE  EGÃO  INFLADO,  E  SIM  O  RESULTADO  DE  MINUCIOSA  

APRECIAÇÃO  SANCIONADA  E  REVALIDADA  PELA  CONJU-
GAÇÃO  DE  RETORNOS  MULTIDIMENSIONAIS  FAVORÁVEIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, concede a si próprio aprovação cosmoética? Tal 

aprovação está ancorada em autoficção ou em fatos e / ou parafatos ratificadores? 

 

A. L. 
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A U T O B A G A G E M    H O L O B I O G R Á F I C A  
( H O L O B I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autobagagem holobiográfica é o acúmulo das experiências evolutivas 

positivas da conscin no transcurso dos milênios de vida em vida humana até hoje. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O termo bagagem deriva do idioma Francês, bagage, “bagagem”. Surgiu 

no Século XVI. O segundo elemento de composição holo provém do idioma Grego, hólos, “total; 

completo; inteiro”. O vocábulo biografia procede do mesmo idioma Grego, biographía, “relato 

de vidas”, constituído pelos elementos de composição bíos, “vida”, e graphé, “escrita; escrito; 

convenção; documento; descrição”. As palavras biografia e biográfico apareceram no Século 

XIX. 

Sinonimologia: 1.  Autobagagem paragenética. 2.  Acumulação autobiográfica. 3.  Poli-

biografia pessoal. 4.  Patrimônio consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas autobagagem holobiográfica, autobagagem holo-

biográfica sadia e autobagagem holobiográfica doentia são neologismos técnicos da Holobiogra-

fologia. 

Antonimologia: 1.  Autobagagem desta vida. 2.  Monobiografia pessoal. 

Estrangeirismologia: os consciential skills; a personal proficiency; o evolutionary 

know-how; o magnum curriculum vitae pessoal; o background multiexistencial pessoal. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à automaturidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da multidimensionalidade consciencial; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os nexopensenes; a nexopense-

nidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o carregamento 

pensênico no pen. 

 

Fatologia: a bagagem de vida; a bagagem genética; a inteligência evolutiva (IE); as 

ideias inatas; a cognição latente; o conhecimento ínsito; o gabarito endógeno; a experimentação 

congênita; a holobiografia intelectual; o conjunto de autexperiências; a retrovivência intelectual; 

os antecedentes intelectuais pessoais; a autoconsciencialidade; o conhecimento inato; o conheci-

mento latente; a expansão da lucidez pessoal; a erudição pessoal; a apreensibilidade avançada;  

a autenciclopédia; a confrontação cultural; as potencialidades intraconscienciais. 

 

Parafatologia: a autobagagem holobiográfica; a qualidade das próprias acumulações de 

experiências evolutivas, milenares, da conscin lúcida; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as amizades cultivadas através dos mi-

lênios ou das milhares de vidas humanas; a História Pessoal Multiexistencial; as vivências 

acumuladas de assedialidades e amparabilidades extrafísicas; a utilização evolutiva da autobaga-

gem holobiográfica proposta nos Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos; o planejamento 

proexológico fundamentado no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo volição-intenção-realização. 
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Principiologia: o princípio da seriexialidade evolutiva; o princípio da conservação 

pelas consciências da bagagem evolutiva conquistada; o princípio do autorrevezamento multie-

xistencial; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a bagagem cons-

ciencial. 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do megafoco existencial. 

Tecnologia: a técnica evolutiva da autovisão prioritária; as técnicas conscienciométri-

cas aferindo o passado consciencial presente hoje. 

Voluntariologia: a utilização interassistencial das retrocompetências no voluntário cos-

moético conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Seriexo-

logia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito cosmovisiológico dos atos cosmoéticos sequenciais; o efeito das es-

colhas pessoais nas multiexistências; a autoidentificação dos efeitos da autobagagem holobiográ-

fica na existência atual. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses de vida em vida. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade interassistencial; o ciclo 

sementeira-colheita. 

Enumerologia: os condicionamentos inatos; os vínculos inatos; os afetos inatos; os 

gostos inatos; os talentos inatos; os saberes inatos; os valores inatos. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio varejismo consciencial–ata-

cadismo consciencial; o binômio vivências-paravivências; o binômio convívios-paraconvívios;  

o binômio cognições-paracognições. 

Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação proéxis individual–maxi-

proéxis (grupal); a interação holobiografia-holomemória. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo contínuo 

da autobagagem holobiográfica. 

Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio experiências in-

trafísicas–experiências projetivas–experiências intermissivas; o trinômio tempo-esforço-produ-

ção; o trinômio evolutivo prioritário fixação de trafores–extinção de trafares–aquisição de 

trafais. 

Polinomiologia: o polinômio talento-cognição-perícia-qualificação; o polinômio erros- 

-enganos-omissões-retificações-acertos. 

Antagonismologia: o antagonismo bagagem proveitosa / bagagem peso morto; o anta-

gonismo cultura útil armazenada / cultura inútil armazenada; o antagonismo consciência ampli-

ficada / consciência reprimida. 

Paradoxologia: o paradoxo cosmovisiológico do especialismo com generalismo. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis); a assistencio-

cracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da eterna evolução consciencial; a lei do retorno; a lei de ação e rea-

ção; a lei do maior esforço pesquisístico. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a autocogniciofilia; autopesquisofilia; a laborfilia; 

a cosmoeticofilia; a assistenciofilia. 

Sindromologia: a boca torta multidimensional da síndrome do ostracismo. 

Mitologia: o mito do dom recebido sem autesforço. 

Holotecologia: a seriexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a recexo-

teca; a biografoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Holobiografologia; a Paragenética; a Holomnemônica; a Evolu-

ciologia; a Seriexologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autodis-

cernimentologia; a Autopriorologia; a Autocriteriologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o autobiógrafo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a autobiógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sarcinator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens holobiographicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo 

sapiens scientificus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

hermeneuticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autobagagem holobiográfica sadia = o acervo de conquistas evolutivas 

pessoais suficientes para comunicar evidente harmonia intraconsciencial à personalidade humana, 

homem ou mulher; autobagagem holobiográfica doentia = o acervo de conquistas evolutivas insu-

ficientes para comunicar harmonia íntima à personalidade humana, homem ou mulher, vítima 

óbvia da síndrome do ansiosismo e demais distúrbios advindos do desassossego consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Holomnemônica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autobagagem holobiográfica, indicados para a expansão 

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

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

06.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 
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09.  Cacoete  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

10.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

12.  Especialismo  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

13.  Parantecedência:  Holobiografologia;  Neutro. 

14.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

 

A  AUTOBAGAGEM  HOLOBIOGRÁFICA  TRANSPARECE  

INEVITAVELMENTE  NAS  REALIZAÇÕES  EVOLUTIVAS, 
NA  COSMOÉTICA,  NO  DISCERNIMENTO,  NA  PARAPER-
CEPTIBILIDADE  E  NOUTROS  TRAFORES  DA  CONSCIN. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece dispor de bagagem holobiográfica? 

De qual natureza predominante: a sadia ou a doentia? 
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A U T O B E N E F Í C I O    D O    CO N S C I E N C I Ó L O G O  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autobenefício do conscienciólogo é o proveito evolutivo haurido pela 

conscin, homem ou mulher, ao compreender e vivenciar teaticamente o paradigma consciencial, 

empreendendo as autorreciclagens necessárias identificadas na autopesquisa e buscando interagir 

cosmoeticamente com as demais consciências e princípios conscienciais, intra e extrafísicos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo benefício deriva do idioma Latim, beneficium, “benefício”. Surgiu 

no Século XIII. O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composi-

ção logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento 

sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Proveito pessoal do conscienciólogo. 2.  Autorrecompensa pelo estu-

do da Conscienciologia. 3.  Bônus autevolutivo pela teática conscienciológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas autobenefício do conscienciólogo, autobenefício 

primário do conscienciólogo e autobenefício avançado do conscienciólogo são neologismos téc-

nicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Ônus pessoal do conscienciólogo. 2.  Autobenefício ilusório. 3.  De-

samparo antievolutivo. 4.  Desvantagem autevolutiva. 5.  Ganho egocêntrico. 6.  Pseudoganho. 

Estrangeirismologia: a better choice evolutiva; a big window of opportunity; a clean 

conscience; a consciential freedom; a construção do timeline multiexistencial; a eliminação dos 

ups and downs; a free mind, sem influências ideológicas; a otimização do know-how evolutivo;  

o great achievement; o retour evolutivo; o savoir-vivre em bases multidimensionais; o tour de 

force interassistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; o holopensene pessoal das neoi-

deias; o holopensene benévolo; o holopensene da autopesquisa; o holopensene da Evoluciologia; 

o holopensene da interassistência; o holopensene da maxifraternidade; o holopensene da Verpo-

nologia; o holopensene grupal da Voluntariologia; a afinidade pensênica nos contatos multidi-

mensionais; a eliminação dos pensenes conflitivos; a busca da conexão ao holopensene dos ampa-

radores extrafísicos; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a au-

topensenidade interassistencial; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os parapensenes;  

a parapensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os recinopensenes; a recinopensenida-

de; os ortopensenes; os ganhos evolutivos através da manutenção da ortopensenidade. 

  

Fatologia: o autobenefício do conscienciólogo; a automelhoria evolutiva; a teática das 

verpons; a habilidade de levar de eito a vida pessoal; a manutenção do foco nas prioridades evolu-

tivas; o reconhecimento espontâneo dos aportes recebidos; as recins; as ações cosmoéticas na in-

tegridade consciencial; a minimização de prejuízo em manter a calma; a tarefa de esclarecimento; 

o ambiente desassediado; a docência conscienciológica; a autescuta; o autenfrentamento; o basta 

ao mau hábito; as reconciliações; a convivência pacífica; a reciclagem alimentar; a atenção cons-

tante; a autorganização; o acolhimento pessoal da neoideia; a aceitação da heterocrítica; o autopo-

sicionamento; a autocoerência; a Higiene Consciencial; a autossuperação evolutiva; o ganho evo-
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lutivo pelo ato acertado; o aproveitamento do tempo útil; a maximização dos valores pessoais;  

o reconhecimento dos traços-força (trafores); a identificação e consecução da autoproéxis; a deci-

são voluntária de ser tenepessista para o restante da vida intrafísica; a interassistência enquanto 

benefício inequívoco evolutivo.  

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as autocompensações energéticas; as projeções lúcidas (PLs); os 

eventos parapsíquicos; a psicometria de ambientes; as dinâmicas parapsíquicas; a intimidade cada 

vez maior com a equipex; os benefícios da aplicação das paratecnologias. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-determinação; o sinergismo autesforço-ampa-

ro; o sinergismo da fraternidade vivenciada; o sinergismo discernimento-vontade-reciclagem;  

o sinergismo assistente-assistido; o sinergismo intencionalidade-amparabilidade; o sinergismo 

mentalsoma-psicossoma; o sinergismo paz íntima–paz coletiva; o sinergismo serenidade-holoma-

turidade. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); a Cosmoética na condição 

de princípio norteador de neoteorias evolucionárias; o princípio da descrença (PD); o princípio 

da autodisciplina evolutiva; o princípio da autodesassedialidade; o princípio da incorruptibilida-

de; o princípio da interassistencialidade a partir das energias conscienciais (ECs); o princípio de 

pensar no erro sem pensar mal da pessoa. 

Codigologia: a liberdade para reciclar os códigos de valores pessoais; o código de con-

duta da tenepes; o código pessoal de prioridades evolutivas; o código de convivência pacífica; os 

cuidados holossomáticos inseridos no código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria conscienciológica vivenciada no dia a dia; a teoria da imperturba-

bilidade; a teoria das verdades relativas de ponta. 

Tecnologia: a aplicação de técnicas projetivas; a desdramatização enquanto técnica pa-

ra queimar etapas na evolutividade; a técnica da ação pelas pequenas coisas; a técnica de mais  

1 ano de vida intrafísica; a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica da imobilidade física vígil 

(IFV); a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: a autodisciplina pró-evolutiva dos voluntários da Conscienciologia;  

o voluntariado conscienciológico propulsor das recins; o voluntariado docente; o voluntariado 

enquanto principal ocupação no terço final da vida intrafísica; o voluntário verbetógrafo; os vo-

luntários participantes das dinâmicas parapsíquicas. 

Laboratoriologia: o autolabcon; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;  

o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Auto-

projeciologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; 

o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invi-

sível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Projetores Lúcidos; o Colégio Invisível dos 

Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Efeitologia: a autoconscientização quanto aos efeitos das ECs nas interrelações; a tares 

alcançando o leitor e produzindo os efeitos interassistenciais amensuráveis; o atraso existencial 

enquanto efeito da procrastinação; o efeito cascata do exemplarismo pessoal; os efeitos da recin 

pessoal nas recins das consciexes afins; o efeito das pequenas ações interassistenciais diante da 

complexidade do Cosmos; o efeito desassediante da desdramatização. 

Neossinapsologia: as neossinapes da mobilização das energias; o abertismo conscienci-

al favorecendo as neossinapses a partir do acesso às neoverpons; a aquisição das neossinapses 

nas práticas da tenepes; a desativação das sinapses arcaicas a partir do autodiscernimento;  

a substituição de sinapses de autassédio por neossinapses de autamparo; as neossinapses adqui-

ridas por meio do hábito de pensenizar higidamente. 
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Ciclologia: o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; o ciclo das reciclagens in-

traconscienciais; o ciclo alternante vida em 2 veículos–vida em 4 veículos. 

Enumerologia: a assunção proexológica; a aquisição de neovalores cosmoéticos; a me-

lhoria incessante; a pesquisa continuada; a imperturbabilidade; o completismo existencial (com-

pléxis); a moratória existencial (moréxis). 

Binomiologia: a autoprescrição do binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento;  

o binômio 1% de inspiração–99% de transpiração; o binômio aporte existencial–assistência de 

destino; o binômio domínio das energias–anticonflituosidade; o binômio estofo energético–efici-

ência assistencial; o binômio gratidão-retribuição; o binômio ortopensenidade-amparabilidade. 

Interaciologia: a interação consciência pesquisadora–objeto de pesquisa; a análise da 

interação fatos-parafatos; a interação aportes evolutivos–retribuição interassistencial; a intera-

ção coerência-amparabilidade; a interação EV-desassim; a interação voluntariado-paravolunta-

riado. 

Crescendologia: o crescendo paradigma mecanicista–paradigma consciencial; a am-

pliação da interassistencialidade a partir do crescendo tacon-tares; o crescendo acalmia-reflexão-

-acerto; o crescendo autenfrentamento-autossuperação-automotivação; o crescendo autopesqui-

sa-autorrecin; o crescendo conduta ética–conduta cosmoética; o crescendo egocarma-grupocar-

ma-policarma; o crescendo tenepes inicial–tenepes consolidada–tenepes 24 horas.  

Trinomiologia: o trinômio teática-verbação-autocoerência; a autestruturação energética 

contínua a partir do trinômio automotivação-trabalho-lazer; a opção pelo trinômio erros-corre-

ções-acertos; a valorização do trinômio autoparapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade;  

o trinômio assimilação-assistência-desassimilação; o trinômio autorganização-autodisciplina- 

-produtividade; o trinômio reconhecer os erros–assumir os erros–desatar interprisões. 

Polinomiologia: a teática da multidimensionalidade a partir do polinômio soma-energos-

soma-psicossoma-mentalsoma; o desenvolvimento tenepessístico pautado no polinômio decisão- 

-vontade-esforço-persistência; o polinômio informação certa–hora certa–local certo–linguagem 

certa; o polinômio assistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento;  

o polinômio autocrítica-autenfrentamento-autotransformação-autevolução; o polinômio estado 

vibracional–sinalética parapsíquica–autopesquisa–anticonflituosidade; o polinômio tudo-simul-

taneamente-aqui-agora. 

Antagonismologia: o antagonismo saber teático / saber teórico; o antagonismo trafar  

/ trafor; o antagonismo abertura consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo ação  

/ procrastinação; o antagonismo altruísmo / egoísmo; o antagonismo conflito / interação; o anta-

gonismo corruptibilidade / anticorruptibilidade; o antagonismo empenho evolutivo / preguiça;  

o antagonismo saber dizer sim / saber dizer não. 

Paradoxologia: o binômio admiração-discordância na condição de miniparadoxo da 

Conscienciologia; o paradoxo de a autorrecin poder promover a aceleração das reciclagens gru-

pocármicas; o paradoxo de a opção pela zona de conforto intrafísica acarretar extremo descon-

forto extrafísico; o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo de quanto 

mais o autopesquisador se conhecer, melhor compreende o outro; o paradoxo de estar a sós, mas 

bem acompanhado. 

Politicologia: a democracia tertuliana evidenciada na entrada franca e na liberdade de 

questionamentos; a desassediocracia; a meritocracia embasada no saldo da Ficha Evolutiva Pes-

soal (FEP); a política de ser coerente com a bagagem evolutiva pessoal. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei básica da interassistência de o menos 

doente ajudar o mais doente; a lei da afinidade pensênica; a lei da evolução consciencial por 

meio do esforço próprio; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior esforço aplicada 

ao domínio das energias. 

Filiologia: a abertismofilia; a autassistenciofilia; a autodesassediofilia; a autopesquisofi-

lia; a grafofilia; a evoluciofilia; a holossomatofilia; a neofilia; a projeciofilia; a sociofilia; a tene-

pessofilia. 
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Sindromologia: a superação da síndrome da autovitimização; a evitação da síndrome da 

dispersão consciencial; a profilaxia da síndrome da indisciplina energética; a eliminação da sín-

drome da procrastinação. 

Maniologia: a superação da assediomania; a desconstrução da gurumania; a eliminação 

da religiomania; a evitação da mania de procrastinação; a cessação da mania de falar mal dos 

outros. 

Mitologia: a queda dos mitos multimilenares por meio das autopesquisas; a anulação do 

mito da verdade absoluta; a desmitificação dos parafenômenos; a eliminação do mito da solidão; 

o fim do mito da evolução consciencial sem autesforço; o mito de precisar ser veterano para fa-

zer assistência; o mito de todas as conscins terem amparadores. 

Holotecologia: a pensenoteca; a autopesquisoteca; a assistencioteca; a biblioteca; a cog-

noteca; a cosmoeticoteca; a grafopensenoteca; a logicoteca; a recexoteca; a projecioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autopensenologia; a Autexperimentologia;  

a Comunicologia; a Conviviologia; a Energossomatologia; a Projeciologia; a Intrafisicologia;  

a Extrafisicologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comple-

tista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o convi-

viólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; 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 compassageira evolutiva; a comple-

tista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivió-

loga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escrito-

ra; 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 conscientiologus; o Homo sapiens humanus; o Homo sa-

piens autodeterminatus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapi-

ens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autobenefício primário do conscienciólogo = o haurido com as primeiras 

reciclagens intraconscienciais; autobenefício avançado do conscienciólogo = o evidenciado na 

conquista do completismo existencial. 

 

Culturologia: a cultura parapsíquica; a cultura da Priorologia; a cultura da Pesquiso-

logia; a cultura da Verponologia; a cultura energossomática; a cultura conscienciológica; a cul-

tura multidimensional. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autobenefício do conscienciólogo, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autodomínio  da  conquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático.  

09.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

11.  Ficha  evolutiva  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

12.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático.  

13.  Neoconquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

O  AUTOBENEFÍCIO  DO  CONSCIENCIÓLOGO,  A  RIGOR,  
ENVOLVE  O  APROVEITAMENTO  TEÁTICO  MÁXIMO  E  CON-
TINUADO  DO  NEOPARADIGMA,  COM  ÊNFASE  NA  AUTO-
PESQUISA,  AUTORRECICLAGEM  E  INTERASSISTÊNCIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece os benefícios oferecidos pela Consci-

enciologia para a evolução pessoal? Desde quando? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Viera, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revi-

sores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;  
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21  

x 7 cm; enc.; 10a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 121, 202, 237, 245, 257, 282, 

312, 326, 346, 352, 366, 399, 425, 497, 529, 552, 575 e 580. 
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 87, 112  
a 115, 130 a 135, 153 a 163, 173, 204, 296, 334, 356, 372, 403, 519, 558, 602, 636, 725, 734 e 749. 

 

A. F. S. 
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A U T O B E N E V O L Ê N C I A    E S T A G N A N T E  
( A U T E N G A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autobenevolência estagnante é a manifestação complacente da conscin, 

homem ou mulher, para consigo mesma, por meio de atitudes ou posturas aparentemente inócuas, 

beneficiadoras ou gratificantes, porém retardadoras da autevolução. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra benevolência vem do idioma Latim, benevolentia, “benevolência; 

afeição”. Surgiu no Século XV. O termo estagnante provém igualmente do idioma Latim, stag-

nans, particípio presente de stagnare, “estagnar”. O vocábulo estagnar apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Autofavorecimento antievolutivo. 2.  Autobeneficiamento paralisan-

te. 3.  Autoindulgência aprisionante. 4.  Autoconcessão fossilizante. 

Neologia. As 3 expressões compostas autobenevolência estagnante, autobenevolência 

estagnante breve e autobenevolência estagnante prolongada são neologismos técnicos da Auten-

ganologia. 

Antonimologia: 1.  Autocobrança pró-evolutiva. 2.  Autoimperdoamento cosmoético. 

3.  Autovigilância impulsionadora. 4.  Autodesafio permanente. 

Estrangeirismologia: o dolce far niente; a oisiveté, mère de tous les vices; a happy hour 

diária; a high society; o mundinho da haute couture. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Mordomia: 

autesforço evitado. Enfeites disfarçam lacunas. Dificuldades podem ensinar. Cuidado com praze-

res. Autoconcessões podem paralisar. Dispensemos o dispensável. Economia é sabedoria. 

Coloquiologia: o ato de empurrar a vida com a barriga; o ato de passar a mão sobre 

a própria cabeça; a vista grossa em relação aos próprios erros; o desejo de sombra e água fresca; 

a espera em receber tudo de bandeja; a estagnação crassa em não mexer em time vencedor; o eu 

mereço enquanto bordão da autobenevolência. 

Citaciologia. Eis duas citações referentes ao tema: – Il fallait qu’elle pût retirer des cho-

ses une sorte de profit personnel; et elle rejetait comme inutile tout ce qui ne contribuait pas 

à la consommation immédiate de son cœur (Tinha necessidade de tirar das coisas certo ganho pes-

soal, rejeitando por inútil todo obstáculo à satisfação imediata do coração; Gustave Flaubert, 

18211880). Toda atenção é pouca no que se refere às facilidades da vida. Quase sempre, os as-

sediadores nos entregam, em bandejas de ouro, às insignificantes e banais automimeses (Flávia 

Guzzi, 1963). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Autestagnação. A sua existência está estagnada se você, no último ano, não mudou 

para melhor, pelo menos, 5 opiniões pessoais quanto à vida e à evolução consciencial”. 

2.  “Intrafisicologia. Como reafirmo: a vida humana é dura e o erro é mole para ser co-

metido. Ninguém vem aqui apenas para comer tão somente as ambrosias das sobremesas. 

A existência intrafísica é sucessão paradoxal de instigantes provações objetivando a evolução do 

bem-estar pessoal, e tal fato exige autocompreensão perante os percalços e adversidades da exis-

tência, não raro, escolhidos pela própria consciência”. 

3.  “ ciosidade. A sedução dos envolvimentos da vida moderna favorece a ociosidade 

infrutífera, notadamente na vida das conscins desorganizadas”. 

 

Filosofia: o Hedonismo; o Materialismo; o Esteticismo. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do egocentrismo; o holopensene pessoal da pro-

crastinação evolutiva; a autopensenização carregada no sen; as intrusões pensênicas reforçando 

a acomodação; os mimopensenes; a mimopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os 

vacuopensenes; a vacuopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade. 

 

Fatologia: a autobenevolência estagnante; o autengambelo; o autaprisionamento na mes-

mice; o apego à zona de conforto; a ausência de inteligência evolutiva (IE); a falta de recuperação 

de cons; o saldo negativo na conta-corrente egocármica; a adequação comodista ao modus vivendi 

da Socin Patológica; a predileção pelos atalhos simplificadores; a valorização do secundário; a in-

capacidade de reconhecer e dispensar o supérfluo; a acumulação material indiscriminada; a fixa-

ção no inútil; a frequência assídua a brechós; a frequência assídua a espetáculos artísticos; a fre-

quência assídua a estádios esportivos; a frequência assídua a desfiles de moda; a frequência assí-

dua a shoppings; a frequência assídua a museus; a frequência assídua à noite; a frequência assí-

dua à praia; o onirismo; a improdutividade; o narcisismo; a autoimagem deslocada; o parasitismo; 

a superficialidade; a frivolidade; a frescura; as justificativas autodesculposas; a edulcoração das 

próprias falhas; o autoperdoamento; a autodesorganização; o temperamento monárquico; o tem-

peramento artístico; a necessidade de aplauso; as compensações emocionais; o imediatismo; a ex-

travagância; o esbanjamento; o desperdício; a vadiagem; o fastio com a autestagnação; a melin; 

a autoconscientização quanto à perda de oportunidades evolutivas; a premência da reciclagem; 

a autorreeducação evolutiva; o autabsolutismo. 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os blo-

queios energéticos enraizados; o desconhecimento da multidimensionalidade; as automimeses de 

retrovidas abastadas na nobreza; a possível paraprocedência baratrosférica recente; os negocinhos 

com guias amauróticos; as tentativas de intercessão do amparo extrafísico, quando existente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a ausência do sinergismo autodesafio-automotivação-autevolução. 

Principiologia: a interpretação equivocada, por parte da conscin, do princípio “todos 

ressomam para serem felizes”; a urgência em aplicar o princípio do descarte do imprestável; 

o desconhecimento do princípio das prioridades evolutivas. 

Codigologia: a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de ética 

do nepotismo. 

Teoriologia: a teoria da evolução da consciência. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica das 50 vezes mais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito patológico da fuga constante aos desafios; o efeito do incompléxis 

na intermissão seguinte. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses quanto à evolutividade. 

Ciclologia: o ciclo equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio característico da mudança de 

patamar evolutivo. 

Enumerologia: a ótica material; a algema de ouro; o grilhão social; o vínculo interessei-

ro; a benesse maléfica; o pseudoganho secundário; o direito torto. 

Binomiologia: o binômio luxo-insatisfação; o binômio excesso-saturação; o binômio re-

galia-paralisia; o binômio estagnação-involução. 

Interaciologia: a interação autossuperação-autevolução. 

Crescendologia: o crescendo hábito nocivo–vício. 
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Trinomiologia: o trinômio preguiça-marasmo-imobilidade; o trinômio benevolência 

(desejar o bem)-benemerência (merecer o bem)-beneficiência (fazer o bem). 

Polinomiologia: o polinômio covardia-autencantoamento-automimese-robotização. 

Antagonismologia: o antagonismo autobenevolência / autocorrupção; o antagonismo 

direitos conquistados / mordomias; o antagonismo paciência madura / procrastinação danosa; 

o antagonismo loc externo / loc interno. 

Paradoxologia: o paradoxo da privação benéfica; o paradoxo da dificuldade providen-

cial; o paradoxo de o melhor para si mesmo nem sempre constituir autassistência. 

Politicologia: a aristocracia; a monarquia. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a hipengiofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Don Juan; a síndrome do impostor; a síndrome da me-

diocrização consciencial; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dispersão cons-

ciencial; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a megalomania; a dromomania. 

Mitologia: o mito de o santo sempre desconfiar da esmola em excesso; o mito da qua-

dridimensionalidade; o mito da vida humana única; o mito do gênio desorganizado. 

Holotecologia: a autocriticoteca; a consciencioterapeuticoteca; a egoteca; a convivio-

teca; a nosoteca; a patopensenoteca; a psicopaticoteca; a reeducacioteca; a recinoteca. 

Interdisciplinologia: a Autenganologia; a Antidiscernimentologia; a Parapatologia; 

a Autassediologia; a Marasmologia; a Antievoluciologia; a Antipriorologia; a Automimeticologia; 

a Recinologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a consciênçula; o dândi; o bon vivant; o nouveau ri-

che; a massa impensante. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o comatoso evolutivo; o acriticista; o autoperdoa-

dor; o preguiçoso; o atrasadinho; o cuca fresca; o procrastinador; o amador; o diletante; o aliena-

do; o acumulador compulsivo; o guloso; o socioso; o sonhador acordado; o intermissivista obnu-

bilado; o nobre Oblomov, personagem do romance russo homônimo, de Ivan Alexandrovich Gon-

charov (18121891). 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a comatosa evolutiva; a acriticista; a autoperdoa-

dora; a preguiçosa; a atrasadinha; a cuca fresca; a procrastinadora; a amadora; a diletante; a alie-

nada; a acumuladora compulsiva; a gulosa; a sociosa; a sonhadora acordada; a intermissivista ob-

nubilada; a personagem Emma Bovary, do romance francês homônimo, de Gustave Flaubert. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sa-

piens decidophobicus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sa-

piens ilogicus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens reurbani-

satus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autobenevolência estagnante breve = a mantida pela conscin durante pe-

ríodo circunscrito de tempo, não chegando a prejudicar substancialmente a autevolução; autobe-

nevolência estagnante prolongada = a mantida pela conscin durante dilatado intervalo de tempo, 

podendo invalidar a existência intrafísica e comprometer seriamente a autevolução. 

 

Culturologia: a cultura da procrastinação; a cultura do autofavorecimento. 
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Amparologia. Dentre as providências corretivas proporcionadas pelos amparadores ex-

trafísicos ao intermissivista obnubilado, as privações, os revezes e as reviravoltas da existência 

podem constituir eficaz ferramenta educativa de realinhamento da conscin com os compromissos 

pré-ressomáticos integrantes da proéxis. Engana-se quem considera as vicissitudes da vida patro-

cínio exclusivo de assediadores. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autobenevolência estagnante, indicados para a expansão 

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

01.  Acomodação  mimética:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Anorexia  decisória:  Decidologia;  Nosográfico. 

04.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

06.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Concessão  antievolutiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

10.  Felicidade  patológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Mordomia  antievolutiva:  Antidiscernimentologia;  Nosográfico. 

12.  Omnifrivolização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Privação  providencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

14.  Pseudossuperação:  Autenganologia;  Nosográfico. 

15.  Temperamento  monárquico:  Nosotemperamentologia;  Nosográfico. 

 

EMBORA  CONFORTO  E  TRANQUILIDADE  PREDISPONHAM  

AO  EQUILÍBRIO  ÍNTIMO,  A  CONSCIN  LÚCIDA  DAS  DIRE-
TRIZES  PROEXOLÓGICAS  NÃO  HESITA  EM  DISPENSÁ-LOS  

SE  A  IMPEDEM  DE  GALGAR  NOVO  PATAMAR  EVOLUTIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sobrevive acomodado(a) na estagnação, evitan-

do desafios evolutivos? Considera a hipótese de a calmaria intrafísica de hoje poder tornar-se 

o arrependimento extrafísico de amanhã? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Flaubert, Gustave; Madame Bovary; pref. Mathilde Paris; 480 p.; 3 partes; 35 caps.; 1 microbiografia; alf.; 

17,5 x 11 cm; pocket; Editora Pocket; Paris; 2006; página 66. 
2.  Guzzi, Flávia; Mudar ou Mudar: Relatos de Uma Reciclante Existencial; pref. Málu Balona; 232 p.; 14 

caps.; epíl.; glos. 300 termos; 20 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 

(IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 15. 
3.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 

103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 123 questionamentos; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 114 e 115. 
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 156, 919  

e 1.159. 

 

O. V. 
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A U T O B I O G R A F I A    T É C N I C A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autobiografia técnica é o registro organizado dos principais fatos relacio-

nados à própria vida com o objetivo de incrementar o autestudo, permitindo à conscin investi-

gadora, homem ou mulher, resgatar detalhes importantes da assinatura pensênica pessoal e am-

pliar a visão de conjunto da proéxis, sendo ferramenta catalisadora de recins. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O segundo elemento de composição bio deriva igualmente do mesmo idioma 

Grego, bios, “vida”. O terceiro elemento de composição grafia provém ainda do mesmo idioma 

Grego, graphé, “escrita; convenção; documento; descrição”. A palavra biografia surgiu em 1825. 

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. 

Sinonimologia: 01.  Descrição autopesquisística da própria vida. 02.  História pessoal 

intrafísica. 03.  Inventário pessoal. 04.  Descrição da vida pessoal. 05.  Visão panorâmica pessoal. 

06.  Organização da memória de vida pessoal. 07.  Autorreencontro vivencial. 08.  Conjunto dos 

registros importantes da vida. 09.  Autorregistro do labcon da atual vida intrafísica. 10.  Autobio-

grafia catalizadora da evolução. 

Neologia. As duas expressões compostas autobiografia técnica primária e autobiografia 

técnica avançada são neologismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 01.  Diário pessoal. 02.  Escrita livre da vida. 03.  Romance da própria 

vida. 04.  Autobiografia descompromissada. 05.  Autobiografia autopromotora. 06.  Blog pessoal.  

07.  Curriculum vitae. 08.  Heterobiografia. 09.  Diário projetivo. 10.  Parautobiografia. 

Estrangeirismologia: o feedback pessoal; o rapport pessoal; o curriculum vitae existen-

cial; o Lebenslauf; a life writing; o sketch; a life story; a Lebensgeschichte; a aferição da perfor-

mance pessoal; os insights relacionados às próprias vivências; o Zeitgeist; o ghost writer;  

o oversharer; a glasnost dos diários nas redes sociais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das reciclagens a favor da proéxis pessoal. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Auto-

biografia: espelho autoproexológico. Autobiografia: valorização pessoal. Diário: aperfeiçoa-

mento diário. 

Coloquiologia. Eis expressão popular referente ao tema: “minha vida é um livro 

aberto”. 

Unidade. A unidade de medida da autobiografia é o grafopensene. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autobiografia técnica; as assinaturas pensênicas 

pessoais; os pensenes e os holopensenes relembrados; a autopensenização; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os mnemopensenes; a mne-

mopensenidade; os pensenes característicos do Curso Intermissivo (CI); o holopensene do grupo-

carma; o holopensene do grupo evolutivo; o holopensene da autopesquisa; a autopensenidade va-

lorizando a própria vida; o holopensene do dinamismo evolutivo. 

 

Fatologia: a autobiografia técnica; a cosmovisão da autobiografia; as lições de vida;  

o principal registro de autestudo; o posicionamento de ser o protagonista da própria vida; o loc 

interno, ao considerar a vida pessoal digna de registro; o exemplo de vida; a valorização da vida; 
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a autoconscientização de cada vida ser una, indivisível, irrepetível, intransmissível; a caminhada 

da vida; a autoconsciência multifacetada; a originalidade de cada conscin; a autoconstatação da 

espiral evolutiva; a percepção de novos detalhes de ser minipeça em maximecanismo; a maxi-

proéxis; a colheita intrafísica; o preparo da próxima vida; a holobiografia; o Conscienciograma;  

a oficina de autobiografia realizada no Curso Biografologia da APEX; a atividade talk show;  

a autassistência; o autorreconhecimento; a autexperimentação catalogada; o registro de experiên-

cias importantes; a vivência pessoal organizada favorecendo gescons qualificadas; a autoconfian-

ça gerada a partir da revisão das conquistas evolutivas; a bagagem de vida; a profilaxia de auto-

mimeses dispensáveis; a terapia da escrita; as cicatrizes fortalecendo a consciência; a fixação das 

vivências pessoais; a análise da trajetória de vida; a percepção das escolhas corretas a partir da 

autobiografia; o levantamento das priorizações existenciais; o aumento da cosmovisão com  

o passar dos anos; a consciência conhecida por si e pelos outros; a higienização holopensênica da 

própria biografia; os desapegos; a renovação do bem-estar; a atualização da autobiografia; a pre-

servação da autobiografia; a defesa da autobiografia; a autopromoção; o narcisismo; a autolatria; 

o enquadramento da vida pessoal em padrões socialmente aceitos; a intencionalidade no compar-

tilhamento de informações pessoais; a metodologia da autobiografia técnica; o modelo facilitador 

da escrita autobiográfica; o estilo pessoal de escrita; os assuntos dos quais é melhor não manter 

registro grafado; o backup da memória da própria vida; a arquivística; os apontamentos; a confor-

mática; a linguagem expressiva; a narrativa; a fotobiografia; a escrita de si na escola; o Dia Inter-

nacional de Histórias de Vida (16 de Maio); a autobiografia para exaltar a personalidade; as 

fontes de informações da autobiografia; os registros; os sites; os blogs; o Facebook; os arquivos 

pessoais; os documentos; o dossiê consciencial; a memória; as visitas técnicas; a árvore genealó-

gica; as entrevistas com familiares; a autorreflexão; a identidade interassistencial pessoal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias das 

evocações das companhias do passado; as companhias extrafísicas; as repercussões energéticas do 

autestudo; a oportunidade para o descarte de bagulhos energéticos; o autodesassédio; o diário pro-

jetivo; as retrocognições; a holomemória; a manifestação do Curso Intermissivo pré-ressomático; 

a paraprocedência; a Paragenética; os eventos parapsíquicos; a autobiografia psicografada; o re-

gistro dos parafatos; o parapsiquismo a favor da interassistencialidade no processo de escrita au-

tobiográfica; a escrita da autobiografia holossomática; a autobiografia considerando a multisseria-

lidade; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ao relembrar a própria vida; a atuação do 

amparador pessoal na dinamização da autopesquisa; o fenômeno da visão panorâmica; a autobio-

grafia sendo cápsula do tempo; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o notório conhecimen-

to holobiográfico do evoluciólogo; o predomínio mentalsomático na escrita autobiográfica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do cultivo das vivências pessoais; o sinergismo retros-

sinapses-neossinapses; o sinergismo estilística pessoal–roteiro autobiográfico; o sinergismo au-

tobiografia técnica–autoconsciencioterapia; o sinergismo autobiografia técnica–preparo para  

a próxima vida; o sinergismo autobiografia técnica–lucidez na aceleração da História Pessoal;  

o sinergismo das minipeças do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o sinergismo 

aportes-proéxis; o sinergismo labcon–docência conscienciológica. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autorrefle-

xão evolutiva; o princípio da singularidade autobiográfica; o princípio do posicionamento pes-

soal (PPP); o princípio de escrever para não esquecer; a valorização do princípio da autexperi-

ência ser insubstituível; os princípios hauridos no Curso Intermissivo pré-ressomático; o princí-

pio de nada acontecer por acaso, incluindo a família; o princípio do “se algo não é bom, não 

adianta fazer maquilagem”; o princípio da descrença aplicado à Autexperimentologia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado nas ações diárias; o códi-

go paragenético; o código pessoal de prioridades evolutivas; o código particular de autossenhas 

distribuídas ao longo da autobiografia. 
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Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal; a teoria dos múltiplos egos; o 1% da teo-

ria em face dos 99% da autovivência; a teática do cultivo das amizades evolutivas; a teoria da in-

separabilidade grupocármica; a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria do autoconhe-

cimento evolutivo; as teorias conscienciológicas vividas no dia a dia. 

Tecnologia: a técnica do roteiro para escrita da autobiografia; a técnica da retrospec-

tiva da própria vida; a técnica da microficha da casuística; as mnemotécnicas; a técnica de so-

brepairar as próprias lembranças; a técnica do registro; a técnica do bom humor aplicado aos 

próprios tropeços no decorrer da vida; a técnica do sociograma; a técnica do entrelinhamento 

textual; a técnica da manutenção do megafoco pessoal; a técnica do detalhismo; a técnica evolu-

tiva da evitação das automimeses dispensáveis; a autobiografia sendo técnica consciencioterá-

pica. 

Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrolo-

gia; a imersão no laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); o laborató-

rio conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;  

o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da autor-

ganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Biografologia; 

o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invi-

sível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da 

Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Intrafisicolo-

gia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos benéficos da autobiografia; o efeito das reciclagens a partir da 

análise das vivências pessoais; o efeito da voliciolina nas realizações pessoais ao longo da vida; 

os efeitos do paradigma consciencial vivenciado; os efeitos da dupla evolutiva constituída; o efei-

to da acumulação dos resultados; os efeitos libertários da grafopensenidade sadia; os efeitos das 

autopesquisas nas reciclagens pessoais; o efeito halo das conquistas evolutivas. 

Neossinapsologia: as neossinapses substituindo tendências do passado; as neossinapses 

necessárias ao autorreposicionamento; a geração contínua de neossinapses; a interconexão das 

neossinapses à rede de retrossinapses existentes; as neossinapses geradas na escrita e análise da 

autobiografia técnica; as neossinapses didáticas autexemplaristas; a aplicação vivencial das 

neossinapses das verdades relativas de ponta. 

Ciclologia: o ciclo anual do aniversário; os ciclos da formação intelectual; o ciclo assi-

natura retropensênica–neoassinatura pensênica; o ciclo de produtividade humana; o ciclo seme-

ar-colher; o ciclo biológico; o ciclo circadiano; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: os registros pessoais; o diário técnico; o balanço existencial; os auten-

frentamentos; a compreensão de si mesmo; as reciclagens existenciais; o exemplarismo interassis-

tencial. As autolembranças; as autorrememorações; os autorresgates mnemônicos; as autossur-

presas; os autoachados; as autopercepções; o autoconhecimento. 

Binomiologia: o binômio diário técnico–autobiografia técnica; o binômio autovivên-

cias-autobiografia; o binômio autexploração-autocompreensão; o binômio ação-reflexão; o bi-

nômio recebimentos-retribuições; o binômio fracassos-conquistas; o binômio autadmiração-au-

todiscordância; o binômio autobiografia-leitores(as); o binômio objetivo-subjetivo presente no 

conteúdo da autobiografia; as casuísticas do binômio grupocarma–grupo evolutivo. 

Interaciologia: as interações sadias autobiografia-tenepes; a interação da conscin com 

a própria autobiografia; a interação memória-holomemória; as interações conscin-grupocarma; 

a interação harmônica entre as diversas áreas da vida; a interação da conscin com a Proxêmica; 

a interação da conscin com a Cronêmica; a interação feedbacks da autobiografia–reciclagens 

conscienciais. 

Crescendologia: o crescendo diário-autobiografia; o crescendo autobiografia-holobio-

grafia; o crescendo registros-autanálise-autobiografia-autocompreensão-autorreciclagens;  

o crescendo tentativa e erro–discernimento e acerto; o crescendo autassistência-heterassistência; 
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o crescendo umbilicochacra-cardiochacra-coronochacra observado nas fases da vida; o crescen-

do maturidade biológica–maturidade consciencial; o crescendo retorno-resgate-interassistência; 

o crescendo anotações dispersas–diário técnico–autobiografia técnica; o crescendo do autoco-

nhecimento. 

Trinomiologia: o trinômio retrofatos-neopensenes-reciclagens; o trinômio refazer-re-

construir-repensar; as mudanças evolutivas no trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio fase 

preparatória–fase consecutiva–fase conclusiva; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; a per-

cepção do trinômio planejamento-consecução-resultados; o trinômio passado-presente-futuro;  

o histórico pessoal do trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio viven-

ciar-relembrar-exemplificar. 

Polinomiologia: o polinômio registrar-relembrar-pesquisar-analisar-reciclar; o polinô-

mio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística; o polinômio balanço existencial–auto-

consciencioterapia–autoconhecimento–alavancagem da proéxis; o polinômio holossomático so-

ma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio alternativas-opções-escolhas-resultados; 

o polinômio recordações-resgates-reconciliações-renovações; o polinômio automemória-autocog-

nição-autorreflexão-automundividência; o polinômio vivências–recordações–autobiografia téc-

nica–ampliação do mundo pessoal. 

Antagonismologia: o antagonismo autobiografia sincera / autobiografia fictícia; o an-

tagonismo vida única / “n” versões; o antagonismo autobiografia maquilada / heterobiografia 

revelada; o antagonismo viver a vida / passar pela vida; o antagonismo autocentragem / gurula-

tria; o antagonismo vida amadora desleixada / vida profissional com empenho na proéxis; o an-

tagonismo percepção da vida em aceleração evolutiva / percepção da vida em patinhagem antie-

volutiva; o antagonismo autobiografia para autopromoção / autobiografia para autevolução. 

Paradoxologia: o paradoxo das neossinapses a partir de retrolembranças; o paradoxo 

da pessoa idosa ter mais lembranças da infância; o paradoxo do livro heterobiográfico ser auto-

biográfico; o paradoxo de aprender com os maus exemplos; o paradoxo do sucesso autobiográfi-

co não significar compléxis. 

Politicologia: a proexocracia; a evitação da idolocracia; a conscienciocracia; a assisten-

ciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da generalização da experiência; a lei da interdependência conscien-

cial; a lei da ação e reação; a lei de causa e efeito; a lei do retorno; a lei dos semelhantes se 

atrairem; a lei do maior esforço aplicada à consecução da proéxis. 

Filiologia: a biografofilia; a autopesquisofilia; a proexofilia; a mnemofilia; a priorofilia; 

a grafofilia; a escriptofilia; a autocriticofilia; a evoluciofilia; a exemplofilia. 

Fobiologia: a retrofobia; a autopesquisofobia; a fobia à autexposição; a autocriticofobia; 

a proexofobia. 

Mitologia: a evitação da automitificação; o mito de biografar somente personalidades 

ilustres; o mito do herói; o mito da neutralidade da escrita biográfica. 

Holotecologia: a autobiografoteca; a diarioteca; a egoteca; a fototeca; a documentoteca; 

a autopesquisoteca; a metodoteca; a conscienciometroteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Autobiografologia; a Biografologia; a Ho-

lobiografologia; a Autocompreensiologia; a Habitologia; a Autoproexologia; a Autopriorologia;  

a Autevoluciologia; a Holomnemônica; a Autoconscienciometrologia; a Metodologia; a Autodi-

daticologia; a Exemplologia; a Holomaturologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Parage-

neticologia; a Mesologia; a Parassociologia; a Para-História; a Experimentologia; a Teaticologia; 

a Intrafisicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autopesquisadora; a conscin lúcida; o ser desperto; a consciência 

evolucióloga; os parentes; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o autor autobiográfico; o pesquisador autobiográfico; o autoinvestiga-

dor; o exemplarista; o escritor; o pai; o irmão; o duplista; o autor da autobiografia Globe-trotter 

da Consciência, Jean-Pierre Bastiou (1924–); o autobiógrafo Benjamin Franklin (1706–1790);  

o amigo; o colega de turma; o colega de trabalho; o evoluciente; o blogueiro; o professor capaz de 

compartilhar experiências pessoais em sala de aula; o maxidissidente ideológico; o empreende-

dor; o proexista; o completista. 

 

Femininologia: a autora autobiográfica; a pesquisadora autobiográfica; a autoinvestiga-

dora; a exemplarista; a escritora; a mãe; a irmã; a duplista; a autora da autobiografia Sempre  

é Tempo: uma reciclagem existencial na terceira idade, Dalva Morem (1933–); a autora da auto-

biografia Infiel: a história de uma mulher que desafiou o islã, Ayaan Hirsi Ali (1969–); a amiga; 

a colega de turma; a colega de trabalho; a evoluciente; a blogueira; a professora capaz de compar-

tilhar experiências pessoais em sala de aula; a maxidissidente ideológica; a empreendedora;  

a proexista; a completista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens biographicus; o Homo 

sapiens recyclans; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens evo-

lutiologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autobiografia técnica primária = a escrita da autobiografia da vida intra-

física atual, com a finalidade de promover o autoconhecimento, as reciclagens conscienciais  

e a interassistência através do exemplarismo; autobiografia técnica avançada = a escrita da holo-

biografia pessoal, incluindo a vida intrafísica atual, diversas vidas intrafísicas anteriores e perío-

dos intermissivos, com a finalidade de promover reciclagens ao grupo evolutivo e fortalecer  

a interassistência policármica. 

 

Autopesquisa. O processo de autopesquisa através da autobiografia técnica pode envol-

ver, entre outras, as 6 condições listadas em ordem lógica: 

1.  Lembranças: as rememorações; a retrospecção; a viagem ao passado; o resgate mne-

mônico; as fotografias; os álbuns fotográficos; os vídeos pessoais; os objetos de recordação da in-

fância. 

2.  Autopercepções: o autorretrato; o diálogo intraconsciencial; a autorrevivência; o au-

torrelacionamento com os próprios pensamentos; a percepção de esquemas mentais; a escrita in-

trospectiva; os autoquestionamentos durante a escrita da autobiografia; as experiências explora-

das; a maturidade atual conseguindo esclarecer situações antes obscuras; a autapresentação. 

3.  Autodescobertas: os detalhes da própria vida; os autoachados; as surpresas; a supe-

ração de lapsos de memória; a interrelação dos fatos aparentemente desconexos; as deduções  

a partir das vivências pessoais; os posicionamentos diferentes ao sobrepairar os fatos; a descober-

ta dos caminhos utilizados pela conscin na evolução; as contribuições da dupla evolutiva nas au-

toconquistas; a vida passada presente; a percepção amplificada das repercussões pretéritas. 

4.  Autenfrentamentos: a oportunidade de reciclar; a coragem para evoluir; a autodesre-

pressão; a identificação de zonas de conforto; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); a visão 

distorcida; a visão crítica dos modelos pessoais de vida; as crises de crescimento ao enfrentar  

a realidade de atos realizados no passado. 

5.  Reciclagens: a diminuição da autoconflitividade ao fazer as pazes com o próprio pas-

sado; a atenção redobrada sobre novos fatos a partir da escrita da autobiografia; a reciclagem das 

metas existenciais; a expansão dos interesses evolutivos. 

6.  Exemplarismo: a pedagogia do exemplo; a doação do labcon; a autexposição. 
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Roteiro. Eis, por exemplo, em ordem funcional, 13 tópicos específicos para as autobio-

grafias técnicas: 

01.  Nome: escolha; origem; significado. 

02.  Ressoma: data e condições. 

03.  Grupocarma: amigos; parentes; relacionamentos; trafores e trafares grupais. 

04.  Infância e adolescência: atividades favoritas; fatos marcantes; ideias inatas; prepa-

ração da proéxis. 

05.  Educação: escolas; cursos; especializações; eventos científicos. 

06.  Gostos e hábitos: alimentação; esportes; hobbies; leituras; passeios. 

07.  Moradias: cidades; holopensenes. 

08.  Holossoma: características; desenvolvimento; Paragenética; pontos favoráveis e des-

favoráveis à consecução da proéxis. 

09.  Experiências: anedotas; fatos singulares presenciados; fenômenos parapsíquicos; vi-

agens; vida afetiva. 

10.  Atividades: docência; profissão; relações com empresas e instituições; voluntariado. 

11.  Gestações conscienciais: projetos desenvolvidos; publicações; realizações. 

12.  Proéxis: identidade interassistencial; planejamento existencial. 

13.  Anexos: documentos; filmografia; iconografia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autobiografia técnica, indicados para a expansão das 

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

01.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

04.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Biografologia:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Estigma  autobiográfico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

10.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

11.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

12.  Síndrome  da  autossantificação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Valor  existencial:  Paraxiologia;  Neutro. 

14.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Zum  mnemônico:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

 

OS  AUTENFRENTAMENTOS  E  AS  RECICLAGENS  CONS-
CIENCIAIS  A  PARTIR  DA  AUTOBIOGRAFIA  TÉCNICA  DE-
MONSTRAM  A  AUTOVALORIZAÇÃO  DA  VIDA  E  O  COM-

PROMETIMENTO  COM  A  REALIZAÇÃO  DA  PROÉXIS. 
 

Questionologia. Qual nível de importância você, leitor ou leitora, atribui ao registro das 

autovivências? Quais proveitos evolutivos já obteve a partir do estudo da biografia pessoal? 
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A U T O B L O Q U E I O  
( A U T A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autobloqueio é o ato, postura ou posicionamento, consciente ou inconsci-

ente, de a consciência, homem ou mulher, obstruir-se em relação às experiências, neoideias, per-

cepções, sentimentos, interrelações conscienciais e interações energéticas, devido à falta de autor-

reflexão, autorganização, autoconfiança e, em síntese, de inteligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central nosográfico.  

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra bloquear vem do idioma Francês, bloquer, “bloquear”. Surgiu no 

Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Autoinibição. 2.  Autobstrução. 3.  Autoimpedimento. 4.  Autointer-

dição. 

Neologia. As duas expressões compostas miniautobloqueio e maxiautobloqueio são neo-

logismos técnicos da Autassediologia. 

Antonimologia: 1.  Autodesbloqueio. 2.  Autossuperação. 3.  Recin. 4.  Ousadia evoluti-

va dos travões.   

Estrangeirismologia: o tripping oneself up; a condição de ficar em standby; a hiberna-

tion consciencial; o ostrichism; o autoderrotismo da ideia I don't think I can do it; a coward’s life; 

a postura do waiting for a sign; a visão do glass half empty; a autoconfirmação incoerente I am 

OK; o cold shoulder interconsciencial; o pensamento conformista that is who I am; a brain-

washing cultural; os blind men; o encarceramento na matrix intrafísica; a inefficiency evolutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à superação da passividade antievolutiva. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autobloque-

io: ignorância seriexológica. Autobloqueio é asnice. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autobloqueio; a predominância das fissuras 

pensênicas; o ato de pensenizar mal sobre alguém; a autopensenidade defensiva; a posição de au-

todefesa devido à ausência de imunidade pensênica; os toxicopensenes; a toxicopensenidade;  

a intoxicação reiterada da própria pensenidade; a autossucumbência ao holopensene da subcere-

bralidade predominante no planeta Terra; a prisão autopensênica.  

 

Fatologia: o autobloqueio; a predominância contínua dos trafares; a ênfase exagerada 

nos erros; os medos não reconhecidos; a baixa autestima; a heterovitimação; a criação da própria 

prisão; a autolavagem cerebral aplicada ao autoconvencimento de ser incapaz; os valores errône-

os; o orgulho levando a consciência a definir metas fáceis; a autoconsolação; a predisposição  

à dispersão com os aspectos secundários da existência; a procrastinação; a pusilanimidade; o ato 

de gaguejar ao falar em público, por motivos emocionais; o ato de falar em voz baixa durante au-

diência pública; a insegurança pessoal; as dúvidas mortificantes; as despriorizações; a carreira 

equivocada bloqueando a proéxis; a incapacidade de aceitar opiniões e críticas cosmoéticas 

alheias; a incapacidade de aceitar a heterassistência; a avidez por dinheiro enquanto desvio de 

proéxis; a desatenção aos detalhes nas experiências cotidianas; a robéxis; o ato de não colocar  

a teoria em prática; a falta de interdependência saudável; a ausência de lucidez; o trafor ocioso;  

o bloqueio das autorrecins; o ato de autofragilizar-se para não receber críticas; o fato de não regis-

trar as neoideias ou inspirações; as reciclagens inadiáveis; o autenfrentamento dos travões estag-

nadores; o desbloqueio dos próprios trafores. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal não mapeada; a falta de autorganização energossomática; a ausência 

de lucidez durante a projeção consciente (PC); a deficiência na interação energética com pessoas 

e ambientes; as amizades extrafísicas do projetor veterano, contudo sem amigos intrafísicos; o fa-

to de não lembrar de projeção consciente; a inabilidade de aceitar a assistência dos amparadores 

extrafísicos; a ausência de detalhismo na análise das experiências parapsíquicas; o bloqueio dos 

próprios chacras; a existência trancada, sem projeções conscienciais lúcidas; a ausência de autor-

retrocognições; o recesso projetivo; o cascagrossismo energético e parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoconfiança–assertividade pró-evolutiva; o sinergismo 

convergência de autesforços–autorreciclagens programadas. 

Principiologia: o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; o princípio do posicio-

namento pessoal (PPP); o princípio evolutivo quem pode mais pode menos. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a necessidade de reci-

clar o código de valores pessoais anacrônicos. 

Teoriologia: a teoria do autassédio; a teoria da zona de conforto; a teoria das distor-

ções cognitivas; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da existência humana trancada;  

a teoria do porão consciencial; a teoria do choque consciencial da dessoma; a teoria e prática do 

parapsiquismo. 

Tecnologia: as técnicas de autotortura psicológica; a técnica da reciclagem intracons-

ciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico exercido em nível inferior ao poten-

cial da conscin devido aos autobloqueios; o impedimento do trabalho voluntário devido ao auto-

bloqueio; a dispersão nas atividades do voluntariado devido aos autotravões. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia;  

o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium;  

o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do estado 

vibracional; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório 

conscienciológico da Infocomunicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; 

o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível 

da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Criticologia. 

Efeitologia: os efeitos nesfastos de esquivar-se das decisões evolutivas; o efeito de dei-

xar traços-força ociosos; o efeito do autoisolamento provocado por doença somática; o efeito do 

trauma do passado na manifestação deficitária no presente. 

Neossinapsologia: as neossinapses exigidas pela aquisição de novos hábitos; a teática 

antidogmática criando neossinapses antievolutivas; as neossinapses recicladoras promovidas pe-

lo desassédio mentalsomático; a criação das neossinapses críticas próprias das deslavagens sub-

cerebrais; a utilização antievolutiva das neossinapses geradas por algum tipo de trauma. 

Ciclologia: o ciclo virtuoso da proatividade autoconfiante; o ciclo vicioso das autorre-

pressões; o travão patológico de esquivar-se do ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo dos aciden-

tes de percurso evitáveis; o ciclo fartura-escassez; o ciclo das autorreflexões heurísticas. 

Binomiologia: o binômio potencial-realização; o binômio proéxis-compléxis; o binômio 

patológico autassédio-heterassédio; o binômio patológico hábitos errôneos–rotinas regressivas; 

o binômio turismo convencional–oportunidade perdida; o binômio atuação no palco–atuação na 

vida real; o binômio realização-verbação; o binômio autobloqueio das recins–ausência de exem-

plarismo. 

Interaciologia: a interação interesses-automotivação; a interação passado-futuro; a in-

teração pessimismo-autobloqueio; a interação acomodação-passividade; a interação trauma-in-
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segurança; a interação ansiedade em relação ao futuro–remorso sobre o passado; a interação  

autodefesa excessiva–autopreservação patológica; a interação zona de conforto–autobloqueio;  

a interação ponto de saturação–ponto de viragem; a interação chacra bloqueado–psicossoma 

anestesiado. 

Crescendologia: o crescendo orgulho-vaidade; o crescendo miniautobloqueio-maxiau-

tobloqueio. 

Trinomiologia: o trinômio decisão-ação-resultado; o trinômio História Pessoal–auto- 

diagnóstico–prognóstico evolutivo; o trinômio baixa autestima–ansiedade–pessimismo; o trinô-

mio patológico autodesculpa-melin-melex; o trinômio patológico preconceitos-superstições-es-

tigmatizações; o trinômio psicossomático ansiedade-medo-pânico; o trinômio autoconceito– 

–baixa autestima–autassedialidade; o trinômio egocentrismo-autovitimização-masoquismo le-

vando ao monoideísmo patológico; o trinômio autassédio-autocorrupção-autocriticismo; o trinô-

mio mentira-negação-contradição; o trinômio Paragenética-holobiografia-temperamento; o tri-

nômio autovitimização–heterovitimação–interprisão grupocármica. 

Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção 

cognitiva–distorção mnemônica; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma- 

-mentalsoma; o polinômio autobloqueio-incompléxis-melin-melex; o polinômio autodesbloqueio-

-compléxis-euforin-euforex; o polinômio forças-fraquezas-oportunidades-ameaças; o polinômio 

raciocínio-memória-logicidade-autorreflexão; o polinômio ausência de lucidez–irracionalidade–

–ilogicidade–incoerência; o polinômio autobloqueio–autofragilização–heteromanipulação–opor-

tunidade perdida. 

Antagonismologia: o antagonismo evoluído adaptação mentalsomática / divórcio emo-

cional; o antagonismo restrição intrafísica / autobloqueio; o antagonismo aparência / realidade; 

o antagonismo medo do presente / medo do passado. 

Paradoxologia: o paradoxo da autovivência simultânea vítima-algoz; o paradoxo do 

autobloqueio saudável; o paradoxo do esquecimento intencional saudável; o paradoxo de o su-

cesso anterior poder bloquear o sucesso futuro. 

Politicologia: a política pessoal equivocada de querer agradar a todos.  

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade 

grupocármica; a lei da interdependência consciencial; a lei da sincronicidade; a lei da afinidade; 

a lei da sobrevivência humana; a lei da reeducação pessoal; o empenho inútil de ir contra as leis 

da evolução. 

Filiologia: a falta da raciocinofilia; a ausência de recinofilia; a escassez da logicofilia;  

a restrição da coerenciofilia; a falta da assistenciofilia; a necessidade da recexofilia; o desenvolvi-

mento da evoluciofilia; a mimeticofilia patológica; a urgência de autopesquisofilia; a conquista da 

neofilia. 

Fobiologia: a cognofobia; a passadofobia; a recinofobia; a recexofobia; a evoluciofobia; 

a neofobia; a xenofobia; a autocriticofobia; a autorreflexofobia; a experimentofobia; a cosmoeti-

cofobia; a verbetofobia; a sucessofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Peter Pan; a síndrome do ostracismo; a falta de enfren-

tamento da síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome de Jonas; a síndrome da patopenseni-

dade; a síndrome da prospectiva trágica; a síndrome da subestimação. 

Maniologia: a egomania; a etnomania; a narcisomania; a apriorismomania; a megalo-

mania; a riscomania; a idolomania; a fracassomania; a mania de competir com os outros; a mania 

de querer fazer tudo ao mesmo tempo; a mania de autofragilização. 

Holotecologia: a conflitoteca; a criticoteca; a socioteca; a antissomatoteca; a egoteca;  

a recexoteca; a psicopatoteca; a pensenoteca; a nosoteca; a psicossomatoteca; a patopensenoteca; 

a evolucioteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autassediologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Auten–

ganologia; a Autovitimologia; a Regressiologia; a Trafarologia; a Conscienciometrologia; a Evo-

luciologia; a Desviologia. 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2529 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a consciência regres-

siva; a consciência incauta. 

 

Masculinologia: o pré–serenão vulgar; o autotorturador; o monoglota; o preocupado;  

o atormentado; o autovitimizado; o automortificador; o minidissidente ideológico. 

 

Femininologia: a pré–serenona vulgar; a autotorturadora; a monoglota; a preocupada;  

a atormentada; a autovitimizada; a automortificadora; a minidissidente ideológica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo stul-

tus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens torturator; o Homo sapiens immaturus;  

o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens deviatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautobloqueio = a dificuldade de relacionar-se com o(a) parceiro(a) 

afetivo; maxiautobloqueio = a dificuldade de relacionar-se com o grupo evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura da incoerência; o fechadismo cultural; os idiotismos culturais; 

a monocultura tacanha; a cultura da anglofonia monoglota; a cultura do emocionalismo; a cultu-

ra inútil; a cultura do belicismo; o desrespeito à diversidade cultural; a ausência de cultura auto-

pesquisística; o conformismo cultural; a cultura da exaltação das emoções; a cultura do agir sem 

pensar; a cultura patológica da dramatização das interrelações; a cultura da autovitimização;  

a cultura da superficialidade; a cultura da irreflexão; a cultura patológica da indisciplina auto-

pensênica. 

 

Terapeuticologia. De acordo com a Recinologia, a conscin autobloqueada poderá lançar 

mão de diversificadas técnicas conscienciológicas para evitação e / ou enfrentamento dos auto-

bloqueios estagnantes, notadamente as técnicas conscienciométricas e autoconsciencioterápicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autobloqueio, indicados para a expansão das aborda-

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

01. Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02. Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

03. Autocídio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04. Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

05.  Autotortura:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Erro  evolutivo  crasso:  Errologia;  Nosográfico. 

08.  Erro  sutil:  Errologia;  Nosográfico. 

09.  Miopia  dimensional:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

10.  Polianismo  terapêutico:  Criticologia;  Homeostático. 

11.  Recalque  intelectual:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Retroego  antiproexológico:  Seriexologia;  Nosográfico. 

13.  Síndrome  de  Gabriela:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

14.  Sustentação  do  erro:   Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vazio  existencial:  Proexologia;  Nosográfico. 
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O  AUTOBLOQUEIO  PODE  CAUSAR  A  PERDA  DAS  OPOR-
TUNIDADES  POR  PARTE  DA  CONSCIN  INCAUTA,  TRAVA-
DA  PERANTE  A  NECESSIDADE  DE  RECINS  URGENTES. 

A  AUTEVOLUÇÃO  EXIGE  AUTOPOSICIONAMENTO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda identifica bloqueios na própria manifesta-

ção? Caso afirmativo, quais medidas vem implementando para prevenir ou tratar os autotravões 

antievolutivos? 

 

J. B. L. 
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A U T O C A P T A Ç Ã O    D E    I D E I A S  
( P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocaptação de ideias é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

sintonizar e receber informações, aos moldes de antena, e transformá-las em conhecimento inte-

rassistencial ou empreendimento evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo captação vem do idioma Latim, captatio, “obtenção; apreensão de 

alguma coisa; ação de captar; adquirir; busca; procura; indagação”. Surgiu no Século XIX. A pa-

lavra 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.  Autapreensão de ideias. 2.  Autorrecepção ideativa. 

Neologia. As 3 expressões compostas autocaptação de ideias, autocaptação básica de 

ideias e autocaptação avançada de ideias são neologismos técnicos da Pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Emissão ideativa. 2.  Comunicação de ideias. 

Estrangeirismologia: o to be in the mood; o insight providencial; o puzzle mentalsomá-

tico; o Tenepessarium; o Tertuliarium; o Acoplamentarium; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao autoparapsiquismo intelectual. 

Coloquiologia: a porta mental entreaberta; o ato de manter os canais abertos; as paran-

tenas ligadas; a pista de aterrizagem mentalsomática livre; o desengarrafamento autopensênico. 

Filosofia: o Abertismo; o Idealismo; o Realismo; o Utilitarismo; o Tenepessismo; o Uni-

versalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal ideativo; o holopensene saturado; os lateropense-

nes; a lateropensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmoeticopensenes;  

a cosmoeticopensenidade; o antibagulhismo pensênico; o abertismo autopensênico; o predomínio 

do pen na pensenidade; a retilinearidade pensênica; o pensenoduto; o treino autopensênico; a afi-

nização pensênica. 

 

Fatologia: a autocaptação de ideias; o acolhimento ideativo; a predisposição interassis-

tencial; o autodespojamento; o abertismo consciencial; o espaço mental; o silêncio íntimo; a acal-

mia mental; a organização intraconsciencial; a disciplina ideativa; a concentração mentalsomáti-

ca; a divisão de atenção; a associação de ideias; o autojuízo crítico; o registro mnemônico; as ano-

tações; as vivências acumuladas promovendo a autoconfiança; a aceitação de ideias contrárias às 

próprias; a distribuição das melhores ideias para outrem. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o antibagulhismo 

energético; o estado de passividade ativa; o conceptáculo ao amparador de função; a agudização 

das parapercepções; o autoparapsiquismo lúcido; a sinalização multidimensional; o conteúdo dos 

parafenômenos; a percepção de conexões extrafísicas; a sintonia com as consciexes; a retransmis-

são de paramensagens; a paraleitura da realidade; as sincronicidades identificadas e interpretadas; 

as paraocorrências desconexas dos fatos; a lógica multidimensional; a contenção da euforin; os 

extrapolacionismos parapsíquicos pessoais; a pangrafia; a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ideias-renovações; o sinergismo mentalsoma-ação; o si-

nergismo prontidão-participação. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade; o princípio do compartilhamento 

dos conhecimentos; o princípio da retilinearidade da pensenização. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a harmonia intracons-

ciencial. 

Teoriologia: a teoria da Conscienciologia. 

Tecnologia: a técnica da tábula rasa; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica 

da Higiene Consciencial; a técnica do trabalho antelucano; a técnica da rotina útil. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico produtivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio In-

visível da Interassistenciologia; os Colégios Invisíveis da Ciência Convencional. 

Efeitologia: os efeitos da autocaptação de ideias no microuniverso da conscin. 

Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses pela autorrecepção ideativa. 

Ciclologia: o ciclo das neoideias; o ciclo das recins; o ciclo multiexistencial pessoal. 

Enumerologia: as ideias pesquisadas; as ideias sob medida; as ideias impensadas; as 

ideias promissoras; as ideias reparadoras; as ideias inesperadas; as ideias motivadoras. 

Binomiologia: o binômio caneta-papel; o binômio recebimento-doação; o binômio pa-

raprocedência-conectividade. 

Interaciologia: a interação Curso Intermissivo (CI)–curso intrafísico; a interação pas-

sado-presente; a interação bastidores-palco. 

Crescendologia: o crescendo poliglotismo-polimatia; o crescendo amparando-ampara-

dor; o crescendo canal único–múltiplos canais. 

Trinomiologia: o trinômio vida multidimensional–autocaptação de ideias–êxito proexo-

lógico; o trinômio escuta-paraescuta-poliescuta. 

Polinomiologia: o polinômio palavra-ideia-mensagem-resultado. 

Antagonismologia: o antagonismo despreconceituação / captação de ideias. 

Paradoxologia: o paradoxo de as melhores ideias pessoais nem sempre serem de auto-

ria própria; o paradoxo do paracérebro funcionando melhor se comparado ao cérebro do pré-se-

renão vulgar. 

Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis do Paradireito. 

Filiologia: a neofilia; a reciclofilia; a cogniciofilia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da despriorização existencial; a eliminação da 

síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome da apriorismose. 

Mitologia: a superação do mito das realizações evolutivas sem dedicação. 

Holotecologia: a psicoteca; a cognoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Paraper-

cepciologia; a Mentalsomatologia; a Cogniciologia; a Parafenomenologia; a Amparologia; a Ver-

ponologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o perfil reflexivo; a conscin antenada; o ser interassistencial; a conscin pa-

rapsíquica; a personalidade inovadora. 

 

Masculinologia: o parapercepciologista; o escritor; o acoplamentista; o agente retrocog-

nitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cogno-

polita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscien-
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ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a parapercepciologista; a escritora; a acoplamentista; a agente retrocog-

nitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cog-

nopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consci-

enciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens scriptor; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens pa-

rapsychicus; o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocaptação básica de ideias = aquela inconsciente e restrita comum aos 

escritores, inventores e artistas; autocaptação avançada de ideias = aquela lúcida e de múltiplos 

canais, própria dos pangrafistas. 

 

Culturologia: a cultura das ideias; a cultura mentalsomática; a cultura parapsíquica. 

 

Otimizações. Eis, listadas na ordem alfabética, 18 maneiras de otimizar a autocaptação 

de ideias no cotidiano da conscin: 

01. Abertismo. Ter abertismo para acolher todas as ideias, mesmo as favorecedoras 

prioritariamente de outras pessoas, deixando você “em segundo plano”. 

02. Anotações. Manter a prontidão para fazer anotações, de dia, de noite, de madruga-

da, em qualquer lugar e circunstância. 

03. Atenção. Desenvolver a atenção dividida por meio da inclusão do entorno na cotidi-

anidade. 

04. Autodesassédio. Adotar técnicas para eliminar os autassédios visando, ao longo do 

tempo, manter a ortopensenidade favorecedora da autocaptação ideativa. 

05. Concentração. Aumentar os períodos de concentração mental através de leituras 

técnicas regulares. 

06. Cópia. Reescrever cópias de tertúlias ou textos dos livros da Conscienciologia para 

entrar no holopensene da autorretilinearidade pensênica de autor parapsíquico e verponológico. 

07. Espaço. Abrir espaço mental para ideias de fora e não apenas as egoicas. 

08. Essência. Procurar captar mais a essência de tudo e menos a aparência. 

09. Holopensene. Desanuviar o holopensene doméstico, eliminando os excessos e os 

bagulhos energéticos. Cortar amizades ociosas e o contato com holopensenes castradores. 

10. Interassistência. Praticar interassistência onde se encontra para melhorar a psicos-

fera, atrair os amparadores e desfazer as interprisões com mais agilidade. 

11. Lucidez. Estar lúcido de muitas ideias serem de autoria de consciexes, evitando 

qualquer tipo de envaidecimento pessoal. Por outro lado, usar a Descrenciologia e questionar 

tudo. 

12. Princípios. Adotar princípios conscienciológicos para se viver, esforçar-se para ana-

lisar a realidade cotidiana sob a ótica da Conscienciologia e praticar o CPC. 
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13. Priorização. Dar prioridade ao holopensene mentalsomático esclarecedor das ideias 

do Curso Intermissivo e cortar as paixões por convencionalismos: ciência, religião, filosofia, arte, 

política, literatura, poder, profissão, visibilidade, dinheiro, status, academicismo, gurulatria, den-

tre outros. 

14. Produtividade. Gerar algo útil e interassistencial, a partir das primeiras ideias 

captadas, rapidamente, sem enrolação, nem desculpas, correspondendo ao amparo recebido. 

15. Reflexão. Dedicar tempo diário às autorreflexões (no banho, nos intervalos, na es-

pera de algo). 

16. Rotinas. Enxugar e simplificar as rotinas intrafísicas, dispensando o secundário. 

17. Timing. Executar as inspirações racionais dentro de timing ótimo, sem preguiça. 

18. Valorização. Dar mais valor às ideias e às energias e menos aos objetos intrafísicos.  

O tira-teima é doar os livros sem uso guardados na biblioteca pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocaptação de ideias, indicados para a expansão das 

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

01.  Ádito  ideativo  cosmovisiológico:  Paradidaticologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

05.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Coleta  seletiva:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

08.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

11.  Inspiração:  Heuristicologia;  Neutro. 

12.  Intervenção  extrafísica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

14.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Pista  de  reflexão:  Autocogniciologia;  Neutro. 

 

O  CULTIVO  DO  HÁBITO  DA  AUTOCAPTAÇÃO  DE  IDEIAS  

PODE  SER  FONTE  REGULAR  PROLÍFICA  DE  INSPIRAÇÕES  

E  ORIENTAÇÕES  AOS  INTERMISSIVISTAS  DEDICADOS   
À  CONSECUÇÃO  DA  PROÉXIS  NA  VIDA  HUMANA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, cultiva a autocaptação de ideias? Quais resulta-

dos evolutivos obteve a partir dessa prática? 

 

K. A. 
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A U T O C A S T R A Ç Ã O  
( C O N S C I E N C I O T E R A P I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocastração é o ato ou operação de a pessoa castrar a si mesma de al-

gum modo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo castração vem do idioma Latim, castratio, “castração”. Surgiu em 

1813. 

Sinonimologia: 1.  Enfraquecimento pessoal. 2.  Perda pessoal. 3.  Autotomia. 4.  Auto-

corrupção. 5.  Hipotrofia. 6.  Autassédio. 

Neologia. Os 3 vocábulos autocastração, miniautocastração e maxiautocastração são 

neologismos técnicos da Consciencioterapia. 

Antonimologia: 1.  Antropolatria. 2.  Autolatria. 3.  Autopotencialização. 4.  Autestima.  

5.  Autopreservação. 6.  Heterocastração; heterotomia. 7.  Hipertrofia. 

Analogismo. A condição análoga à autocastração é a autotomia. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à somaticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade; os patopensenes; a pato-

pensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade. 

 

Fatologia: a autocastração; a abstinência sexual; o absurdo cosmoético; as ameaças ao 

soma; a antibiologia humana; a mutilação; a anormalidade; a Antifisiologia; a assimilação simpá-

tica (assim); a atitude antissomática; o autengano; a auteutanásia; a autofagia; a autoflagelação;  

o autoódio; as autotraições; a circuncisão; a deferentectomia (vasectomia); o eunuquismo; a infi-

bulação; os estigmas somáticos; as inadequações; os incompletismos. 

 

Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Binomiologia: o binômio funil do renascimento–fole do soma. 

Trinomiologia: o trinômio ressoma-anticons-adcons. 

Antagonismologia: o antagonismo aquisição / perda; o antagonismo Curso Intermissi-

vo / porão consciencial. 

Paradoxologia: os paradoxos em geral. 

Fobiologia: a somatofobia. 

Holotecologia: a somatoteca; a sexoteca. 

Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Parapatologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o antepassado de si mesmo; o eunuco. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a antepassada de si mesma; a infibulada. 
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Hominologia: o Homo sapiens eunuchus. Segundo a Evoluciologia, a autocastração na 

maioria das vezes é manifestação do Homo sapiens debilis decaindo da condição de Homo sa-

piens major para a condição de Homo sapiens minor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautocastração = a realização cirúrgica da deferentectomia ou vasec-

tomia do Homem; maxiautocastração = a realização cirúrgica da histerectomia da Mulher. 

 

Culturologia: os megaidiotismos culturais. 

 

Ambiguidade. A autocastração é ambígua quanto à lucidez da conscin, podendo se apre-

sentar de 2 modos: 

1.  Consciente: ou voluntária. 

2.  Inconsciente: ou impressentida. 

 

Surpreendência. O cúmulo da autocastração era o costume bárbaro, europeu, vigente 

até há pouco tempo, dos castrati ou os cantores sexualmente castrados, quando meninos, para 

conservar a amplitude de soprano ou contralto da voz. 

 

Hipóteses. Eis 2 hipóteses para as pesquisas da autocastração: 

1.  Sábio-idiota. O sábio-idiota é conscin malcastrada quanto às modalidades de inteli-

gências no conflito Paragenética / Genética, durante o processo da ressoma? 

2.  Dedos. O portador de dedos extranumerários é conscin malcastrada quanto à própria 

Paragenética durante o processo genético? 

 

Taxologia. No campo da Conscienciometrologia, há duas categorias básicas de autocas-

tração: 

1.  Superavitária. A autocastração superavitária, cosmoética, evolutiva, policármica, ra-

cional, por exemplo, a autabnegação ou a renúncia cosmoética. 

2.  Deficitária. A autocastração deficitária, patológica, anticosmoética, irracional, por 

exemplo, a autotomia do pênis. 

 

Restringimento. Com base na Conviviologia, a perda da liberdade individual, ou o res-

tringimento intrafísico da ressoma para a consciex, quando lúcida, é autocastração, por seguir va-

lores e padrões não legitimamente próprios ou pessoais, na condição de ser consciente de natureza 

multidimensional, leve, livre e volitativo, contudo com a obrigação de conviver e até depender de 

seres vegetais e subumanos. 

 

Invalidez. Como esclarece a Experimentologia, a visão de conjunto, ou a cosmovisão, 

permite ao interessado, homem ou mulher, constatar ser as autocastrações, de múltiplas naturezas, 

tão somente condições de invalidez temporária para a consciência, ao modo destas 4, dispostas 

na ordem alfabética: 

1.  Comunicativa: a volitação. 

2.  Intelectiva: as múltiplas inteligências. 

3.  Mentalsomática: os anticons. 

4.  Mnemossomática: as múltiplas memórias. 

 

Anticons. Do ponto de vista da Holomaturologia, a perda dos cons (anticons), as unida-

des de lucidez da consciex, enquanto perdura a vida intrafísica, é autocastração ou heterocastra-

ção compulsória atingindo a todas as conscins pré-serenonas. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2537 

Autoconfinamento. Em função da Holorressomatologia, qualquer depreciação ou su-

pressão de parte das autopotencialidades, por exemplo, a vivência do autoconfinamento (autis-

mo), é autocastração por significar óbvio restringimento extra da personalidade, imposto pela 

própria conscin, ao funil do restringimento natural da ressoma, impedindo maior produtividade  

e eficiência. 

Inteligências. Sob a ótica da Holomaturologia, a perda do emprego de várias modalida-

des de inteligência por parte da consciex, após o choque da ressoma, é autocastração ou hetero-

castração imposta a todas as conscins pré-serenonas. 

Holomemoriologia. Considerando a Mnemossomatologia, a perda temporária da holo-

memória é autocastração ou heterocastração natural para as conscins pré-serenonas. 

 

Autopensenologia. Pelos conceitos da Pensenologia, a autocastração na maioria dos ca-

sos deriva de 3 categorias de pensenes afins, aqui listados na ordem alfabética: 

1.  Hipopensene: a ideia fetal ou hipotrofiada acarretando perda progressiva de valor. 

2.  Nosopensene: o pensamento doentio sob a perspectiva restringida no rumo da infra-

dotação. 

3.  Subpensene: a resolução infeliz gerada pelo subcérebro abdominal. 

 

Castidade. À vista da Sexossomatologia, a castidade é modalidade light da autocastração. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a autocastração, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

3.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

6.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

7.  Traumatismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  PIERCING  IMPLANTADO  NA  LÍNGUA  DA  JOVEM     
É  CASTRAÇÃO  DA  COMUNICABILIDADE,  ATRAVÉS  DO 

TRAVAMENTO  DO  LARINGOCHACRA,  ALÉM  DO  PROBLE-
MA  ANTIFISIOLÓGICO  DA  MASTIGAÇÃO  E  DEGLUTIÇÃO. 

 

Questionologia. Você já praticou algum tipo de autocastração? Intencionalmente ou sem 

intenção? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  O Globo; Redação; Hijras, a Seita dos Castrados (Culto, Aids); Jornal; Diário; Rio de Janeiro, RJ; 10.06.89; 

página 20. 

2.  Super Interessante; Redação; Castração vigorou Até o Século Passado (Eunucos); Revista; Mensário; Ano 
13; N. 10; Seção: Superintrigante; 1 ilus.; São Paulo, SP; Outubro, 1999; página 22. 

3.  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.; estatísti-
cas; 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 – 
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Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 39, 127, 142, 215, 357 e 650. 

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 428, 484, 525, 656, 762, 850 e 1.076. 

5.  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 390 e 1.006. 

6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 430 e 461. 
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A U T O C E N O G R A F I A    E X I S T E N C I A L  
( P A R A C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A autocenografia existencial é a Arte, Técnica e Ciência de a consciência, 

conscin ou consciex, quando lúcida, conceber, construir ou supervisionar autoconscientemente  

o desenho, construção, realização e instalação de cenários ou holopensenes (atmosferas, ambien-

tes, territorialidades, locais, meios) para se viver cosmoética e interassistencialmente em alguma 

dimensão evolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra cenografia procede também do idioma Grego, skénographía, 

“narrativa ou descrição dramática; decoração de pintura para o teatro”, através do idioma Latim, 

scaenographia, “corte de perspectiva”, provavelmente por influência do idioma Francês, scéno-

graphie, “arte de representar em perspectiva; representação; estudo dos arranjos materiais em tea-

tro”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo existencial deriva do idioma Latim Tardio, existen-

tialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; exis-

tir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Autopensenografia existencial. 2.  Holopensenografia existencial.  

3.  Autopanorama existencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo cenografia: 

autocenografia; cenógrafa; cenográfica; cenográfico; cenografismo; cenografista; cenografísti-

co; cenógrafo. 

Neologia. As 3 expressões compostas autocenografia existencial, autocenografia exis-

tencial ignorada e autocenografia existencial aplicada são neologismos técnicos da Paracosmo-

visiologia. 

Antonimologia: 1.  Paisagismo existencial. 2.  Residência existencial. 

Estrangeirismologia: o set pessoal; a cottage (Irlanda); a farm (EUA); a hacienda (Ar-

gentina); o manoir (França); o manor (Inglaterra); a quinta (Portugal); o motor home; o Proexa-

rium; o bunker; o home sweet home; o fisiopodium; o cenário indoors; a workstation; o cenário 

outdoors; a dinamização do megacurriculum vitae; o Tenepessarium; o parafisiopodium; o Pro-

jectarium; o Administrarium; a utilização de gateways; o megalocus da autoproéxis; a recupera-

ção do background multiexistencial; a perspectiva do timeline do grupocarma em múltiplas exis-

tências; a extrapolação do setting intrafísico; o deslindamento do behind the scenes abrangendo  

a Extrafisicologia, a Intermissiologia e a Holobiografologia; o pano de fundo multiexistencial das 

performances interconscienciais; o preenchimento gradual do puzzle seriexológico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência holopensênica, pessoal, geral. 

Holofilosofia: a compreensão teática do trinômio holofilosófico Universalismo-Megafra-

ternologia-Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal domiciliar na vida intrafísica; a pensenosfera; a di-

versificação pensênica; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os conviviopensenes; a convi-

viopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

parapensenes; a parapensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os genopensenes; a ge-

nopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopen-

senidade. 
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Fatologia: a intrafisicalidade; o telurismo; o cenário vital; o local-chave da vida humana; 

o cenário pessoal; o cenário existencial; o cenário da vida atual; o campo de coexistência; o palco 

existencial; o clima; o plano existencial; a perspectiva; o entorno; o horizonte; o autocontingen-

ciamento; o cenário sem poluições; o cenário natural idílico; o cenário da vida boêmia; a matriz 

geopolítica da conscin; o domicílio pessoal; o cenário da intercompreensão; a recéxis e a mudan-

ça do cenário existencial; a neomundividência; a derrogação do restringimento somático; as retro-

vivências intrafísicas e intermissivas fornecendo o panorama proexológico; a nulificação da fase 

preparatória da consecução da autoproéxis; o sobrepairamento das vicissitudes intrafísicas; o co-

tejo histórico retrocontextos–contexto atual; o entrosamento proexológico retrofunções–função 

atual; o esquadrinhamento conscienciométrico retroegos–ego atual; a reinserção instrumental re-

trocompetências–competências atuais; a avaliação autoconscienciométrica aprofundada; a análise 

consciencial para além dos papéis sociais contemporâneos; o conhecimento mais fidedigno da 

personalidade sob análise; o entendimento da dinâmica grupocármica recorrente. 

 

Parafatologia: a autocenografia existencial; a paracenografia pessoal; a confecção do 

cenário para se viver; os cenários-holopensenes; a autocolocação da conscin adequadamente nos 

cenários multidimensionais do Cosmos; a autocosmovisibilidade; a autovivência do estado vibra-

cional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a identificação dos elemen-

tos paragenéticos revigorados e dos obscurecidos na presente existência intrafísica; a identifica-

ção das personalidades consecutivas; a condição da identidade extra pessoal; os reencontros se-

culares; as seriéxis alheias; a telebiotipologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Proxêmica-Cronêmica. 

Principiologia: os princípios orientadores definidos para a própria existência; o princí-

pio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da 

seriéxis autoconfirmado; o princípio da inseparabilidade grupocármica testemunhado; o princí-

pio da empatia evolutiva. 

Codigologia: os ideais existenciais depurados no código pessoal de Cosmoética (CPC) 

abrangendo o gerenciamento assistencial das informações holobiográficas próprias e de outrem. 

Teoriologia: a teoria da evolução em dimensões existenciais diferentes; a observação 

dos meandros da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas cosmovisiológicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia. 

Efeitologia: o efeito do domicílio pessoal na base energética intrafísica; os efeitos da 

cosmovisão multidimensional; os efeitos de existências dedicadas ao parapsiquismo assistencial; 

o estudo dos efeitos da Paragenética na superação da Genética e da Mesologia desfavoráveis;  

o estudo dos efeitos da Genética na expressão eficaz ou embotada da consciencialidade. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o panorama do ciclo 

ressoma-dessoma-intermissão; as pesquisas sobre os ciclos evolutivos alheios. 

Enumerologia: as procedências, as superintendências e as incumbências; as tendências, 

as prescindências e as proficiências; as afluências, as influências e as convergências; as renitên-

cias, as reincidências e as recrudescências; as vigências, as inferências e as inciências; as absti-

nências, as anuências e as advertências; as efervecências, as sucumbências e as surpreendências. 

Binomiologia: o binômio casa corpo–casa moradia; o binômio memórias sadias–memó-

rias traumáticas; o binômio cosmovisão multiexistencial–maturidade consciencial. 

Interaciologia: a interação realidades pretéritas–realidade presente; a interação Retro-

fatuística-Fatuística; a interação Retrocasuística-Casuística. 

Crescendologia: o crescendo multiespecialismo-generalismo; o crescendo autorretro-

cognições-pangrafia. 
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Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio holomemória restaura-

da–cosmovisão ampliada–autodiscernimento preciso. 

Polinomiologia: o polinômio cenário correto–tempo preciso–atuação competente–men-

sagem relevante; o polinômio autobiografias–biografias oficiais–biografias não autorizadas–he-

terorretrocognições. 

Paradoxologia: o paradoxo cenários diversificados–mesmas personalidades–enredo 

mimetizado; o paradoxo da holobiografia desconhecida pela própria consciência e conhecida 

por outras consciências em determinado momento evolutivo. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assis-

tenciocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do retorno experienciada lucidamente. 

Filiologia: a fitofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a assis-

tenciofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a cognopoliteca; a evolucioteca; a sociologicoteca; a convivioteca;  

a geopoliticoteca; a experimentoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracosmovisiologia; a Holopensenologia; a Autopensenologia; 

a Mesologia; a Proxemicologia; a Troposferologia; a Intrafisicologia; a Geopoliticologia; a Holo-

maturologia; a Somatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sa-

piens geopoliticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens cos-

movisiologus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens herbarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocenografia existencial ignorada = o desconhecimento, por parte da 

conscin vulgar, da Arte, Técnica e Ciência de conceber, construir ou supervisionar autoconscien-

temente o desenho, construção, realização e instalação de cenários ou holopensenes (atmosferas, 

ambientes, territorialidades, locais, meios) para se viver cosmoética e interassistencialmente em 

alguma dimensão evolutiva; autocenografia existencial aplicada = o autoconhecimento teático, 
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por parte da conscin lúcida, da Arte, Técnica e Ciência de conceber, construir ou supervisionar 

autoconscientemente o desenho, construção, realização e instalação de cenários ou holopensenes 

(atmosferas, ambientes, territorialidades, locais, meios) para se viver cosmoética e interassisten-

cialmente em alguma dimensão evolutiva. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Paracosmovisiologia; os elementos aproveitáveis 

e descartáveis das retroculturas multimilenares; a cultura conscienciológica na vanguarda evo-

lutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocenografia existencial, indicados para a expansão 

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

01.  Aconchego  botânico:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

04.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Coedes:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Diversificação  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

07.  Espetacularização:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Exilado  na  própria  pátria:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

10.  Liturgia  natural:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Sazonalidade:  Meteorologia;  Neutro. 

14.  Sistematização  comportamental:  Paraetologia;  Neutro. 

15.  Territorialidade  individual:  Interdimensiologia;  Neutro. 

 

A  AUTOCENOGRAFIA  EXISTENCIAL,  QUANDO  SE  TORNA  

VIVA  E  ATUANTE  PARA  A  CONSCIN  LÚCIDA,  FUNCIONA  

COMO  MOLDURA  AJUSTADA  PARA  A  INTERASSISTENCIA-
LIDADE  PRIORITÁRIA,  AUTOCOSMOÉTICA  E  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Quem influencia mais, leitor ou leitora: você em relação à cenografia 

existencial ou a cenografia existencial em relação a você? Por qual razão? 
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A U T O C E N T R A M E N T O    C O N S C I E N C I A L  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autocentramento consciencial é a condição da conscin assentada no cum-

primento dinâmico da programação existencial com autodiscernimento, autorganização, autode-

terminação racional e autoconfiança na vivência cosmoética dia a dia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra centramento vem do idioma Latim, centrum, “centro; ponta do 

compasso colocada no centro do círculo que descreve; centro do círculo; nó ou nodosidade na 

madeira ou mármore”, e este do idioma Grego, kéntron, “aguilhão; ponta da lança; ponto central 

da circunferência; centro”. O termo centro surgiu no Século XV. O vocábulo consciência deriva 

do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conheci-

mento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no 

Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Autocentragem consciencial. 2.  Conscienciocentragem. 3.  Inabala-

bilidade pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas autocentramento consciencial, miniautocentra-

mento consciencial e maxiautocentramento consciencial são neologismos técnicos da Conscien-

ciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Descentramento consciencial. 2.  Desorientação pessoal. 3.  Ansio-

sismo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade proexológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio consciencial; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: o autocentramento consciencial; a centragem consciencial cosmoética; o au-

tocentramento intelectivo; a centragem psicológica; as renovações pessoais extremas; o retreina-

mento dos atos diários; o autodiscernimento; a autorganização; os hábitos sadios; as rotinas úteis; 

a aura de coragem cosmoética; a atenção dividida. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desafio do tene-

pessismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade. 

Trinomiologia: o trinômio lucidez-concentração-atenção; o trinômio (homografia) coe-

são-coerência-continuísmo; o trinômio coronochacra-frontochacra-laringochacra. 

Paradoxologia: o paradoxo da Conscienciologia consciência individual–polivalência. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a proexoteca; a volicioteca; a cosmoeticoteca;  

a teaticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Holomaturolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Recexologia; a Invexologia; a Habitologia; a Rotinologia; a De-

finologia; a Determinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o reciclante; o inversor existencial; o tenepessis-

ta; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a reciclante; a inversora existencial; a tenepessis-

ta; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautocentramento consciencial = a condição do epicon lúcido; maxi-

autocentramento consciencial = a condição do teleguiado autocrítico. 

 

Culturologia: a cultura da desordem. 

 

Descentramento. De acordo com a Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 10 atitudes, movimentos ou estados intraconscienciais psicopáticos, grandes vilões responsá-

veis pela cronicificação do descentramento consciencial: 

01.  Ansiosismo: a afobação delirante; a culminação do comocionalismo. 

02.  Antiprospectivismo: o estado permanente e irresponsável da negligência. 

03.  Antissegurança: a pusilanimidade física e psíquica inescondível; a síndrome do pâ-

nico. 

04.  Autodesorganização: a indisciplina relaxada. 

05.  Decidofobismo: a vacilação da acídia. 

06.  Estultiloquismo: a insensatez das compulsões multifacetadas. 

07.  Hiperatividade: a condição do adulto deslocado, conflitiva e perdulária de energias, 

quando sem tratamento. 

08.  Impulsivismo: a precipitação subadulta como hábito arraigado. 

09.  Insatisfacionismo: a sensação da frustração rotineira pela acumulação das irreali-

zações. 

10.  Irreflexonismo: o hábito do antiparapsiquismo ou da falta de parar para pensenizar 

sadiamente. 

 

Solução. Sob a ótica da Conscienciometrologia, o autocentramento consciencial pode ser 

obtido, em tempo mais curto, por exemplo, através do conhecimento teático de 10 posturas 

sofisticadas da conscin, aqui dispostas na ordem alfabética: 

01.  Âmago: a autoconscientização da gema nuclear da personalidade ativa; a intracons-

ciencialidade na multidimensionalidade. 

02.  Autodiscernimento: a condição insubstituível do prumo ou do ponto de equilíbrio 

individual; a conscin dominando o cerebelo, o sistema nervoso autônomo e a psicomotricidade. 

03.  Coronochacra: a dinâmica ininterrupta do megavórtice energossomático, assimilan-

do e desassimilando as energias conscienciais, não permitindo bloqueios intracranianos, objeti-

vando a Central Extrafísica de Energia (CEE). 

04.  Eucentrismo: a descentralização do egão por intermédio da interassistencialidade 

em desenvolvimento, praticando, por exemplo, o tenepessismo diário. 
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05.  IE: o megafoco das ações retilíneas da inteligência evolutiva, imperturbável no ru-

mo certo. 

06.  Intencionalidade: a autofocagem na Cosmoeticologia como sendo o norte inafastá-

vel da consciência em qualquer momento evolutivo. 

07.  Megatrafor: o maior traço-força da pessoa evoluindo para ser o materpensene ou  

o centro dinâmico da autopensenidade cada vez mais presente (força presencial). 

08.  Ortocentralidade: a condição predominante ideal nos autopensenes dia e noite. 

09.  Ponteiro: o conscienciocentro indicador fiel da bússola consciencial funcionante 

contra a autassedialidade e a heterassedialidade. 

10.  Prioridade: a dedicação à evolução como sendo o eixo vital do continuísmo exis-

tencial correto. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o autocentramento consciencial, indi-

cados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres  

e homens interessados: 

1.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia. 

2.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia. 

3.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia. 

4.  Coerenciologia:  Holomaturologia. 

5.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia. 

6.  Eutimia:  Homeostaticologia. 

7.  Teaticologia:  Intrafisicologia. 

 

É  IMPRATICÁVEL  A  VIVÊNCIA  DOS  PRINCÍPIOS  DA  

CONSCIENCIOLOGIA  SEM  O  AUTOCENTRAMENTO  CONS-
CIENCIAL,  COMPROVANDO  A  COSMOÉTICA,  A  HOLOMA- 
TURIDADE  E  O  ATACADISMO  DA  CONSCIN  LIBERTÁRIA. 

 

Questionologia. Em qual nível vivencial do autocentramento consciencial você está? 

Nível de calouro ou veterano, amador ou profissional, de conduta-exceção ou conduta-padrão 

consolidada? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 16 e 17. 
2.  Idem; 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 88 e 94. 
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A U T O C H E C A G E M    I N D I S P E N S Á V E L  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autochecagem indispensável é a postura evolutivamente mais inteligente 

aplicável a toda abordagem, pesquisa, técnica, análise, empreendimento, obra ou redação da cons-

cin lúcida, a fim de acertar mais, errar menos e evitar omissões deficitárias. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo checar é adaptação do idioma Inglês, to check, “colocar em xeque 

(no jogo de xadrez); conferir; comparar; examinar; inspecionar; fiscalizar; provar ser consistente 

ou verdadeiro”. As palavras checar e checagem surgiram no Século XX. O prefixo in vem do 

idioma Latim, in, “negação; privação”. O vocábulo dispensar provém do mesmo idioma Latim, 

dispensare, “repartir (dinheiro); administrar; regular; economizar; distribuir; dividir”. Apareceu 

no Século XIV. O sufixo vel deriva igualmente do idioma Latim, bilis, “passível de; e mais rara-

mente; agente de”. O termo indispensável surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Autochecagem imprescindível. 02.  Autochecagem permanente.  

03.  Autochecagem contínua. 04.  Autochecagem ininterrupta. 05.  Autochecagem universal.  

06.  Autochecagem ideativa. 07.  Autoteste inexcluível. 08.  Autocrítica inafastável; autocrítica 

ininterrupta. 09.  Autexame permanente. 10.  Autodesafio inarredável. 

Neologia. As 4 expressões compostas autochecagem indispensável, autochecagem indis-

pensável inversiva, autochecagem indispensável tenepessista e autochecagem indispensável des-

perta são neologismos técnicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 01.  Autodesorganização. 02.  Autoindisciplina. 03.  Autodisplicência.  

04.  Autonegligência. 05.  Autalienação. 06.  Autoacriticidade. 07.  Automonodimensionalidade. 

08.  Automaterialidade eletronótica. 09.  Apatia autevolutiva. 10.  Autolavagem subcerebral. 

Estrangeirismologia: as selfperformances evolutivas; o upgrade das autocomprovações; 

o acid test ideativo; a personalidade strong-willed; o willpower; o check-list conscienciológico;  

o script conscienciológico; o selfscrutiny. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades pesquisísticas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocriticidade cosmoética ou da hiperacuidade 

evolutiva; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a autochecagem indispensável; as autorratificações entre as teorias e as vi-

vências diuturnas; as autodemonstrações motivadoras; a autovivência em conformidade com os 

princípios evolutivos; o cotejo nu e cru das ações pessoais com as ideias evolutivas; a compatibi-

lidade da intenção com os atos; a própria compatibilização da verbação; os temas indispensáveis 

nas escolhas e atividades do dia a dia; o omniarrivismo ideal; as magnitudes inexcluíveis; as reali-

dades inafastáveis; os desafios imperativos; os temas imprescindíveis; a checagem da coerência 

dos argumentos, teorias e técnicas; a autocrítica permanente; a autodesassedialidade; a melhoria 

da autocoerência; a autovigilância quanto às prioridades evolutivas; a busca pessoal da interassis-

tencialidade onipresente; a confluência dos interesses evolutivos pessoais; a convergência da 

atenção para o essencial; a autoconsciência constante da evolução prioritária doadora; a conferên-

cia do conteúdo conscienciológico nas manifestações pessoais em geral; a inspeção minuciosa da 

autointencionalidade; a verificação do nível da teática conscienciológica vivenciada; o teste- 
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-diagnóstico de identificação dos trafais pessoais e textuais; a qualificação ininterrupta das mani-

festações pessoais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a autochecagem energética; o autexame projetivo; a atenção perma-

nente à multidimensionalidade da própria consciência; a extrafisicalidade; os insights promovidos 

pelos amparadores extrafísicos de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assimilação da teoria–autovivência da prática. 

Principiologia: o princípio consciencial em nível de autolucidez evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de coerência cosmoética. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio dos autesforços. 

Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas de avaliação consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras. 

Efeitologia: o efeito dos desempenhos pessoais constantes e prolongados. 

Ciclologia: o ciclo teaticológico do 1% da teoria aos 99% da prática; o ciclo experi-

mentação-reexperimentação. 

Enumerologia: a autabordagem; a autoprospecção; o autexame; a autovistoria; a autau-

ditoria; a autanatomização; a autodissecção; a autopesquisa. 

Binomiologia: o binômio intelectivo volição-intenção; o binômio autoaprovação cos-

moética–autestima revigorada. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento-autodeterminação. 

Crescendologia: o crescendo estatístico dos próprios esforços. 

Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio da exaustividade 

checar–rechecar–checar de novo; o trinômio observações cuidadosas–análise minuciosas–con-

clusões fidedignas. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o po-

linômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem. 

Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro. 

Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço consciente; as leis da Evoluciologia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a metodofilia; a neofilia. 

Mitologia: o fim do mito da evolução consciencial sem autesforço. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a parapsicoteca; a criticoteca; a analiticoteca; a in-

ventarioteca; a enumeroteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Inventariologia; a Conscienciometrolo-

gia; a Consciencioterapia; a Autocogniciologia; a Autocoerenciologia; a Mentalsomatologia; a In-

trafisicologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Autocriteriologia; a Autodeterminolo-

gia; a Cosmovisiologia; a Verponologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a consciência-cobaia; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; 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 paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o parecerista evolutivo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a parecerista evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sa-

piens comparator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens cohaerens; o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autochecagem indispensável inversiva = a postura inicial do inversor ou 

inversora existencial; autochecagem indispensável tenepessista = a postura avançada do pratican-

te da tenepes, homem ou mulher; autochecagem indispensável desperta = a postura natural do ser 

desassediado, permanente, total ou o desperto interassistencial. 

 

Culturologia: a multiculturalidade da Autexperimentologia; a cultura consciencioló-

gica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 assuntos ou condições básicas a serem testadas, em toda atividade da conscin lúcida, ho-

mem ou mulher, de acordo com a técnica desafiadora da autochecagem indispensável: 

1.  Autocoerência: a intencionalidade; a retilinearidade autopensênica; a harmonia holo-

pensênica; a cosmovisão; a Autocoerenciologia. 

2.  Autodiscernimento: a mentalsomaticidade; a vontade pessoal; a holomaturidade;  

a autorganização; o princípio da descrença; a Autodiscernimentologia. 

3.  Cosmoética: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o Código Grupal de Cosmoéti-

ca (CGC); o Paradireito; a Paradiplomacia; a Autocosmoeticologia. 

4.  Interassistencialidade: o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a au-

todesassediologia; a policarmalidade pessoal; a condição de minipeça interassistencial; a Interas-

sistenciologia. 

5.  Momento evolutivo: a anulação do Zeitgeist; a autopesquisa ininterrupta; a prospec-

tiva proexológica definida; as originalidades pessoais; os neologismos; as verpons; a Autevolu-

ciologia. 

6.  Multidimensionalidade: a autoparaperceptibilidade; a extrafisicalidade; o domínio 

energético pessoal; a autopsicosfera; a autoconscientização multidimensional (AM); a prospectiva 

quanto à intermissividade à frente; a Autoparapercepciologia. 

7.  Prioridade proexológica: a autovivência da inteligência evolutiva (IE); o continuís-

mo consciencial; a atenção permanente ao saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a Autoprioro-

logia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a autochecagem indispensável, indicados para a expansão 

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

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autexame  projetivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 

03.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

04.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

07.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

10.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Megateste  conscienciológico:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

12.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

A  POSTURA  DA  AUTOCHECAGEM  INDISPENSÁVEL, 
EM  TODAS  AS  INICIATIVAS  DA  PESSOA,  EVIDENCIA 

O  MÁXIMO  ENTROSAMENTO  INTERASSISTENCIAL  ENTRE 
A  CONSCIN  ASSISTIDA  E  A  CONSCIEX  AMPARADORA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o bom hábito da autochecagem indispensá-

vel? Tal postura é aplicada em todas as tarefas e empreendimentos? 
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A U T O C Í D I O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autocídio é o ato ou efeito doentio de a conscin, homem ou mulher, adul-

ta ou criança, consciente ou inconscientemente, dar fim ao próprio corpo humano, abreviando  

o período da vida intrafísica pessoal, sendo considerado a megafrustração consciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição cídio procede do idioma Latim, 

cidium, “ação de quem mata ou o seu resultado; matar”. 

Sinonimologia: 01.  Suicídio. 02.  Autodessoma patológica. 03.  Autestigmatização fatal. 

04.  Falência somática autoimposta. 05.  Autoderrota paroxística. 06.  Autodescarte somático pre-

maturo. 07.  Autodesorganização máxima. 08.  Antissomática. 09.  Retrocesso evolutivo. 10.  In-

compléxis. 

Neologia. Os 3 vocábulos miniautocídio, maxiautocídio e megautocídio são neologismos 

técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Morte natural. 2.  Morte acidental. 3.  Dessoma involuntária.  

4.  Dessoma assistida. 5.  Zelo somático. 6.  Vida humana. 7.  Conscin harmônica. 8.  Compléxis. 

Estrangeirismologia: o selfkiller; a mors voluntaria; o seppuku ou harakiri; o worka-

holism cronicificado; os aftereffects comocionais grupocármicos; o Suicide Prevention Program 

(SUPRE) da Organização Mundial de Saúde (OMS); as overdoses fatais. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

cosmoético quanto ao nível de homeostase da saúde mental pessoal. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o tema:  

– Autocídio: ignorância evolutiva. Autocídio: antissolução pseudopermanente. 

Proverbiologia. Eis o provérbio latino relacionado ao assunto: – Abyssus abyssum in-

vocat. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal doentio; os suicidopensenes; a suicidopensenida-

de; os ictopensenes; a ictopensenidade; os antissomatopensenes; a antissomatopensenidade; os 

patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os ectopensenes; a ec-

topensenidade; os egopensenes, a egopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os mor-

bopensenes; a morbopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os xenopensenes pato-

lógicos; a xenopensenidade patológica; as autopensenizações suicidas. 

 

Fatologia: o autocídio; o megautengano; a megautofuga; a megautoconflituosidade;  

a autotortura máxima; a autotraição crítica; a autodesesperança aguda; o ápice do autodesres-

peito; a autoinsatisfação paroxística; a maxiaberração antifisiológica; o suicidismo; o propicídio;  

a morte autoinfligida; o desbaratamento somático; o falecimento somático prematuro; a dessoma 

precoce negativa; a onda suicida; o mau exemplo; os surtos de imaturidade; o instante decisivo;  

o desfecho fatal; o estímulo do desenlace; o acerto de contas pessoal; o homicídio precipitado pe-

la própria vítima; o tema tabu; a multifatorialidade suicidógena; as reações de aniversário; o con-

trole da dessoma; o comportamento impulsivo-agressivo; os comportamentos automutilatórios;  

a grande complicação dos transtornos psiquiátricos; a subnotificação do suicídio; a redução sero-

toninérgica central; o córtex pré-frontal; a depressão; a bipolaridade; a Neurobiologia; os maus 

hábitos tanatofílicos; a tendência suicida; as comorbidades; os anos potenciais de vida perdidos;  

a fuga ao autenfrentamento; o suicídio lento cronicificado; os agravantes e atenuantes pessoais de 

cada caso per si; as atitudes antiproéxis; a minimoréxis; o incompléxis; a luta digna pela vida;  
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o Centro de Valorização da Vida (CVV); a hombridade; os cuidados somáticos diários; o antis-

sedentarismo; o antitabagismo; o antialcoolismo; o antidrogaditismo; o antidepressismo; o an-

tiegocentrismo; o antissuicidismo; a homeostase holossomática; a prevenção do autocídio. 

 

Parafatologia: a ignorância quanto à autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; a drenagem energética; a semipossessão doentia crônica; a possessão interconsciencial patoló-

gica aguda; os raptus de base extrafísica; o assédio interconsciencial na condição de megadoença 

planetária; as auto-heranças enfermas; a paragenética carregada; a interprisão grupocármica;  

o vampirismo energético; a heteroindução extrafísica do autocídio; a automelex; os pedidos de as-

sistência atendidos na tenepes; as consciexes internadas na ofiex; o amparo extrafísico de função; 

a insciência quanto à autorrealidade evolutiva consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico paragenética carregada–genética predispos-

ta; o sinergismo catalítico anticosmoético do holossoma desorganizado; o sinergismo nosológico 

autocídio-homicídio. 

Principiologia: o princípio evolutivo do “se algo não serve, não adianta fazer maquila-

gem”; o princípio da economia de males; o princípio evolutivo da preservação da vida. 

Codigologia: a profilaxia do autocídio a partir dos valores pessoais contidos no código 

pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria do Holossoma; a teoria do corpo objetivo 

contrapondo-se à ideia suicida de ser possível acabar com a própria consciência. 

Tecnologia: as técnicas de verificação da intencionalidade suicida; as técnicas coloqui-

ais de abordagem ao paciente suicida; as técnicas de reanimação cardiopulmonar; as técnicas de 

lavagem gástrica; o antidotismo técnico; os avanços tecnológicos na área da saúde (UTI); as téc-

nicas da Consciencioterapia. 

Voluntariologia: o voluntariado nos hospitais psiquiátricos; o voluntariado interassis-

tencial do Apoio a Voluntários e Alunos (AVA) da Conscienciologia; o voluntariado na Organi-

zação Internacional de Consciencioterapia (OIC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da paz; o labo-

ratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Paradirei-

tologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; 

o Colégio Invisível da Psiquiatria; o Colégio Invisível dos Paramédicos; o Colégio Invisível da 

Tenepessologia. 

Efeitologia: o efeito cascata patológico dos autocídios em série; os efeitos conscienciais 

críticos da melex. 

Neossinapsologia: as neossinapses enquanto elementos preventivos fundamentais à neo-

tentativa de autocídio. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo grupocármico da vitimiza-

ção; o ciclo seriexológico reparativo desencadeado pela condição “segundos de loucura, séculos 

de recomposição”; o ciclo existencial da complementaridade holocármica. 

Enumerologia: a autoderrota; o autexício; o autoflagelo; a autoimolação; a autoliquida-

ção; a autotanásia; a autoeversão. 

Binomiologia: o binômio intenção-vontade; o binômio vida-morte; o binômio patológi-

co bioquímica-autocídio; o binômio autocídio-mensagem; o binômio autodesorganização máxi-

ma–desinteligência evolutiva. 

Interaciologia: a interação autoaversão-auteversão; a interação patológica consciexes 

doentes–conscin sugestionável; a interação patológica boemia-autocídio; a interação patológica 
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autocídio-honra; a interação doentia autocídio-belicismo; a interação farmacológica álcool– 

–substâncias psicoativas; a interação overdoses-antídotos. 

Crescendologia: o crescendo patológico incoerência intrafísica–frustração extrafísica; 

o crescendo nosológico autocídio–autoilusão; o crescendo megapatológico autassédio-heterassé-

dio-homicídio-autocídio; o crescendo infeliz ideação suicida–tentativa frustra–ato suicida levado 

a termo ou concluído. 

Trinomiologia: o trinômio psicossomático egoísmo-orgulho-vaidade; o trinômio auto-

destrutivo sexo–drogas–rock and roll. 

Polinomiologia: o polinômio soma-psicossoma-energossoma-mentalsoma; o polinômio 

etário infância-adolescência-adultidade-maturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo dimensão intrafísica / dimensão extrafísica; o maxi-

antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo dessoma prematura / miniproéxis; o antago-

nismo autocídio / megaeuforização; o antagonismo autocídio / cipriene; o antagonismo autocídio 

/ egocídio; o antagonismo autocídio / autoimunidade consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo do autocídio na condição de eutanásia; o paradoxo de de-

terminados medicamentos terem como efeito colateral a predisposição ao suicídio. 

Politicologia: a anomia; a anarquia. 

Legislogia: as leis gerais da Biologia; as leis da Fisiologia; as leis da Ecologia; as leis 

da Sociologia. 

Filiologia: a nosofilia; a tanatofilia; a adrenalinofilia; a abstrusofilia; a farmacofilia. 

Fobiologia: a biofobia; a somatofobia; autoconviviofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da baratrosfera (SAB); a síndrome do es-

trangeiro; a síndrome da autodesorganização paroxística. 

Maniologia: a suicidomania; a tanatomania; a nosomania; a nostomania; a dipsomania; 

a tabacomania; a riscomania. 

Mitologia: o mito de Sísifo; o mito da morte. 

Holotecologia: a antissomatoteca; a egoteca; a nosoteca; a dessomatoteca; a patopense-

noteca; a recexoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Suicidiologia; a Autassediologia; a Antissoma-

tologia; a Intrafisicologia; a Subcerebrologia; a Autodesviologia; a Perdologia; a Trafarologia;  

a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Desassediologia; a Proexologia; a Paraprofilaxia; a Cosmo-

eticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consener; o satélite de assediador; a consréu suicida; a conscin suicidada; 

a consciênçula; a isca inconsciente; a conscin baixo astral; a conscin deprê. 

 

Masculinologia: o suicida; o camicase; o assediador; o pré-serenão vulgar; o psicopata; 

o desviacionista; o antepassado de si mesmo; o tenepessista; o personagem Werther, da obra Os 

Sofrimentos do Jovem Werther, de Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832). 

 

Femininologia: a suicida; a assediadora; a pré-serenona vulgar; a psicopata; a desviacio-

nista; a antepassada de si mesmo; a tenepessista; a gestante-bomba teoterrorista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens psychopathicus; o Ho-

mo sapiens autobsessus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens in-

sensatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens imma-

turus; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens melancholicus; o Homo sapiens assistentialis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautocídio = a manutenção crônica do tabagismo; maxiautocídio 

= o autocídio coletivo por envenenamento (cianureto) envolvendo 913 conscins, em 18 de no-

vembro de 1978, na comunidade agrícola Jonestown, na Guiana, desencadeado pela seita fanática 

Templo dos Povos (People’s Temple) liderada pelo reverendo James Warren “Jim” Jones; me-

gautocídio = o ataque aéreo camicase teoterrorista às torres gêmeas do World Trade Center em 

New York, Estados Unidos da América, ocorrido em 11 de setembro de 2001. 

 

Culturologia: a cultura do Ignorantismo; a cultura da autovitimização; a cultura da 

Assistenciologia. 

 

Origem. Segundo a Psiquiatria, cerca de 90% dos casos de autocídio têm relação direta 

com algum transtorno mental e / ou dependência de substância psicoativa. Além dos fatores psi-

cológicos e neuroquímicos, entretanto, interatuam fatores ambientais, socioculturais, genéticos  

e biológicos, em conjunto com os agentes multidimensionais, energéticos e paragenéticos, propi-

ciando o infeliz contexto pró-suicídio. 

OMS. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no ano 2000, aproximadamente 

1 milhão de conscins cometeram o autocídio, equivalendo a 1 suicídio a cada 40 segundos. Nos 

últimos 45 anos, afora os casos não notificados, houve aumento de 60% nas taxas de suicídio no 

mundo, sem incluir as tentativas frustras, consideradas pelo menos 20 vezes mais frequentes. 

Reurbex. Com base nesses fatos, questiona-se: estariam aí indícios da ressoma mais fre-

quente das consréus a partir da reurbanização extrafísica (reurbex)? 

Universal. Considerando a Parassociologia, o autocídio constitui fenômeno sociológico 

universal abrangendo crianças, homens e mulheres de diversas classes sociais e culturas, bem co-

mo inúmeras ocupações profissionais, incluindo políticos, artistas, médicos, psicólogos, militares, 

filósofos, religiosos e cientistas, sejam figuras públicas notórias ou cidadãos anônimos comuns. 

Comorbidade. Conforme esclarece a Parapatologia, traço nosográfico comum aos auto-

cidas, homens e mulheres, é a presença de transtornos comórbidos, notadamente o alcoolismo  

e os transtornos de humor (depressão). 

Raiz. Consoante à Psicossomatologia, o autocídio é, em geral, resultado de imaturidade 

emocional franca, podendo ser desencadeado, por exemplo, a partir do baixo nível de autestima, 

do excesso de orgulho pessoal ou em defesa da própria honra, impossibilitando, com isso,  

a atuação profilática do paracorpo do discernimento. 

 

Taxologia. Segundo a Dessomatologia, o autocídio vem sendo perpetrado, ao longo da 

história, de diferentes formas, sob pretextos distintos. Eis, a seguir, classificação do autocídio 

considerando 10 abordagens, dispostas na ordem alfabética dos termos: 

01.  Autocídio altruístico: o suposto benefício da morte em prol da Sociedade; o autem-

gano dos camicases; o autocídio na condição de pseudodever social; a redução da individuali-

dade. 

02.  Autocídio anômico: a perda do suporte social; o déclassement; a queixa contra a vi-

da; o profundo desgosto repentino; a viuvez inesperada; o divórcio intolerado. 

03.  Autocídio assistido: a eutanásia consentida; as técnicas de ortotanásia; a assistên-

cia médico-hospitalar. 

04.  Autocídio coletivo: a lavagem cerebral grupal; as seitas místicas; o megafanatismo. 

05.  Autocídio contagiante: a obra escrita (romance) desencadeadora de suicídios em 

massa; o contágio psicossomático; a falta de autocrítica. 

06.  Autocídio egoístico: o excesso de egocentrismo; o ato de querer chamar a atenção;  

a depressão; a apatia; o clímax da autovitimização. 

07.  Autocídio imediato: a autodessoma aguda; o trauma fatal autoinfligido. 

08.  Autocídio mediato: os hábitos nosológicos cronicificados; a falta de previsão exis-

tencial; a ignorância quanto à longevidade. 
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09.  Autocídio misto: a interação entre fatores de risco, modus operandi e etiologias au-

tocidas; as comorbidades. 

10.  Autocídio potencial: a predisposição suicida do doente mental depressivo; do dro-

gadito; do riscomaníaco; as nosotendências fronteiriças. 

 

Discernimento. Autocídio, seja literal ou em sentido metafórico, é sinônimo de falta de 

discernimento. 

 

Etiologia. No universo da Metaforologia, seguem, na ordem alfabética, 3 categorias eti-

ológicas de autocídio passíveis de ocorrer com a conscin incauta quanto à holossomaticidade  

e à multidimensionalidade: 

1.  Autocídio  emocional: a conscin amoral; a conscin promíscua; a conscin multívola;  

a conscin cronicamente insatisfeita quanto à morfologia e o gênero do neossoma. 

2.  Autocídio  energético: o obnubilado parapsíquico; o casca grossa; o esponja; o igno-

rante quanto às manobras energéticas, principalmente a desassim a partir do estado vibracional 

(EV). 

3.  Autocídio  intelectual: o materialista dogmático cronicificado (megalavagem cere-

bral); o bibliofóbico; o videota; a conscin ignorante quanto ao autodidatismo útil. 

 

Terapeuticologia. Concernente à Consciencioterapia, a intervenção terapêutica em ca-

sos de ideação suicida deve abranger, pelo menos, 6 ações aqui descritas, na ordem alfabética dos 

termos: 

1.  Assistência: com mobilização da rede social interassistencial de apoio (familiares, 

amigos, assistentes sociais). 

2.  Encaminhamento: ao especialista para tratamento psiquiátrico, psicoterápico ou 

consciencioterápico, conforme o caso. 

3.  Internação: em centro especializado nos casos graves e / ou recorrentes. 

4.  Monitoramento: constante do paciente, evitando deixá-lo só e vivendo em ambientes 

estressantes. 

5.  Restrição: do acesso a álcool, drogas ilícitas e fármacos. 

6.  Vigilância: quanto ao ambiente onde vive o paciente, retirando-se possíveis objetos 

pérfuro-cortantes, armas, pesticidas e cordas, dentre outros. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autocídio, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Adversidade:  Holocarmologia;  Nosográfico. 

03.  Alcoolismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Anomia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

06.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

07.  Autaniquilamento  do  pesquisador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Autofagia:  Recexologia;  Nosográfico. 

11.  Autofuga:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

13.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Riscomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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15.  Workaholism:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONDIÇÃO  PATOLÓGICA  DO  AUTOCÍDIO  HÁ  DE  SER  

TRANSFORMADA  EM  CONDUTA-EXCEÇÃO  CADA  VEZ  

MAIS  RARA  NA  TERRA,  A  PARTIR  DO  ENTENDIMENTO  

TEÁTICO  E  DA  VIVÊNCIA  DO  PARADIGMA  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem cultivando algum mau-hábito antissomático 

capaz de abreviar a passagem pela vida humana? Quais têm sido as providências práticas para su-

perar tal condição? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Amor Além da Vida. Título Original: What Dreams May Come. País: EUA; & Nova Zelândia. Data: 

1998. Duração: 113 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês;  

& Português (em DVD). Direção: Vincent Ward. Elenco: Robin Williams; Cuba Gooding Jr.; Annabella Sciorra; Max 

von Sydow; Jessica Brooks Grant; Josh Paddock; & Rosalind Chao. Produção: Barnet Bain; & Stephen Deutsch. Dese-

nho de Produção: Eugenio Zanetti. Direção de Arte: Jim Dultz; Tomas Voth; & Christian Wintter. Roteiro: Ronald 

Bass, com base na obra What Dreams May Come de Richard Matheson. Fotografia: Eduardo Serra. Música: Michael Ka-

men. Montagem: David Brenner; & Maysie Hoy. Figurino: Yvonne Blake. Cenografia: Cindy Carr; & Josh Fifarek. Fi-

gurino: Yvonne Blake. Efeitos Especiais: CIS Hollywood; Cinema Production Services; Composite Components 

Company; D-Film; Digital Domain; General Lift; Giant Killer Robots; Illusion Arts; Lunarfish; Manex Visual Effects 

(MVFX); Mass. Illusions; Masters FX; Mobility Inc.; POP Film; Pacific Ocean Post; Pulse Imaging; RFX; Radium; Re;  
& ShadowCaster. Companhia: Interscope Communications; Metafilmics; & Polygram Filmed Entertainment. Curiosida-

des: ganhador do Oscar de melhores efeitos especiais em 1999. Sinopse: o médico Chris Nielsen e a esposa Annie per-

dem os filhos em acidente e tentam superar as dificuldades, mas Chris é morto tentando ajudar vítimas de outro acidente. 
No “paraíso” ele descobre o suicídio da esposa e decide resgatá-la, sem muitas chances de sucesso. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Barella, José Eduardo; Um Suicídio no Atoleiro do Haiti: A Morte do General Brasileiro que comanda-

va as Tropas da ONU expõe os Problemas da Missão no País; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.939; Ano 
39; N. 2; Seção: Internacional; 3 fotos; São Paulo, SP; 18.01.06; páginas 66 a 68. 

02.  Cardoso, Lilian; Morte Voluntária: Analisar as Causas do Suicídio e Achar Formas de Prevenção é Um 

Enigma, mas Possível, Segundo Especialistas; Reportagem; Psique Ciência & Vida; Revista; Mensário; N. 38; Ano IV; 

Seção: Dossiê; 3 fichários; 10 fotos; São Paulo, SP; páginas 1 a 15. 

03.  Dávila, Sérgio; Iraquiano vo ta em “Miss o Suici a”: Peter Eass, 28, que vive na Jor ânia, promete se 

Explodir e Matar Invasores em Bagdá; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Mundo; Seção: Ataque do Império;   

4 fotos; São Paulo, SP; 06.04.03; página A 18. 

04.  Durkheim, Émile; O Suicídio: Estudo de Sociologia (Le Suicide); pref. Carlos Henrique Cardim; trad. 
Monica Stahel; 516 p.; 13 caps.; 62 estatísticas; 10 mapas; 74 tabs.; 18,5 x 12,5 cm; br.; 2a tiragem; Martins Fontes; São 

Paulo, SP; 2004. 

05.  Escóssia, Fernando da; Suicídio de Jovens cresce 42,8% no País: Aumento das Duas Últimas Décadas 

preocupa Especialistas; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Cotidiano; Seção: Comportamento;  

1 foto; 1 gráf.; São Paulo, SP; 27.10.02; página C 4. 

06.  Fontenele, Paula; Suicídio: O Futuro Interrompido – Guia para Sobreviventes; 256 p.; 11 caps.; 9 cita-
ções; 11 enus.; 22 estatísticas; 8 fichários; 2 fotos; 15 grafs.; 1 mapa; 4 apends.; 45 refs.; 10 tabs.; 22,5 x 15,5 cm; br.; Ge-

ração Editorial; São Paulo, SP; Outubro, 2008. 

07.  Gryzinski, Vilma; Doutor No dá Adeus. Ex-presidente da Coreia do Sul se suicidou porque era Caso 

Raro: Não aguentou as Acusações de Corrupção; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.115; Ano 42; N. 22; Se-

ção: Panorama; 1 foto; São Paulo, SP; 03.06.09. 

08.  O Estado do Paraná; Redação; Amor Proibido: Jovem de 19 Anos e Professor de Violino se matam; 
Reportagem; Jornal; Diário; Ano 56; N. 16.908; Seção: Há 50 Anos em O Estado (07.04.57); Curitiba, PR; 07.04.07; pági-

na 40. 

09.  Pilling, David; Onda de Suicídios expõe Lado Obscuro do Milagre Econômico Chinês; Reportagem; Va-
lor Econômico; Jornal; Diário; Ano 11; N. 2515; Caderno: Internacional; 1 foto; São Paulo, SP; 27.05.10. 

10.  Ribeiro, Antonio; Os que se matam por Uma Causa: Pesquisadores encontram Alguns Traços Psicoló-

gicos Comuns a Suicidas Políticos de Todos os Tempos; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.841; Ano 37;  
N. 7; Seção: Internacional; 3 fotos; São Paulo, SP; 18.02.04; páginas 60 a 63. 
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11.  Sanchez, Mariana; Perdeu Bilhões e se matou: Um Empresário Alemão se suicida por Causa da Crise. 

Outros Dez Já fizeram o Mesmo. Será Uma Onda Como em 1929?; Reportagem; Época; Revista; Semanário; Ano  

I; N. 7; Seção: Negócios / Depressão; 1 foto; São Paulo, SP; 12.01.09; página 46. 
12.  Toledo, J.; Dicionário de Suicidas Ilustres; pref. Roosevelt Cassorla; 364 p.; 720 verbetes; 16 x 23 cm; 

enc.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 1 a 13. 

13.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; glos. 241 termos; 7.653 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos 

Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 770, 771 e 995 a 1.017. 

14.  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 Proje-

ciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 174, 175, 219, 233, 369, 456, 472, 477, 502, 591, 595, 653, 686 e 760. 

15.  Werlang, Blanca Guevara; Botega, Neury, José; et al.; Comportamento Suicida; 204 p.; 15 caps.; alf.; 23 
x 15,5 cm; enc.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2004; páginas 1 a 34 e 93 a 152. 

16.  Zero Hora; Redação; Suiça vira Destino  o “Turismo  o Suicí io”: C ínica Suiça aju ou Quase Mi  

Pacientes Terminais Estrangeiros a Morrer, Prática Ilegal na Maioria dos Países; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 45;  

N. 15.893; Caderno: Mundo; Seção: Europa; 1 fichário; Porto Alegre, RS; 07.03.09; página 28. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1. Organização Mundial de Saúde (OMS); Prevenção do Suicídio: Um Manual para Médicos Clínicos Ge-

rais; pref. Dr. J. M. Bertolote; 17 p.; 9 refs.; disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/medicosgene 

ralistas.pdf>; acesso em: 01.03.07; preparado a partir do SUPRE (Suicide Prevention Program), iniciativa mundial da 

OMS para a prevenção do suicídio; Departamento de Saúde Mental / Transtornos Mentais e Comportamentais / OMS; 
Genebra; 2000. 

 

P. F. 
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A U T O C I E N T I F I C I D A D E  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocientificidade é a qualidade do autoconhecimento e do modo siste-

mático e teático de adquiri-lo, sem crenças ou dogmatismos, obtido pela investigação contínua da 

própria consciência, com enfoque multidimensional, multiveicular, multiexistencial, cosmoético  

e pró-evolutivo, utilizando técnicas autopesquisísticas e conscienciométricas com rigor metodoló-

gico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo científico deriva do idioma Latim Medieval, scientificus, “científi-

co”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Teática da cientificidade autopesquisística. 2.  Autoconhecimento 

evolutivo. 3.  Autoconhecimento técnico avançado. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo ciência: an-

ticientificidade; autocientificidade; cienciocracia; cienciocrata; cienticismo; cienticista; cienti-

cístico; científica; cientificação; cientificado; cientificador; cientificamento; cientificante; cienti-

ficar; cientificidade; cientificismo; cientificista; cientificístico; científico; cientismo; cientista; 

cientístico; cientizar; cientologia; cientológico; cientólogo; pseudociência. 

Neologia. O vocábulo autocientificidade e as 3 expressões compostas autocientificidade 

primária, autocientificidade intermediária e autocientificidade avançada são neologismos técni-

cos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Autocredulidade. 2.  Automitificação. 3.  Cientificidade. 4.  Cientifi-

cismo. 

Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; o Autopesquisarium; a dedicação ao 

selfknowledge; o continuous selfimprovement; a selfperformance científica; o strong profile auto-

científico; a aquisição do know-how autopesquisístico; o upgrade evolutivo; o neomodus operan-

di da autevolução consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das autopesquisas evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Autocien-

tificidade: megapropulsora evolutiva. Autocientificidade é megautopoder. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocientificidade conscienciológica; os logico-

pensenes; a logicopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; a diferenciação pensênica; o holopensene pessoal da autocognição; 

o holopensene pessoal da Autopesquisologia. 

 

Fatologia: a autocientificidade; a retilinearidade lógica; a autocrítica cosmoética; a pos-

tura antidogmática em relação a si mesmo; o empenho dos atributos mentaissomáticos a favor de 

si; a precisão dos autoconceitos; a eficácia autopesquisística; a autossuperação da apriorismose; 

as autodeslavagens cerebrais e paracerebrais; a autorreeducação evolutiva; o fim do religiosismo; 

a autocura dos transtornos de personalidade; a racionalidade paracientífica; a postura científica 

traforística; as pesquisas racionais-empíricas conscienciológicas; o estudo de parafenômenos  

e parafatos com foco na intraconsciencialidade; o uso de técnicas conscienciométricas para 

avaliar o próprio nível evolutivo; o uso de técnicas autopesquisísticas; a recin sendo unidade de 

medida da autocientificidade; o Curso Conscin-cobaia da CONSCIUS qualificado pela postura 

autocientífica do pesquisador; as heterocríticas analisadas sem apriorismos; a Instituição Cons-
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cienciocêntrica (IC); a Reconscientia; a qualificação da Autoconsciencioterapia; a melhora no 

saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a consolidação da autocientificidade como megatrafor. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a alfabetização paracientífica; o parapsiquismo necessário à qualifi-

cação da autocientificidade; a evolução do autodiscernimento paraperceptivo; a Descrenciologia 

aplicada aos fenômenos parapsíquicos; a pesquisa parapsíquica nos cursos de campo da Cons-

cienciologia; a holanálise holobiográfica; a subjetividade objetiva parapsíquica; a racionalidade 

paracientífica cosmoconscienciológica; a pesquisa projeciológica; o parapsiquismo intelectual;  

a inteligência parapsíquica; as pesquisas holobiográficas na Parapsicoteca; os insights assimilados 

da Central Extrafísica da Verdade (CEV) e dos amparadores extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o autossinergismo cognitivo; o empenho pelo sinergismo paracére-

bro-cérebro; o sinergismo Ciência Convencional–Ciência Conscienciologia; o sinergismo intui-

ção-razão; o sinergismo descrenciológico fatos-parafatos-autexperiências; o sinergismo teática- 

-verbação; o sinergismo evolutivo da autocientificidade. 

Principiologia: o princípio da incerteza aplicado às autopesquisas; o princípio da des-

crença aplicado a si próprio; o princípio da teática pesquisística; o princípio falacioso da 

pesquisa não-participativa; os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à autopesquisa; o código 

do exemplarismo pessoal (CEP) relativo à autocientificidade. 

Teoriologia: a passagem do 1% da teoria para os 99% da vivência intelectual; a auto-

cientificidade ratificando a teoria sobre a vida humana atual valer 15 vidas humanas pregressas. 

Tecnologia: a técnica do autodidatismo; a técnica da tentativa e acerto; as técnicas de 

viver evolutivamente; a técnica de autorreflexão de 5 horas; a técnica da omnipesquisa perma-

nente; as técnicas autoconscienciométricas contrárias às autoficções; a teática conscienciológica. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico fortalecendo o holopensene da auto-

cientificidade através da convivialidade dos autopesquisadores. 

Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; os la-

boratórios conscienciológicos sem equipamentos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecno-

logia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colé-

gio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos; o Colégio 

Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma. 

Ciclologia: o neociclo evolutivo existencial a partir da autocientificidade. 

Interaciologia: a interação subjetividade-objetividade; a interação cognição humana– 

–cognição multidimensional; a interação autopesquisa qualificada constante–reciclagens intra-

conscienciais infindáveis; a interação Mentalsomatologia-Autodiscernimentologia; a interação 

autodiscernimento intelectual–autocognição teática; a interação autocognição-autolucidez-aute-

volução; a interação Teaticologia-Verbaciologia. 

Crescendologia: o crescendo logicidade da Filosofia–racionalidade da Ciência; o cres-

cendo Ciência Convencional–Paraciência Conscienciológica; o crescendo subcerebralidade-ce-

rebralidade-paracerebralidade; o crescendo da Autodiscernimentologia Evolutiva; o crescendo 

autexperimentos-autorreflexões-autotares; o crescendo cientificidade-autocientificidade. 

Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-coerência; o trinômio analisar-enten-

der-concluir; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio atos-fatos-parafa-

tos; o trinômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia-Autoconsciencioterapia; o trinô-

mio cético-otimista-cosmoético (COC); o trinômio autexperimentação-autocientificidade-autoneo-

verpon. 
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Polinomiologia: o polinômio criticidade-logicidade-racionalidade-cientificidade; o po-

linômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; a autopesquisa apli-

cada ao polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio au-

todiagnóstico–autenfrentamento–autossuperação–eficácia autopesquisística; o polinômio auto-

crítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo; o polinômio inteligência somática–inteligên-

cia emocional–inteligência intelectual–inteligência parapsíquica; a autocientificidade promoven-

do o polinômio libertário autestima-autoconfiança-autossuficiência-autodesenvoltura. 

Antagonismologia: o antagonismo mentalsomaticidade / subcerebralidade; o antago-

nismo taquipsiquismo / bradipsiquismo; o antagonismo autocriticismo / heterocriticismo; o anta-

gonismo monoglotismo / poliglotismo. 

Paradoxologia: o paradoxo do cientista neofóbico; o paradoxo do cientista religioso; 

o paradoxo do cientista místico; o paradoxo do cientista supersticioso; o paradoxo do autocien-

tista idólatra. 

Politicologia: a compreensão teática da relação entre evoluciocracia e a interassisten-

ciocracia. 

Legislogia: a lei da conservação holomnemônica dos patrimônios intelectuais; a lei do 

maior esforço aplicada à autopesquisa ininterrupta; a lei dos autesforços evolutivos compreen-

dida teaticamente. 

Filiologia: a megarrecexofilia; a autopesquisofilia. 

Sindromologia: a apreensão distorcida da realidade na síndrome da apriorismose; a pro-

filaxia da síndrome de burnout; as crenças do portador da síndrome do ansiosismo; a autossupe-

ração da síndrome depressiva; a profilaxia da síndrome de Swedenborg; a autocientificidade im-

possibilitando a tranquilidade inócua da síndrome da mediocrização consciencial. 

Mitologia: as autodesmitificações; a queda do mito da autoimagem idealizada; a liber-

tação das mitologias pseudocientíficas; o fim do mito da objetividade científica absoluta. 

Holotecologia: a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Antidogmatologia; a Apriorismologia; a Au-

tanaliticologia; a Autopesquisologia; a Autorrecinologia; a Heuristicologia; a Conscienciometro-

logia; a Refutaciologia; a Teaticologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin racional; a conscin intelectual; a conscin mentalsomática; 

a conscin autocrítica; a conscin autoconsciente; a conscin-trator científica; a conscin autopesqui-

sadora; a conscin teática. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; 

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista; 

o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pro-

jetor consciente; o homem racional; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-luntário; o auto-

pesquisador-cobaia. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; 

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexista;  

a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pro-

jetora consciente; a mulher racional; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a auto-

pesquisadora cobaia. 
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Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens analyticus; o Homo 

sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autocriticus;  

o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor;  

o Homo sapiens autoscientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocientificidade primária = a aplicada à autoconscienciometria sem 

gerar recins; autocientificidade intermediária = a aplicada à autopesquisa para recins prementes; 

autocientificidade avançada = a aplicada à autopesquisa contínua para recins planejadas. 

 

Culturologia: a cultura da inteligência evolutiva (IE). 

 

Importância. Segundo a Evoluciologia, o mais inteligente, relevante e prioritário não 

é o título de mestre ou doutor, mas a condição do autocientista. Títulos não possuem valor nas 

dimensões extrafísicas avançadas, mas sim a capacidade de autopesquisar-se com cientificidade, 

útil em qualquer dimensão. 

 

Interassistenciologia. A autocientificidade promove melhor qualidade da assistência 

através de, por exemplo, 2 recursos: 

1. Exemplarismo. A autopesquisa proporciona a tares pelas recins exemplaristas. 

2. Gescons. As gescons contendo metodologia autopesquisística, facilitam ao leitor 

a experimentação das técnicas de autossuperação, podendo promover assistência policármica. 

 

Proexologia. A autocientificidade contribui para a realização das diretrizes da proéxis 

a partir de 5 consequências, exemplificadas a seguir, em ordem alfabética: 

1. Especialidade. Determinação da especialidade conscienciológica pessoal. 

2. Público. Reconhecimento do público-alvo da assistência grupocármica do intermis-

sivista. 

3. Tares. Realização da assistência tarística necessária à consecução da proéxis. 

4. Trafares. Autossuperação dos trafares e aquisição de trafais prioritários, incluídos 

nas cláusulas da proéxis egocármica. 

5. Trafores. Identificação dos trafores e do megatrafor, nos quais foi embasada a proéxis. 

 

Caracterologia: Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 15 atributos qualificadores da autocientificidade: 

01. Abertismo consciencial. 

02. Antidogmatismo. 

03. Autocriticidade. 

04. Autodidatismo. 

05. Autodiscernimento. 

06. Bibliofilia. 

07. Cientificidade. 

08. Descrencialidade. 

09. Intelectualidade. 

10. Logicidade evolutiva. 

11. Neofilia. 

12. Omniquestionamento. 

13. Parapsiquismo. 

14. Racionalidade. 

15. Tecnicidade. 
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Tabelologia. A partir da Confrontologia, eis, em ordem alfabética, 15 cotejos entre a cons-

cin com pseudautocientificidade e a conscin com autocientificidade: 

 

Tabela  –  Confronto  Pseudautocientificidade  /  Autocientificidade 

 

N
os

 Pseudautocientificidade Autocientificidade 

01. Ausência de métodos autopesquisísticos Métodos e paramétodos autopesquisísticos 

02. Autocertezas absolutas Autocertezas relativas 

03. Autotacon Autotares 

04. Cardiochacralidade Coronochacralidade 

05. Crença racional Descrença 

06. Idolatria  Binômio admiração-discordância 

07. Ilusão da heterocura Autocura 

08. Laboratório convencional Laboratório conscienciológico 

09. Minigescon  Megagescon  

10. Parapsicologia Conscienciologia 

11. Predomínio de heterexperimento Predomínio de autexperimento 

12. Predomínio de heteroparapsiquismo Predomínio de autoparapsiquismo 

13. Racionalização dos sentimentos Análise mentalsomática dos sentimentos 

14. Serendipitia eventual Corredor heurístico 

15. Teoria ou prática  Teática 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocientificidade, indicados para a expansão das abor-

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

01. Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

02. Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

03. Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04. Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05. Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06. Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

08.  Conhecimento  teático:  Teaticologia;  Homeostático. 

09.  Consciência  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Eficácia  autopesquisística:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

12.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Racionalidade  empírica  conscienciológica:  Holopesquisologia;  Neutro. 

14.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Subjetividade  objetiva  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 
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A  AUTOCIENTIFICIDADE,  TRAFOR  POTENCIALIZADOR 
DA  EVOLUÇÃO  PESSOAL,  POSSIBILITA  A  LIBERTA- 
ÇÃO  DE  INTERPRISÕES  ORIUNDAS  DAS  CRENÇAS,  
DOGMATISMOS  E  RELIGIOSISMOS  ESTAGNADORES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a autocientificidade ou ainda é pes-

quisador(a) teórico(a) da Conscienciologia? Na escala de avaliação de 1 a 5, qual o nível de qua-

lificação da autopesquisa para você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Almeida, Julio; Contestação das Crenças Disfuncionais na Terapia Cognitiva; Trabalho de Conclusão de 

Curso (Curso de Psicologia); Faculdade União das Américas; 68 p.; 4 caps.; 26 enus.; 1 índice; 3 tabs.; 21 refs.; 29,3 x 24 

cm; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 10 e 18. 

2.  Beck, Aaron T.; Freeman, Arthur; Davis, Denise D.; & Col.; Terapia Cognitiva dos Transtornos de Per-

sonalidade (Cognitive Therapy of Personality Disorders); trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese; 342 p.; 8 enus.; 2 ín-
dices; 32 tabs.; 386 refs.; alf.; 24,5 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2ª Ed.; 2005; páginas 19 a 29. 

3.  Popper, Karl; A Lógica da Pesquisa Científica (The Logic of Scientific Discovery); trad. Leonidas Hegen-

berg; & Octanny Silveira da Mota; 568 p.; 26 enus.; 2 índices; 1 tab.; 123 refs.; alf.; 19 x 13 cm; br.; Pensamento-Cultrix; 
12ª Ed; São Paulo, SP; 2006; páginas 46 a 50. 

4.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 164. 
5.  Idem; 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 106, 107, 114 a 117, 184, 185 e 198 a 201. 
6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 488. 
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A U T O C O B A I A    S E R I E X O L Ó G I C A  
( A U T O P A R A C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocobaia seriexológica é a consciência lúcida investigadora multiexis-

tencial de si mesma, ao utilizar técnicas autoconscienciométricas a fim de apreciar, anatomizar, 

criticar e julgar os resultados de automanifestação intrafísica prévia comprovada (Autorretrobio-

grafologia), objetivando aprender com os próprios erros e estabelecer confrontos técnicos com  

o autodesempenho proexológico atual, rumo ao compléxis (Autoproexologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo cobaia procede do idioma Latim Científico, cobaya, “co-

baia”. Apareceu no Século XIX. O termo série deriva do idioma Latim, series, “enlaçamento; 

encadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Surgiu no Século XVII. A palavra existencial vem 

do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. O segundo ele-

mento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição 

cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Autocobaia interexistenciológica. 02.  Autocobaia retrocognitiva.  

03.  Análise autosseriexológica. 04.  Cotejo técnico biexistencial. 05.  Autavaliação evolutiva.  

06.  Autoconscienciometria Multiexistencial. 07.  Autodiagnóstico seriexológico. 08.  Paracon-

fronto multiproexológico. 09.  Autoparaconscienciograma. 10.  Autocosmovisão multiexistencio-

lógica. 

Neologia. As 3 expressões compostas autocobaia seriexológica, autocobaia seriexo-

lógica simples e autocobaia seriexológica complexa são neologismos técnicos da Autoparacons-

cienciometrologia. 

Antonimologia: 01.  Heteroinvestigação seriexológica. 02.  Técnica da conscin-cobaia 

voluntária. 03.  Cobaia grupocármica. 04.  Balanço pré-evoluciólogo. 05.  Cotejo interconsciencial. 

06.  Esquadrinhamento paraprocedencial. 07.  Cobaia de laboratório. 08.  Sociometria. 09.  Sín-

drome do salto alto consciencial. 10.  Enissofobia. 

Estrangeirismologia: a retroinvestigação da dramatis personae pessoal; o experimen-

tum crucis; o flashback retrossomático; o faraway, so close seriexológico; o upgrade evolutivo;  

a awareness quanto ao timelime multiexistencial pessoal; o detalhamento das selfperformances;  

o striptease autoconsciencial; a expansão do Weltanschauung pessoal; o Retrocognitarium;  

o Proexarium; o Autoconfrontarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodis-

cernimento quanto à Autoparageneticologia Teática. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Serialidade 

exige seriedade. 

Proverbiologia. Eis provérbio da Antiguidade relacionado ao tema: – De nihilo nihil 

(Epicuro, 341–270 a.e.c). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autosseriexologia Lúcida; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a geno-

pensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os re-

tropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os holomnemopensenes;  

a holomnemopensenidade; os rastros pensênicos; a investigação das fôrmas holopensênicas;  

o confronto entre o materpensene da personalidade anterior e o da atual; o holopensene pessoal da 

autevolutividade cosmoética consciente. 
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Fatologia: o hábito de investigar as próprias manifestações conscienciais urbi et orbi;  

o autorrecolhimento reflexivo profundo; o megautencantoamento cosmoético; a autorrealidade 

nua e crua; a Autorrealismologia; a autexplicitação máxima; a vontade de avaliar a manifestação 

da própria vontade; o ato de o passado embasar o presente; a possibilidade de correção da rota 

evolutiva; a autoproéxis na condição de remédio consciencial; a calibragem da própria bússola 

intraconsciencial; a antidistorção da autoimagem; a qualificação do autoconceito; o reforço da 

autoconfiança; o refinamento constante do autotemperamento; o aumento da intercompreensibili-

dade consciencial a partir da Autorrecinologia Teática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as pesquisas retro-

cognitivas da Autossinaleticologia; a autoprospecção seriexológica; a Perfilologia Multiexisten-

cial; a coerência do temperamento intervidas; a coragem do autenfrentamento multissecular;  

a crueza dos fatos e parafatos holobiográficos; as investigações sobre a autodocimasia pré-inter-

missiva; a motivação frente às autossuperações de retrotendências nosológicas; os retrotrafores 

ainda ociosos; os retrotrafares ainda manifestos; os retrotrafais ainda inalcançados; a profilaxia 

quanto a autopara-hipocrisia; o Curso Intermissivo (CI) na condição de megaparaaporte pluriexis-

tencial, divisor de águas na autevolução; o fato de a atual vida humana valer, no mínimo, por 15 

vidas prévias; a mudança de gênero dificultando a autoidentificação seriexológica; as idiossincra-

sias de origem paragenética; as consequências atuais das retropriorizações; os avanços tecnológi-

cos possibilitadores do aumento da sobrevida hodierna em comparação com as retrovidas; as pos-

síveis relações entre a família nuclear anterior e a atual; o retrográfico autoconscienciométrico 

360 graus e o atual; os amparadores de função anteriores e os atuais; os assediadores anteriores  

e os atuais; os escritos anteriores orientando as obras tarísticas atuais; o autorrevezamento multie-

xistencial lúcido de adrede; o autesforço sincero na compreensão útil dos meandros cosmoéticos 

do maximecanismo evolutivo pluriexistencial grupal; as paracontribuições superpertinentes do 

evoluciólogo à correta interpretração dos autorresultados existenciais prévios; as pesquisas 

intermissivas da autorretrossenha e do autoparaconscienciograma embasando as diretrizes da neo-

proéxis; a manutenção, entre as diferentes vidas analisadas, do padrão de humor, da índole, dos 

traços psicológicos básicos, das reações pessoais e dos autointeresses constituindo a base das pes-

quisas do Autotemperamentograma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocobaia seriexológica–conscin-cobaia voluntária;  

o sinergismo retroego–ego intermissivo–ego atual; o sinergismo cognição intermissiva–cognição 

intrafísica; o sinergismo ponteiro do relógio consciencial–ponteiro da bússola consciencial; o si-

nergismo biológico evitável ressoma-amnésia; o sinergismo background multiexistencial–autex-

periência atual; o sinergismo Autorretrocogniciologia-Historiografia. 

Principiologia: o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da autocrítica 

cosmoética; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da atração dos afins;  

o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio da conservação autocognitiva pluri-

existencial; o princípio da descrença aplicado às autopesquisas retrocognitivas. 

Codigologia: o cotejo entre o atual código pessoal de Cosmoética (CPC) e o grau de 

cosmoeticidade anterior, demonstrado pelas autodecisões pretéritas. 

Teoriologia: a teoria da consciência poliédrica; a teoria da personalidade consecutiva; 

a teoria da autodileção paragenética; a teoria do holossoma; a teoria do paradigma conscien-

cial; a teoria da identidade extra; a teoria do macrossoma; a teoria da cápsula do tempo cine-

mascópica. 

Tecnologia: a intermissão prolongada, lúcida e interassistencial, favorecendo a aplicação 

da técnica da autocobaia seriexológica extrafísica; a parapsicoteca na condição de paratécnica 

autoconscienciométrica multiexistencial; a técnica de se fazer o levantamento dos aportes, das 

companhias, dos autotrafores e dos autointeresses a fim de diagnosticar autotendências pretéri-

tas; a técnica das 50 vezes mais; a técnica dos 50 dicionários biográficos; a técnica da Autorre-
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flexão de 5 horas; a técnica da autavaliação do porão consciencial indicando possíveis retroví-

cios; as técnicas modernas da Infocomunicologia (Internet) auxiliando a busca e aquisição de 

documentos biográficos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;  

o laboratório radical da Heurística (Serenarium); os laboratórios de desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium-Holociclo-Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da 

Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paraper-

cepciologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Holomnemônica; o Colégio 

Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Parassemiologia. 

Efeitologia: o efeito da autosseriexialidade; o efeito atual das auto-heranças evolutivas; 

o efeito tarístico do autexemplarismo cosmoético; o efeito halo da parapreceptoria funcional; os 

efeitos proexológicos do autoparapsiquismo lúcido; o efeito autotranquilizador proporcionado 

pela interassistencialidade madura (autocura); os efeitos holossomáticos e multidimensionais da 

identificação de retropersonalidade consecutiva; os efeitos seriexológicos porvindouros do com-

pléxis atual. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelo resultado do confronto auto-

conscienciométrico seriexológico; as autexperiências na parapsicoteca fomentando paraneossi-

napses intermissivas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) autoconsciente; a qualificação do 

ciclo evolutivo retrobiografia (Passadologia)-parabiografia (Paraprocedenciologia)-neobiografia 

(Autoproexologia)-paraneobiografia (Neointermissiologia); a possibilidade de identificação do 

ciclo multiexistencial grupal (CMG) mais próximo; o diagnóstico quanto ao ciclo evolutivo inter-

prisão-vitimização-recomposição-libertação; o ciclo interexistencial erro-autoconsciência-neoa-

certos; o ciclo saber perguntar–saber pesquisar–saber interpretar–saber aplicar; os 5 ciclos da 

espiral proexológica prioritária (CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis). 

Enumerologia: a autavaliação seriexológica; a autocomparação seriexológica; a auto-

confrontação seriexológica; a autoparametrização seriexológica; a autocolação seriexológica;  

a autocontraposição seriexológica; a autacareação seriexológica. 

Binomiologia: o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio coincidências-confirma-

ções; o binômio intrassomaticidade-proexidade; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador;  

o binômio Europa-Brasil; o binômio especialismo holobiográfico–atacadismo evolutivo; o binô-

mio retrossenha pessoal–neorientação proexológica; o binômio refém da autocognição–parade-

ver intermissivo; o binômio fatos atuais–fotos anteriores. 

Interaciologia: a interação retrogenética-neogenética; a interação autexposição since-

ra–heterajuda providencial; a interação surpreendências positivas–surpreendências negativas;  

a interação estilo pessoal–retroindícios; a interação Intraconscienciologia-Gesconologia; a inte-

ração cicatrizes psicossômicas–autexperiências evolutivas; a interação consciência-grupo-Cos-

mos; a interação retrossoma harmônico (Profilaxiologia)–neossoma maceteado (Macrossomato-

logia); a interação parapsicoteca intermissiva–Central Extrafísica da Verdade (CEV)–Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

Crescendologia: o crescendo evolutivo (trio) consréu-intermissivista-minipeça; o cres-

cendo flash retrocognitivo–cena retrocognitiva–episódio retrocognitivo–enredo retrocognitivo– 

–filme retrocognitivo; o crescendo memória intrafísica–memória quádrupla–holomemória;  

o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações acumuladas–certezas relativas; o crescendo 

autoidentificação seriexológica–heteroidentificação seriexológica; o crescendo identificação de 

vida pessoal prévia–identificação de várias vidas pessoais prévias; o autoplanejamento lúcido vi-

sando o crescendo na escala evolutiva das consciências. 

Trinomiologia: o trinômio Holobiografologia-Holomnemossomatologia-Paragenetico-

logia; o trinômio trafar reciclado–trafal adquirido–trafor fixado; o trinômio retrocultura-retros-

soma-retrofamília; o trinômio autodescoberta-autorresponsabilidade-autexemplarismo; o trinô-
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mio introversão-normoversão-extroversão; o trinômio autopesquisístico sentidos somáticos–per-

cepções extrassensoriais–atributos mentais; o trinômio passado imediato–presente imediato–fu-

turo imediato. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o empenho na eliminação do polinômio distorções perceptivas–distorções cognitivas–distor-

ções paraperceptivas–distorções mnemônicas; o polinômio retrogenótipo-paragenótipo-neogenó-

tipo-neobiótipo; o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar; o polinômio 

documental cartas-prefácios-autobiografias-livros; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o poli-

nômio infância-juventude-adultidade-ancianidade. 

Antagonismologia: o antagonismo memórias sadias / falsas memórias; o antagonismo 

porão consciencial / maturidade consciencial; o antagonismo Mesmexologia / Invexologia; o an-

tagonismo saldo evolutivo / notoriedade intrafísica; o antagonismo semostração / verbação;  

o antagonismo autencantamento / autencantoamento; o antagonismo autexemplos imitáveis / au-

texemplos evitáveis; o antagonismo autocrítica cosmoética / autassédio anticosmoético; o anta-

gonismo prova de orgulho / prova de Conscienciologia. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin não conseguir lembrar, ordinariamente, das 

próprias experiências pretéritas; o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição 

física discrepante; o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas irrealizadas pelas restri-

ções somáticas; o paradoxo evolutivo interassistencial “quanto menos peço, mais ganho”; o pa-

radoxo holomnemônico de ser mais fácil lembrar de vidas muito antigas em comparação às mais 

recentes; a aplicação do binômio paradoxal admiração-discordância às pesquisas da autocobaia 

seriexológica. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei de causa e efeito; as leis da proéxis; as leis da Parage-

neticologia; as leis da Cosmoética; as leis sincrônicas do fluxo do Cosmos; a lei do maior esforço 

aplicada às autopesquisas retrocognitivas; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a proexofilia; a parapercepciofilia; a criticofilia; a neofi-

lia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: o combate constante à enissofobia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da subestimação. 

Maniologia: a atenção quanto à nostomania. 

Mitologia: os mitos pessoais quanto ao próprio passado. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a autocriticoteca; a lo-

gicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparaconscienciometrologia; a Autoconscienciogramologia; 

a Autorretrocogniciologia; a Holomnemossomatologia; a Autosseriexologia; a Holobiografologia;  

a Autotemperamentologia; a Autoparageneticologia; a Autocogniciologia; a Materpensenologia;  

a Intraconscienciologia; a Pluriexistenciologia; a Multiproexologia; a Cosmovisiologia; a Crono-

evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o investigador-

ator; o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o pro-

jetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora-

atora; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a pro-

jetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens 

experimentor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 

paraperceptiologus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sa-

piens intermissivista; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocobaia seriexológica simples = a condição da conscin intermissivis-

ta, homem ou mulher, ao realizar a anatomização autoconscienciométrica de vida pessoal anterior 

identificada; autocobaia seriexológica complexa = a condição da conscin intermissivista, homem 

ou mulher, ao realizar a anatomização autoconscienciométrica de várias vidas pessoais anteriores, 

inclusive com mudança de gênero somático. 

 

Culturologia: a cultura paracientífica da Conscienciologia. 

 

Técnica. No tocante a Autoparaconscienciometrologia, a condição de autocobaia serie-

xológica exige a análise crítica de múltiplas áreas da manifestação consciencial. Eis, a título de 

exemplo, 100 variáveis e respectivas especialidades afins, passíveis de serem investigadas, valo-

radas e mensuradas pela conscin interessada nas investigações retrocognitivas, objetivando anato-

mizar o confronto biexistencial: 

01.  Afetividade: a expressão das emoções; a cardiochacralidade; a Psicossomatologia. 

02.  Amparabilidade: a atuação ostensiva ou não da parapreceptoria; a Amparologia. 

03.  Autabnegação: o autovoluntariado; as autodoações habituais; a Altruismologia. 

04.  Autaglutinação: o acolhimento pessoal; a experiência em equipe; a Conviviologia. 

05.  Autautenticidade: as antidissimulações; a sinceridade pessoal; a Autonomologia. 

06.  Autectoplastia: a Autoparafenomenologia espontânea; a Autenergossomatologia. 

07.  Auteducabilidade: a automorigeração; a diplomacia inata; a Autocivilizaciologia. 

08.  Autengajamento: a autorresponsabilidade para com o trabalho; a Autoproexologia. 

09.  Autescolaridade: os autestudos; o nível do curriculum pessoal; a Eumaticologia. 

10.  Auterudição: a sapiência; a abrangência da própria cultura; a Polimaticologia Útil. 

11.  Autevolutividade: as autossuperações diárias; a qualificação da Autopensenologia. 

12.  Autocerebralidade: as características do neuroléxico pessoal; a Neossinapsologia. 

13.  Autocientificidade: a antirreligiosidade; a não mistificação; a Autolucidologia. 

14.  Autocoerência: os autexemplos; o patamar da maturidade pessoal; a Teaticologia. 

15.  Autocognição: a autocriticidade aguçada; a profundidade da Autopesquisologia. 

16.  Autocompléxis: o gabarito dos legados intrafísicos; a euforin; a Autogesconologia. 

17.  Autocomunicabilidade: a oralidade; a escrita; a gesticulação; a Auto-histrionologia. 

18.  Autocondicionamento: as lavagens cerebrais sociais e culturais; a Subcerebrologia. 

19.  Autoconfiança: a autestima sadia; o nível da Autossuficienciologia Cosmoética. 

20.  Autoconscientização: a multidimensionalidade vivenciada; a Paraconscienciologia. 

21.  Autocosmoética: a autoortopensenização ordinária; a Exemplarismologia Evolutiva. 

22.  Autocosmovisão: a visão de conjunto da automanifestação; a Atacadismologia. 

23.  Autocriatividade: o tino; os insights e achegas multidimensionais; a Liberologia. 

24.  Autodecisão: o livre-arbítrio; a decidofobia; a resolutividade; a Autovoliciologia. 

25.  Autodefesa: a saúde holossomática; o acidente de percurso; a Autorrefratariologia. 

26.  Autodesassedialidade: a qualidade da Auto e Interconviviologia Multidimensional. 

27.  Autodescrença: a antidogmatização explícita; a criticidade; a Antidemagogiologia. 

28.  Autodeterminação: a convergência diária dos autesforços; a Autorganizaciologia. 

29.  Autodidatismo: a vivência da eumatia interassistencial fecunda; a Cogniciologia. 

30.  Autodiscernimento: o tirocínio; o alcance pragmático da Automentalsomatologia. 

31.  Autodisciplina: o autoimperdoamento cosmoético diário; a Autopriorologia Lúcida. 

32.  Autodispersividade: a ocorrência de fugas infantilizadas; a Parapatologia Pessoal. 
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33.  Autodisposição: a amplitude do ânimo pessoal ordinário; a Laborologia Exaustiva. 

34.  Autodomínio: a psicomotricidade domada; o antiemocionalismo; a Cerebelologia. 

35.  Autofilosofia: os resultados da autoconduta intrafísica; a Principiologia Pessoal. 

36.  Autogenética: as heranças parentais em contraposição à Autoparageneticologia. 

37.  Autogescons: a qualidade das próprias obras anteriores e as atuais; a Taristicologia. 

38.  Autoideologia: a manutenção de valores pessoais semelhantes; a Axiologia Lúcida. 

39.  Autoinconflitividade: o autopacifismo manifesto no matter what; a Despertologia. 

40.  Autointencionalidade: a autocosmoética; a automotivação; a Autovoliciologia. 

41.  Autointeresses: as dileções; a predominância nas autopredisposições; a Filiologia. 

42.  Autoinventividade: o atilamento; a qualificação da Heurística; a Neofiliologia. 

43.  Autoliderança: o padrão das automobilizações interconscienciais; a Politicologia. 

44.  Autologicidade: a autorrigorosidade pensênica; a qualidade da Autorraciocinologia. 

45.  Autolongevidade: as características da autossobrevida; a Holossomatologia Pessoal. 

46.  Automaterpensene: as escolhas; a diretriz consciencial; a Intraconscienciologia. 

47.  Automaturidade: o nível de discernimento das autescolhas; a Holomaturologia. 

48.  Automaxifraternidade: o autaltruísmo espontâneo; o percentual da Serenologia. 

49.  Automegafoco: a continuidade do leitmotiv existencial; a Autoconvergenciologia. 

50.  Automegatrafal: as características similares das autolacunas; a Autorrecexologia. 

51.  Automegatrafar: a superação das mesmas dificuldades; a Autoconsciencioterapia. 

52.  Automegatrafor: a consolidação de determinado skill pessoal; a Autotalentologia. 

53.  Automissões: as omissões deficitárias versus as superavitárias; a Experimentologia. 

54.  Automnemossomática: as retrossinapses; as características da Automemoriologia. 

55.  Autoparagenética: as auto-heranças pluriexistenciais; a Autotemperamentologia. 

56.  Autoparapsiquismo: o energossoma; as priorizações da Autoparapercepciologia. 

57.  Autopensenidade: a mentalidade predominante; a matriz da Autoprotimiologia. 

58.  Autopolarização: as bandeiras levantadas; as teses defendidas; a Autepicentrologia. 

59.  Autopolicarmalidade: o nível de isenção pessoal durante a Interassistenciologia. 

60.  Autopoliglotismo: o domínio teático e assistencial da Comunicologia Universalista. 

61.  Autopolitização: a sociofilia; o exercício cosmoético da cidadania; a Gregariologia. 

62.  Autopolivalência: a abrangência e maestria da autoversatilidade; a Etologia Lúcida. 

63.  Autoposicionamentos: a lealdade; o grau de autassertividade; a Autodefinologia. 

64.  Autopresença: o porte pessoal; a força presencial; a Autabrangenciologia. 

65.  Autopriorização: as seleções conscienciais; a aplicação teática da Sapienciologia. 

66.  Autoprofilaxia: as autantecipações; a verbação ante a Higiologia Holossomática. 

67.  Autorganização: a pensenidade; a intrafisicalidade; o calculismo; a Profilaxiologia. 

68.  Autorrecexibilidade: a antiteimosia; a aplicação cotidiana da Autorrecinologia. 

69.  Autorresponsabilidade: o dever; a consciencialidade manifesta; a Deontologia. 

70.  Autossanidade: o grau de auto-homeostase; a manutenção da Autequilibriologia. 

71.  Autosserenidade: a expressão da autoimperturbabilidade; a Megaequilibriologia. 

72.  Autoteaticidade: as teorias e práticas; o autexemplarismo perante a Verbaciologia. 

73.  Autotemperamento: as reações semelhantes; as pesquisas da Intraconscienciologia. 

74.  Bibliofilia: o papel do livro na vida pessoal; o nível de afinidade com a Leiturologia. 

75.  Competitividade: a inveja; a predominância da emulação na Interconviviologia. 

76.  Contemporaneidade: a automanifestação em relação ao Zeitgeist; a Mesologia. 

77.  Coragem: os brios; o patamar da ousadia consciencial; a Autodesassombrologia. 

78.  Detalhismo: a minúcia; o confor; a aplicação da hiperacuidade; a Percucienciologia. 

79.  Dromomania: as andanças; o andejo; o grau de errância consciencial; a Viajologia. 

80.  Economicidade: o pé-de-meia; a relação pessoal com o cifrão; a Monetariologia. 

81.  Egocarmalidade: o nível do egoísmo pessoal; o saldo quanto à Egopensenologia. 

82.  Exaustividade: a capacidade de trabalho incansável; a Autesforçologia Cosmoética. 

83.  Fitofilia: a botanicofilia; a convivência sadia com a Natureza; a Fitoectoplasmo-

logia. 

84.  Generalismo: o antiespecialismo; a manifestação intrafísica da Atacadismologia. 
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85.  Grupocarmalidade: o estudo das famílias conscienciais; a Interconscienciologia. 

86.  Hobby: as autoinvestigações quanto ao próprio passatempo; a Cronologia Lúcida. 

87.  Holossomaticidade: a noção explícita quanto aos 4 corpos; a Multiveiculologia. 

88.  Indulgência: o hábito da perdoabilidade interconsciencial; a Megafraternologia. 

89.  Interassistencialidade: a predominância quanto à tacon ou à tares; a Cuidadologia. 

90.  Interconvivialidade: a qualidade da carga de convivência; a Interconscienciologia. 

91.  Neofilia: a antiinteriorose; o abertismo neopensênico; a Curiosologia Cosmoética. 

92.  Neoverponidade: as neoideias; a autofecundidade intelectiva; a Neocogniciologia. 

93.  Ocupação: o cotejo entre as profissões; as carreiras exercidas; a Subsistenciologia. 

94.  Pedagogia: a experiência enquanto docente; o envolvimento com a Didaticologia. 

95.  Sexualidade: os casais; o nível de maturidade sexossomática; a Sexossomatologia. 

96.  Soma: o biotipo; a saúde física; os cuidados com o corpo; a Autoteleobiotipologia. 

97.  Tecnofilia: o antianacronismo; o grau de afinidade com a Tecnologia; a Futurologia. 

98.  Universalismo: a equanimidade; a teática do antissectarismo; a Autopolicarmologia. 

99.  Vulnerabilidade: a identificação do locus minoris resistenciae; a Megatrafarologia. 

100.  Zooconvivialidade: a evolução conjunta; os pets interexistenciais; a Evoluciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocobaia seriexológica, indicados para a expansão das 

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

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autavaliação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

03.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

04.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

05.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

06.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Conscin-cobaia:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Dia  da  cobaia:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

11.  Megacalibragem  intraconsciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

12.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

13.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

15.  Trio  ínsito:  Autorretrocogniciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOCOBAIA  SERIEXOLÓGICA  É  CONDIÇÃO  ALTAMEN-
TE  ENRIQUECEDORA  PARA  A  COSMOÉTICA,  A  COSMOVI-
SÃO  E  A  INTERASSISTENCIALIDADE  PESSOAIS,  EXIGINDO  

INVESTIMENTO  CONTÍNUO  NAS  AUTORRETROCOGNIÇÕES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se considera cobaia lúcida, seriexológica, de 

si mesmo? Há quanto tempo? Quais os saldos proexológicos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória de Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira; 

revisoras Ana Luiza Rezende; et al.; 310 p.; 4 seções; 23 caps.; 1 E-mail; 92 filmes; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 
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glos. 300 termos; 1 nota; 68 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien-

ciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 1 a 310. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 

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. 
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; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 micro-

biografia; 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 177 a 191, 201 a 222, 257 a 260, 291, 449 a 452, 464 a 470 e 1.095 a 1.116. 

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 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia; 1 si-

nopse; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5ª Ed.; Instituto Internacional de 
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 139 a 141, 912 a 922. 

5.  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 77, 123, 200, 206, 334, 377, 399, 

468, 492, 508, 599, 616, 626 e 759. 

 

P. F. 
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A U T O C O E R E N C I O M E T R I A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocoerenciometria é a técnica de mensuração da coesão, logicidade, 

autenticidade, integridade, sustentabilidade, convergência e / ou harmonia da automanifestação 

holossomática da conscin, homem ou mulher, referendada pela evolução consciencial em confor-

midade com a ética cósmica (Cosmoética). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O vocábulo coerência deriva do idioma Latim, cohaerentia, “conexão, 

coesão”, de cohaerere, “estar ligado; junto”. Surgiu no Século XVII. O segundo elemento de 

composição metria procede também do idioma Latim, metrum, “medida de algum verso”, e este 

do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. 

Sinonimologia: 1.  Técnica do estudo métrico da autocoerência. 2.  Autopesquisa coe-

renciometrológica. 3.  Medição da autocoerência na manifestação consciencial. 

Neologia. O termo autocoerenciometria e as duas expressões compostas autocoerencio-

metria simples e autocoerenciometria complexa são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Estudo autopesquisístico da patologia consciencial. 2.  Técnica de 

medição do autodesequilíbrio. 3.  Autopesquisa da manifestação consciencial nosográfica. 

Estrangeirismologia: a persona; a glasnost consciencial; o up evolutivo na vivência da 

autocoerência. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à avaliação coerenciometrológica da automanifestação consciencial integral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa aplicada à coerência; a imersão 

pensenológica na autocoerenciometria; a retilinearidade pensênica autocoerente necessária na au-

topesquisa; a distorção autopensênica; a autocosmoética pensênica; a escolha pela autoortopense-

nização; os autoortopensenes; a autoortopensenidade; a pensenidade lúcida autopesquisística;  

o holopensene favorável à autevolução consciencial. 

 

Fatologia: a autocoerenciometria; o interesse contínuo pelo autodesenvolvimento; a au-

tobservação atenta da própria manifestação intra e extrafísica; a medida do nível de autocorrup-

ção; a omissão deficitária; o desequilíbrio holossomático; a ausência da autocoerência gerando 

falta de confiabilidade; a fissura da autoincoerência nos contrafluxos rotineiros; as forças intra-

conscienciais dissonantes; a identificação dos conflitos intraconscienciais resultantes da autoinco-

erência; a metrificação da manifestação incongruente; a “cara de paisagem”; a pseudomentira pa-

ra si mesmo; o conflito paradigmático; o aparente ganho secundário; o adoecimento somático 

consequente às incoerências entre os veículos de manifestação da consciência; o malestar genera-

lizado e difuso; a inquietação consciencial; a angústia íntima pela ausência do alinhamento ao 

próprio eixo consciencial; as opiniões vazias de ações pertinentes; o engodo; o disfarce; a dificul-

dade para reconhecer e admitir os próprios erros, falhas ou equívocos; a infidelidade aos próprios 

valores conscienciais; a identificação das manipulações espúrias; a má intenção disfarçada; a au-

totraição; o bifrontismo; a dissimulação planejada; a personalidade camaleão; a autoilusão de 

querer dar nó em pingo d’água; a eminência parda; o jogo de palavras; a articulação nosográfica; 

o ângulo de visão; o mimetismo mesológico patológico; o momento íntimo da cabeça no traves-

seiro; a falácia lógica; a racionalização manipuladora; o escancarar dos fatos revelando a realida-

de; o cair das máscaras; o desconhecimento sobre o ganho evolutivo na escolha pela autocoerên-

cia máxima; a busca pela autoidentidade; a decisão pela autossintonia; a sincronicidade fortale-
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cendo a maxicoerência; o autorreferenciamento fortalecendo a autossustentabilidade; a bússola 

intraconsciencial; a medição da singularidade consciencial; a autometarreflexão; a manutenção 

dos objetivos estabelecidos no Curso Intermissivo (CI); o inventário da autoincorruptibilidade;  

o despertar da autovalorizacão pela autoconscienciometria; a Inteligência Evolutiva (IE); o reco-

nhecimento e aprimoramento cosmoético dos próprios trafores; o balanço frequente do uso da ho-

nestidade; o investimento árduo no autoconhecimento; o valor da auto e heterocrítica no ajuste da 

autocoerência; a experiência da conscin-cobaia multidimensional descortinando o nível da auto-

coerência; o ato de olhar de consciência para consciência; a integridade consciencial; a manifesta-

ção autêntica e sincera atuando taristicamente; a atribuição das notas na autavaliação às questões 

do Conscienciograma na seção Coerência; o autodomínio favorecendo a vivência da autocoerên-

cia; a autopacificação íntima enquanto medida avaliativa do nível de autocoerência; a confiabili-

dade construída pelas ações coerentes; a autocoerência na condição de intermissivista; o nível do 

autexemplarismo evolutivo multidimensional; a amparabilidade conquistada; a autocoerência en-

quanto suporte na caminhada evolutiva; a condição imprescindível da autocoerência no desenvol-

vimento da cosmoeticidade; a verdade dos fatos como condição autossustentada; a autossatisfação 

após posicionamento franco e coerente; a escolha autocoerente prioritária; as possibilidades 

inerentes a cada consciência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo a au-

tocoerência; a observação atenta das consciexes próximas; o balanço das repercussões extrafísicas 

da inconsistência consciencial; a avaliação do desgaste energético na manutenção da falsa aparên-

cia; a dificuldade para desassimilação energética após postura incoerente; os parafatos referen-

dando os fatos; as energias conscienciais (ECs) enquanto cartão de visita personalíssimo; a reme-

moração de retrovida apresentando autoincoerência explícita; a autossustentabilidade energética 

resultante da autocoerência cosmoética; a autoconscienciometria no uso coerente do autoparapsi-

quismo lúcido; a conquista gradual da interconfiança com os amparadores extrafísicos; a postura 

tenepessológica ininterrupta; a recuperação de cons favorecendo o nível de autocoerência consci-

encial; o parapsiquismo cosmoético descortinador; a condição consciencial coerente em comunex 

evoluída; a parapsicoteca armazenando os registros holobiográficos capazes de revelar a verdade 

dos fatos; a clarividência; a leitura energética explicitadora; o anonimato no uso do parapsiquismo 

lúcido cosmoético coerente à interassistência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo potencializador evolutivo ortopensenidade-autocoerên-

cia; o sinergismo autocoerência cosmoética–interassistência tarística; o sinergismo honestidade- 

-veracidade na autocoerência; o sinergismo holossomático alcançado pela manifestação coerente. 

Principiologia: o princípio de quem procura acha; o princípio de a multidimensionali-

dade ser acessível para quem tem olhos de ver; o princípio de cada lugar constituir o estado  

do ser; a manifestação consciencial pautada nos princípios evolutivos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do esforço máximo na autoqualificação evolutiva. 

Tecnologia: a técnica de produção do gráfico 360º da consciência a partir das respostas 

às questões do Conscienciograma com base na própria casuística; a técnica da reflexão ortopen-

sênica; a técnica da câmara de reflexão; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a utilização da 

técnica do confor; a autorganização evolutiva prioritária enquanto técnica coerente à autevolu-

ção; a técnica do autalinhamento ao ponteiro intraconsciencial. 

Voluntariologia: os fatos e parafatos ocorridos no voluntariado conscienciológico favo-

recendo a autopesquisa conscienciométrica; a autoqualificação no voluntariado conscienciológico 

coerente ao Curso Intermissivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia. 
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Efeitologia: o efeito salutar holossomático na vivência da autocoerência; o efeito da au-

tovivência coerente no ganho de força presencial; o efeito ineficaz do autescondimento; o efeito 

atravancador do mimetismo patológico; o efeito mediato ao se colocar fatos debaixo do tapete; 

o efeito bumerangue na tentativa de não querer ver; o efeito da manifestação autêntica no nível 

da interconfiança consciencial; o efeito pacificador na resolução dos conflitos intraconscien-

ciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses hauridas nos processos para autoinvestigação e au-

torreeducação consciencial. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo automanifestação-autobservação-metarreflexão-análise- 

-autodiagnóstico-autorreeducação-autevolução. 

Enumerologia: a conscienciometria da fala; a conscienciometria da expressão facial;  

a conscienciometria do olhar; a conscienciometria da postura corporal; a conscienciometria da 

energosfera; a conscienciometria do sentimento; a conscienciometria da ação. 

Binomiologia: o binômio coerência consciencial–saúde holossomática; o binômio coe-

rência-equilíbrio; o binômio coerência-sustentabilidade; o binômio coerência-autopacificação; 

o binômio coerência-transparência; o binômio coerência-confiabilidade; o binômio coerência- 

-veracidade; o binômio coerência-Cosmoética; o binômio coerência-amparabilidade; o binômio 

coerência-integridade; o binômio coerência-assistência; o binômio coerência-evolução. 

Interaciologia: a interação evolutiva na manifestação intra e extrafísica coerente;  

a interação cérebro-paracérebro na recuperação de cons; a interação multidimensional evidenci-

ando as incoerências conscienciais; a interação condição evolutiva–qualidade assistencial. 

Crescendologia: o crescendo sinceridade- cosmoeticidade. 

Trinomiologia: o trinômio pensamento-sentimento-energia; o trinômio teática-verba-

ção-confor; o trinômio autengano-autossabotagem-autocorrupção; o trinômio autocoerência-au-

toincorruptibilidade-autodesperticidade. 

Polinomiologia: o polinômio autorresponsabilização-autocoerência-autequilíbrio-auto-

pacificação-autevolução; o polinômio autenticidade-honestidade-veracidade-integridade. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconhecimento / autengano; o antagonismo as-

sistência tarística / autocorrupção consciencial; o antagonismo conscin dissimulada / conscin co-

baia multidimensional. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais se tenta esconder-se mais evidente se torna; 

o paradoxo de persistir na mentira havendo adotado o paradigma consciencial; o paradoxo es-

quizofrênico de a consciência não enxergar a outra enquanto consciência. 

Politicologia: a política da meritocracia consciencial universal. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei justa do registro das ações positivas e negativas 

na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Fobiologia: a fobia pela autexposição autêntica. 

Sindromologia: a síndrome do avestruzismo. 

Maniologia: a mania da falsa aparência nas redes sociais. 

Mitologia: o mito de ser possível esconder-se indefinidamente de si mesmo. 

Holotecologia: a coerencioteca; a autocognoteca; a autocriticoteca; a autodiscernimen-

toteca; a conscienciometroteca; a conscienciogramoteca; a ortopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Coerenciologia; a Holomaturologia; a Cons-

cienciometrologia; a Autopesquisologia; a Autocriticologia; a Pensenologia; a Recexologia; a Pri-

orologia; a Voliciologia; a Mentalsomatologia; a Autoparapercepciologia; a Intraconscienciolo-

gia; a Autoliderologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a consciência multidimensional. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista;  

o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscien-
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cioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista;  

a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscien-

cioterapeuta; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; 

a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a projetora consciente; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens conscientiocentricus; o Ho-

mo sapiens assistentialis; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens analyticus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens ho-

lomaturologus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocoerenciometria simples = a medição do nível de coerência da auto-

manifestação na intrafisicalidade; autocoerenciometria complexa = a medição do nível de coerên-

cia da automanifestação em várias dimensões. 

 

Culturologia: a cultura da aparência social maquiada enquanto forma equivocada para 

autoinclusão. 

 

Taxologia. Segundo a Coerenciologia, eis, em ordem alfabética, 50 afirmações para 

reflexão e posicionamento da conscin interessada na autavaliação e autoqualificação quanto ao 

nível de coerência entre a condição de intermissivista e a automanifestação consciencial atual: 

01.  Acolhimento. Mantém bom nível de acolhimento antissectário. 

02.  Alimentação. Preserva a saúde somática utilizando alimentação adequada. 

03.  Ambiente. Melhora os ambientes onde frequenta. 

04.  Amizade. Desenvolve amizades sinceras. 

05.  Amparabilidade. Reconhece e valoriza o amparo de função. 

06.  Antirreatividade. Freia reações condicionadas nefastas. 

07.  Assistência. Visa à assistência egocármica, grupocármica e policármica. 

08.  Ausculta. Sabe escutar sem apriorismos. 

09.  Autalinhamento. Busca sintonia fina com a bússola intraconsciencial. 

10.  Autoconhecimento. Investe no autoconhecimento evolutivo. 

11.  Autocrítica. Autorresponsabiliza-se pelos próprios acertos e erros. 

12.  Autodesassedialidade. É capaz do autodesassédio. 

13.  Automanifestação. Prioriza a manifestação consciencial pacificadora. 

14.  Autorreciclagem. Promove autorrecins frequentes. 

15.  Autorreconciliação. Cria vivências promotoras da autolibertação. 

16.  Autorreconhecimento. Percebe a si e ao outro enquanto consciências em evolução. 

17.  Autorreeducação. Responsabiliza-se pelo autaprimoramento constante. 

18.  Autorresponsabilidade. Assume as próprias responsabilidades evolutivas. 

19.  Autossuperação. Investe na superação das ações bélicas, religiosas e anacrônicas. 

20.  Concessão cosmoética. Adota a concessão cosmoética quando necessária. 

21.  Cosmoeticidade. Utiliza técnicas para aprimoramento da autocosmoética. 

22.  Descrenciologia. Aplica a autodescrença quanto ao próprio potencial. 

23.  Desperticidade. Nomeia a desperticidade como meta próxima. 

24.  Dessoma. Apresenta ações profiláticas evitando a dessoma prematura. 

25.  Docência. Assume e qualifica a docência conscienciológica. 

26.  Energias conscienciais. Modula as energias visando a homeostase. 
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27.  Escolhas. Considera a lei de causa e efeito frente às próprias escolhas. 

28.  Escrita. Dedica-se à escrita como oportunidade interassistencial. 

29.  Estudos. Estabelece ritmo contínuo de estudo autodidático. 

30.  Extrafisicalidade. Mantém-se lúcida quanto às dimensões extrafísicas. 

31.  Flexibilidade. Sabe flexibilizar priorizando o objetivo proexológico grupal. 

32.  Fraternidade. Prioriza pensenes fraternos. 

33.  Grupalidade. Trabalha de maneira colaborativa em equipe. 

34.  Inteligência evolutiva. Analisa efeitos da automanifestação aprimorando a IE. 

35.  Intermissivismo. Pauta suas escolhas na condição de intermissivista. 

36.  Liderança. Desenvolve a auto e hetero liderança evolutiva multidimensional. 

37.  Mentalsomaticidade. Manifesta prevalência do mentalsoma. 

38.  Parapsiquismo. Utiliza o parapsíquismo lúcido de maneira interassistencial. 

39.  Pensenidade. Promove a ortopensenidade em si e a favorece no outro. 

40.  Porta-assistidos. Disponibiliza-se para acolher consciexes assistíveis. 

41.  Pré-Intermissiologia. Atua ponderando possíveis efeitos intermissivos. 

42.  Priorização. Mantém-se organizada quanto à prioridade evolutiva. 

43.  Proéxis. Alinha a proéxis pessoal à maxiproéxis grupal. 

44.  Profissão. Desempenha trabalho profissional favorável à reurbanização planetária. 

45.  Respeito. Respeita as diferenças de posicionamento, ideia, escolha e ação. 

46.  Soma. Cuida do soma com profilaxias diárias e checkups frequentes. 

47.  Tenepessista. Apresenta postura assistencial além do horário da tenepes. 

48.  Valores pessoais. Prioriza a vivência dos valores evolutivos. 

49.  Verbação. Expressa-se em consonância com as próprias ações. 

50.  Voluntariado. Demonstra comprometimento no voluntariado conscienciocêntrico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocoerenciometria, indicados para a expansão das 

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

01.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autochecagem  indispensável:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

04.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Conhecimento  teático:  Teaticologia;  Homeostático. 

10.  Constância  vital:  Constanciologia;  Homeostático. 

11.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Holocoerência  individual:  Autocoerenciologia;  Homeostático. 

13.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Paradoxo  da  autodissimulação:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

15.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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A  AUTOCOERENCIOMETRIA  É  RECURSO  VALIOSO  PARA  

IDENTIFICAÇÃO  DO  NÍVEL  DE  COERÊNCIA  CONSCIENCIAL  

COSMOÉTICA,  CONDIÇÃO  PRIORITÁRIA  PARA  CONQUISTA  

DA  SAÚDE  HOLOSSOMÁTICA  E  AUTEVOLUÇÃO  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza a autobservação crítica, ciente da própria 

intenção, perante os pensamentos, sentimentos e energias? Pondera, avalia e reeduca a própria 

manifestação multidimensional referendada pela autocoerência cosmoética? 

 
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 

192 a 211. 

 

D. L. C. 
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A U T O C O G N I Ç Ã O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocognição é a condição pessoal do autoconhecimento sobre a apreen-

são teática e a vivência autoconsciente das realidades e pararrealidades de si mesmo e do Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra cognição deriva do idioma Latim, cognitio, “ação de conhecer”, 

radical de cognitum e supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhe-

cer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1836. 

Sinonimologia: 01.  Lucidez do autoconhecimento. 02.  Teática do autoconhecimento.  

03.  Minirrecorte da Tudologia. 04.  Cultura pessoal. 05.  Erudição. 06.  Experiência pessoal.  

07.  Autovivência cosmoética. 08.  Sabedoria pessoal. 09.  Bagagem intelectual. 10.  Polimatia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 62 cognatos derivados do vocábulo cognição: 

anticognição; autocognição; Autocogniciologia; autocognitiva; autocognitivo; autorretrocogni-

ção; autocognoscibilidade; autorretrocognose; cognado; Cognática; cognato; Cognatologia; 

Cognatonímia; cognocracia; cogniciofilia; Cogniciologia; cognitiva; cognitivismo; cognitivista; 

cognitivístico; cognitivo; cognitor; cognitora; cognocracia; cognocrata; cognopensene; cogno-

pensenidade; Cognópolis; cognopolita; cognopolita-elo; Cognopolitismo; cognoscência; cognos-

cente; cognoscibilidade; cognoscitiva; cognoscitivo; cognoscível; cognoteca; cosmocognição; 

Cosmocogniciologia;  heterocognição; maxicognição; megautocognição; megacognição; 

miniautocognição; minicognição; omnicognição; pancognição; Pancogniciologia; pancognitor; 

pancognitora; pancognoteca; Paracogniciologia; precognição; recognoscível; retrocognição; 

Retrocogniciologia; retrocognitor; retrocognitora; simulcognição; simulcognitor; simul-

cognitora; taquicognoscência. 

Neologia. Os 3 vocábulos minicognição, maxicognição e megacognição são neologis-

mos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 01.  Anticognição. 02.  Ignorantismo. 03.  Ignorância pessoal. 04.  In-

consciência da autocognição. 05.  Analfabetismo. 06.  Apedeutismo. 07.  Heterocognição.  

08.  Heteroconhecimento. 09.  Insciência pessoal. 10. Inépcia pessoal. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; a penetralia mentis; a Internet; o Cognita-

rium; o Retrocognitarium; o Precognitarium; o Mentalsomarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimen-

to quanto à holomaturidade pessoal ou à Autocogniciologia. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Existem au-

tocognições holomnemônicas. Autocognição: mitoclastia demolidora. Autocognição é megapo-

der. Autocognição significa eternidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da retilinearidade da autopensenização; os cogno-

pensenes; a cognopensenidade. 

 

Fatologia: a autocognição; o autoconhecimento; o conhecimento de si mesmo; o minir-

recorte das realidades do Cosmos; a megacognição; a omnicognição; a pancognição; a cosmo-

cognição; a autorretrocognição; a retilinearidade da cognição; o processamento da autocognição; 

a autocognição dirigida; as fontes da autocognição; os destravadores conscienciológicos das per-

cepções; a eudemonia cosmoética; as macroperspectivas pessoais; a cognoscência; a hiperlucidez; 

a autoconvicção; a experiência pessoal; a vivência pessoal; a autoconfiança; o autodiscernimento; 
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a autautoridade vivencial; a autopensenização polifásica; a evolutividade pessoal; a invéxis; a in-

teligência evolutiva (IE); a Conscienciopédia; a Cognópolis, Cidade da Cognição. 

 

Parafatologia: o conhecimento das realidades extraconscienciais; a autocognição holo-

mnemônica, holobiográfica e holoparapsíquica; a soltura do energossoma; o entendimento do cor-

dão de prata; a projetabilidade lúcida (PL); as Centrais Extrafísicas; a vivência do fenômeno da 

cosmoconsciência; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a paracognição. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cognitivo. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Enumerologia: a autossuficiência; a superdotação; a erudição; a polimatia; a Holofiloso-

fia; a sabedoria; a genialidade. 

Binomiologia: o binômio cognição-emoção; o binômio varejismo consciencial–ataca-

dismo consciencial; o binômio lucidez-retrocognição; o binômio radicação na Cognópolis–ma-

gistério itinerante. 

Trinomiologia: o trinômio retrocognição-simulcognição-precognição; o trinômio Cog-

niciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio Cosmovisiologia-Cosmoconscien-

ciologia-Cosmocogniciologia. 

Polinomiologia: o polinômio subléxico-uniléxico-biléxico-poliléxico. 

Antagonismologia: o antagonismo autocognição somática / autocognição mentalsomá-

tica; o antagonismo Conscienciologia / Eletronótica. 

Politicologia: a cognocracia; a gnosiocracia. 

Filiologia: a cognofilia; a gnosiofilia; a neofilia; a xenofilia; a enciclopediofilia. 

Fobiologia: a cognofobia. 

Mitologia: a Antimitologia; a mitoclastia inerente à autocognição. 

Holotecologia: a cognoteca; a encicloteca; a Pancognoteca Terrestre. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autoconscienciometrologia; a Mentalso-

matologia; a Holomaturologia; a Teaticologia; a Pancogniciologia; a Panoticologia; a Polimatia;  

a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia; a Cosmocogniciologia; a Cognatologia; a Cognato-

nímia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; 

o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação; o tridotado intelectual-parapercepciologista-comunicador; o tridotado tenepessista-ofiexis-

ta-desperto; o pancognitor. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a reciclante existencial;  
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a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora; a projetora consciente; a sis-

temata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a tridotada intelectual-parapercepciologista-comunicadora; a tridotada tenepes-

sista-ofiexista-desperta; a pancognitora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens 

cognopolita; o Homo sapiens cognopensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sa-

piens megafocus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautocognição = o conhecimento da realidade da conscin vulgar; ma-

xiautocognição = o conhecimento da realidade da conscin erudita; megautocognição = o conheci-

mento da realidade da Consciex Livre (CL). 

 

Culturologia: a autocognição multicultural, multidisciplinar e multidimensional. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autocogniciologia, as conscins, em geral, podem ser 

classificadas quanto à autocognição em 3 categorias, dispostas nesta ordem funcional: 

1.  Explicadoras: em geral experientes, traquejadas, maduras. 

2.  Questionadoras: em geral mais jovens, inexperientes, imaturas. 

3.  Indiferentes: em geral medíocres, da massa humana impensante ou da robéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocognição, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

04.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

06.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

09.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

12.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

13.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

15.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  AUTOCOGNIÇÃO  É  A  SÍNTESE   
DO  VALOR  E  DO  PAPEL  VIVIDO  PELA  CONSCIÊNCIA   

NO  CONTEXTO  DO  COSMOS,  DEMONSTRANDO  O  NÍVEL 

EXATO  DA  EVOLUÇÃO  MULTIDIMENSIONAL  PESSOAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, se inclui em qual categoria quanto à cognição? 

Você é explicador, questionador ou indiferente? Tem autoconsciência quanto a tal estado intra  

e extraconsciencial? 
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A U T O C O G N I Ç Ã O    DE S R E P R E S S I V A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocognição desrepressiva é o conjunto de autoconhecimentos e autovi-

vências da consciência, intra e extrafísica, promotor do abertismo egológico e da liberdade de au-

texpressão consciencial cosmoética máxima, possibilitando o aumento da mentalsomaticidade, da 

parapercetibilidade e da comunicabilidade cosmovisiológica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra  cognição deriva do idioma Latim, cognitio, “ação de conhecer”, 

radical de cognitum e supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhe-

cer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1836. O prefixo des vem do 

idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; aumento; reforço; 

intensidade”. O termo repressão deriva do idioma Latim Tardio, repressio, “sinal de retirada 

(dado pela corneta)”, de repressum, e este de reprimere, “recuar; suster; reter”. Apareceu no Sé-

culo XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Autoconhecimento libertário; autossabedoria evolutiva. 2.  Autodi-

daxia libertária. 3.  Autocompreensão anticoibitiva. 4.  Apercepção desrepressiva.   

Neologia. As 4 expressões autocognição desrepressiva, miniautocognição desrepressi-

va, maxiautocognição desrepressiva e megaautocognição desrepressiva são neologismos técnicos 

da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Anticognição condicionadora. 2.  Autoincompreensão restritiva.  

3.  Conhecimento antievolutivo. 4.  Antididaxia aprisionadora.   

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o upgrade das abordagens evolutivas;  

a open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais notadamente, do autodiscernimento 

quanto ao desenvolvimento contínuo da autocognição. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autocogniciologia; o holopensene da coerência 

íntima; o autabertismo neopensênico; a retilinearidade dos autopensenes; a uniformidade dos pa-

drões da autopensenidade; a fixação da ortopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; 

os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os praxipensenes; a pra-

xipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.  

 

Fatologia: a autocogonição desrepressiva; o rompimento dos limites autoimpostos; o fim 

da autocensura castradora da autevolução; a deslavagem cerebral; a desconstrução das ideias pré- 

-concebidas; o autoconhecimento teático; a autocompreensão antirrefreativa; o aprendizado trans-

formador; a sapiência autolibertária; o entendimento da intraconsciencialidade; a lucidez consci-

encial; a experiência pessoal; o desbloqueio mentalsomático; a facilidade mnemônica; a criativi-

dade aplicada; o abertismo egológico; a expansão intelectiva; a autopercepção mentalsomática;  

a autoconvicção fortalecedora; a autorganização pacificadora; a perseverança resolutiva; a persis-

tência cosmoética; a assertividade autexpressiva; a autocriticidade cosmoética; a autenticidade 

consciencial; a confiabilidade na consciência; a constância existencial; as extrapolações ideativas; 

a admissão do próprio poder consciencial; a autolibertação determinada; a visão cosmovisiológi-

ca; o continuísmo autopesquisístico; a conquista da autoridade consciencial; a estabilidade psicos-

somática; a erudição autoconscienciométrica; o emprego cosmoético de neoverpons; a apreensão 

de adcons; o entendimento da dinâmica evolutiva; a desenvoltura autopesquisística; o aprofunda-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2582 

mento analítico; a eutimia consciencial; a autopotencialização existencial; a ruptura dos entrelaça-

mentos patológicos; o fim da apriorismose; a eliminação de contradições; a minimização das in-

certezas; a profilaxia às sujeições emocionais; o desfazimento de autenganos; o exercício da auto-

liderança; a assunção da liderança interassistencial; a qualificação das interrelações; a priorização 

do mais relevante em termos evolutivos; a reperspectivação consciencial; a ampliação do horizon-

te existencial; o alinhamento do cotidiano com as cláusulas da proéxis; o reconhecimento do nível 

evolutivo pessoal; a abertura dos caminhos evolutivos; a atualização consciencial; o exercício dos 

trafores; o autodomínio da vontade; a vivência da autonomia evolutiva; a identificação dos laços 

evolutivos; a autinclusão na proéxis grupal; o exercício da liderança cosmoética; os acertos evolu-

tivos; a proatividade evolutiva; a produtividade consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desbloqueio dos 

chacras encefálicos; a vivência da sinalética energética e parapsíquica; a expansão da consciência 

projetada; o extrapolacionismo parapsíquico; a cosmoconsciência; a funcionalidade do paracére-

bro na prática; a pararrealidade autoconsciente; o conscienciês usual para a consciex lúcida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoconhecimento–autonomia evolutiva; o sinergismo de-

sapego cosmoético–liberdade evolutiva. 

Principiologia: o princípio da teática; o princípio da constância; o princípio do posici-

onamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do megafoco 

mentalsomático. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paracérebro; a teoria do paraconhecimento; a teoria da recu-

peração de cons; a teoria da autocoerência; a teática evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica da autorre-

flexão de 5 horas; a técnica da expansão da consciência projetada; a técnica da recuperação de 

cons magnos. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico contribuindo na aplicação do paradigma cons-

ciencial; o voluntariado pesquisístico cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoe-

ticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: os efeitos da autocognição na autexpressão consciencial; os efeitos do au-

toconhecimento no alinhamento proexológico; os efeitos do abertismo consciencial no desenvol-

vimento parapsíquico; os efeitos da autocompreensão imperdoadora no despojamento conscien-

cial; os efeitos do reconhecimento e assunção do real nível evolutivo da consciência; os efeitos 

da reperspectivação holopensênica; os efeitos da autonomia evolutiva; os efeitos da assunção da 

liderança interassistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses inspiradas pelo amparador extrafísico; as neossi-

napses advindas do choque de realidade consciencial; os megacons resultantes da expansão da 

consciência projetada gerando neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo autocognição-autodiscernimento-autocoerência-autevolução; o ciclo 

autexame-autopesquisa-autoconhecimento. 

Enumerologia: a ampliação ideativa; a ampliação autexpressiva; a amplicação para-

psíquica; a ampliação da autolucidez; a ampliação da homeostase holossomática; a ampliação da 

automanifestação cosmoética multidimensional; a ampliação da inteligência evolutiva (IE). 

Binomiologia: o binômio autocognição teática–tares eficaz. 

Interaciologia: a interação autocognição–flexibilidade autopensênica; a interação ma-

terpensene pessoal–autexpressão; a interação recin–despojamento consciencial; a interação tra-

fores-altruísmo. 
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Crescendologia: o crescendo autorreciclagem-exemplarismo; o crescendo autexperi-

mentação-autocognição-autorreeducação; o crescendo autocognição-hiperacuidade-ortopense-

nidade; o crescendo autocognição-cosmovisão.  

Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinô-

mio autocoerência-autoconfiança-autexpressividade; o trinômio autodiscernimento-autaferição- 

-autoconscientização; o trinômio lucidez consciencial–vontade–autoconhecimento; o trinômio 

autocognição–teática–aprendizagem evolutiva. 

Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo; 

o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio auto-

percepção-autocognição-autexperimentação-autoconvicção. 

Antagonismologia: o antagonismo autorrepressão cognitiva / autorrenúncia cosmo-

ética; o antogonismo autengano / autenticidade cosmoética; o antagonismo timidez / autexpres-

são; o antagonismo ignorantismo / intelectualidade; o antagonismo fechadismo / parapsiquismo; 

o antagonismo insciência / reeducação; o antagonismo inexperiência / teática; o antagonismo 

autoconscienciometria / fuga da autorrealidade consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais liberdade evolutiva, maior a responsabili-

dade interassistencial. 

Politicologia: a cognocracia; a gnosiocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a me-

ritocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a cognofilia; a gnosiofilia; a enciclopediofilia; a logi-

cofilia; a pesquisofilia; a mentalsomatofilia; a criteriofilia; a evoluciofilia.  

Fobiologia: a ausência de autocogniciofobia; a superação da autocriticofobia; a recicla-

gem da autopesquisofobia; a eliminação da interaciofobia; a anulação da recinofobia; a supressão 

da reciclofobia; a dissipação da sociofobia; a evitação da xenofobia. 

Mitologia: a mitoclastia e a desconstrução dos autenganos conscienciais. 

Holotecologia: a cognoteca; a prioroteca; a pensenoteca; a intermissioteca; a mnemo-

teca; a parapsicoteca; a encicloteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a assistencioteca; 

a didaticoteca; a evolucioteca; a ciencioteca.  

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autocogniciologia; a Autorrecinologia; 

a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Mental-

somatologia; a Paracerebrologia; a Autopriorologia; a Autopesquisologia; a Recinologia; a Cons-

cienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin decisora; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência ortopensênica. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; 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 autoperquisitor; o Homo sapiens autocognitor; o Homo 

sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens exemplologus; o Homo 

sapiens scientificus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautocognição desrepressiva = a do pré-serenão vivenciando a reno-

vação pessoal e a saída da zona de conforto, ciente da saturação das automimeses; maxiautoco-

gnição desrepressiva = a do ser desperto atuante com despojamento no maximecanismo inter-

assistencial; megautocognição desrepressiva = a do evoluciólogo orientando a proéxis de grupos 

de conscins, quando lúcidas, aos preceitos da evolução pessoal e grupal. 

 

Culturologia: a cultura multidimensional quanto à realidade evolutiva. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Recinologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 50 

atributos ou condições resultantes e / ou potencializadas pela autocognição desrepressiva: 

01.  Acabativa. 

02.  Acessibilidade. 

03.  Antiapriorismo. 

04.  Anticonflitividade. 

05.  Apreensibilidade. 

06.  Associação de ideias. 

07.  Autexperimentação. 

08.  Autocentração consciencial. 

09.  Autodesassédio. 

10.  Automotivação positiva. 

11.  Autopensenidade equilibrada. 

12.  Autorreflexão costumeira. 

13.  Autossuficiência relativa. 

14.  Conduta cosmoética. 

15.  Confiabilidade. 

16.  Confluência de esforços. 

17.  Continuísmo. 

18.  Criatividade. 

19.  Decisão. 

20.  Desassombro. 

21.  Desimpedimento autevolutivo. 

22.  Desinibição mnemônica. 

23.  Despreconceituação. 

24.  Despretensão. 

25.  Destravamento parapsíquico. 

26.  Determinação. 

27.  Disponibilidade interassistencial. 

28.  Estabilidade emocional. 

29.  Força presencial. 

30.  Fraternismo. 

31.  Hiperacuidade consciencial. 

32.  Intencionalidade cosmoética. 

33.  Interassistência vivenciada. 
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34.  Juízo crítico. 

35.  Logicidade. 

36.  Megafoco. 

37.  Neofilia. 

38.  Paraprofilaxia. 

39.  Percuciência. 

40.  Perspicácia autocrítica. 

41.  Priorização. 

42.  Proatividade evolutiva. 

43.  Projetabilidade lúcida. 

44.  Racionalidade. 

45.  Recomposição. 

46.  Reperspectivação autopensênica.  

47.  Soltura mentalsomática.  

48.  Superação de autotrafares.  

49.  Sustentabilidade. 

50.  Verbação. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocognição desrepressiva, indicados para a expansão 

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

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autocientificidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

06.  Autoidentificação:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

07.  Autovivência  das  prioridades:  Autopriorologia;  Homeostático. 

08.  Binômio  autocognição-responsabilidade: Autocogniciologia;  Homeostático. 

09.  Eficácia  autopesquisística:  Autopesquisologia;  Homeostático.  

10.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

11.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

12.  Megaqualificação  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

14.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

15.  Trinômio  prioridade-desafio-autossuperação:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOCOGNIÇÃO  DESREPRESSIVA  AMPLIA  A  AUTO-
PENSENIDADE  LÚCIDA  E  A  MANIFESTAÇÃO  MULTIDI-

MENSIONAL  COSMOÉTICA,  FAVORECENDO  OMNIQUES-
TIONAMENTOS  INEVITÁVEIS  À  ASCENSÃO  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a autocognição desrepressiva priori-

tária para o alcance da holomaturidade? Já experimentou a eficácia dos efeitos evolutivos da 

autopesquisa? 
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A U T O C O G N I Ç Ã O    E X A U S T I V A  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocognição exaustiva é a condição, qualidade, caráter ou estado da 

conscin, homem ou mulher, incansável na busca racional de conhecer a si mesma dentro do con-

texto da vida evolutiva, intra e extrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra cognição vem do idioma Latim, cognitio, “ação de conhecer”, ra-

dical de cognitum e supino de cognoscere, “conhecer”. Surgiu em 1836. O termo exaustivo deriva 

também do idioma Latim, exhaustare, “exaurir”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Autoconhecimento incessante. 02.  Autopesquisa permanente.  

03.  Autocognição ininterrupta. 04.  Autodidaxia exaustiva. 05.  Holoconfrontação pessoal.  

06.  Maximização autopesquisística. 07.  Técnica do exaurimento autocognitivo. 08.  Omnicogni-

ção. 09.  Polimatia. 10.  Autoconscienciometrologia exaustiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas autocognição exaustiva, autocognição exaustiva 

primária e autocognição exaustiva avançada são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 01.  Heterocognição exaustiva. 02.  Heteroconhecimento teático.  

03.  Heteropesquisa ininterrupta. 04.  Heterodidatismo permanente. 05.  Maximização heteropes-

quisística. 06.  Inconsciência da autocognição. 07.  Anticognição. 08.  Ignorantismo. 09.  Preguiça 

investigativa. 10.  Minimização pesquisística. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo máximo; o diagnóstico quanto ao parami-

crochip; o autexame lato sensu; o curriculum vitae maximum; o Retrocognitarium aplicado inten-

samente; o upgrade autocognitivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à autoconsciencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da retilinearidade da autopensenização; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucido pensenidade; os evoluciopensenes;  

a evolucio pensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade. 

 

Fatologia: a autocognição exaustiva; o autoconhecimento exaustivo; a holoconfrontação 

pessoal; a omnicognição pessoal; o processamento crescente da autocognição; o levantamento 

circunstanciado da autobiografia pessoal; o labor investigativo perseverante; as disponibilidades 

autocríticas máximas aplicáveis; a ampliação do perfil no currículo pessoal; as macroperspectivas 

pessoais sempre atualizadas; o aprofundamento das autopercepções conscienciométricas; a busca 

da recuperação dos cons magnos; o uróboro introspectivo; o recolhimento íntimo; o limite máxi-

mo do factível ou exequível; o esgotamento razoável das possibilidades do autoconhecimento 

prioritário no momento evolutivo; as autorreflexões continuadas; o calculismo cosmoético aplica-

do sem esmorecimentos; a dinamização da autorganização; as autodissecções estruturais da perso-

nalidade; a inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a compreensão do 

próprio holossoma; o conhecimento do próprio cordão de prata; a Semiologia aplicada à relação 

de si próprio com possível macrossoma; os paravínculos com a paraprocedência; a relação pes-

soal com as Centrais Extrafísicas; a constatação de suposto amparador extrafísico; a possibilida-

de da soltura do energossoma; a autovivência do fenômeno da cosmoconsciência. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o autossinergismo cognitivo. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica das 50 vezes 

mais. 

Enumerologia: o ato de cair em si; o ato de abrir os olhos; o ato de conhecer o terreno;  

o ato de entender do riscado; o ato de ficar ciente; o conhecimento experimental; a cultura geral 

pessoal. O autodiscernimento; o autocentramento; o ajuizamento; o sobrepairamento; o esclareci-

mento; o megaconhecimento; o megaempreendimento. 

Binomiologia: o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo autocognição exaustiva / heterocognição exaustiva. 

Politicologia: a lucidocracia; a gnosiocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a autognosiofilia; a enciclopediofilia. 

Mitologia: a mitoclastia inerente à autocognição. 

Holotecologia: a cognoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autoprospecciologia; a Pancogniciologia;  

a Paracogniciologia; a Autoconscienciometrologia; a Holomaturologia; a Autocoerenciologia;  

a Conscienciopediologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o ver-

betólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o tridotado intelectual-parapercep-

ciologista-comunicador; o tridotado tenepessista-ofiexista-desperto; o pancognitor. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a ver-

betóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a tridotada intelectual-parapercep-

ciologista-comunicadora; a tridotada tenepessista-ofiexista-desperta; a pancognitora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocognição exaustiva primária = a relativa tão somente à vida intrafísi-

ca da conscin; autocognição exaustiva avançada = aquela abarcando a vida intra e extrafísica da 

consciência. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocognição exaustiva, 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.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

05.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

06.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

07.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  AUTOCOGNIÇÃO  EXAUSTIVA  EVITA  A  MELIN  NESTA  

VIDA  HUMANA  E  A  MELEX  NA  INTERMISSÃO  PÓS-DES-
SOMÁTICA,  PREPARANDO  REALISTICAMENTE  A  CONS-
CIÊNCIA  PARA  OS  DESAFIOS  DA  PRÓXIMA  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou a possibilidade de buscar teatica-

mente a autocognição exaustiva? Você vê possibilidades mais factíveis para tal empreendimento 

neste momento evolutivo? 
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A U T O C O G N I Ç Ã O    G R A T I F I C A N T E  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocognição gratificante é  a vivência compensadora de bem-estar e sa-

tisfação advinda do ato de ensinar, informar ou esclarecer os compassageiros evolutivos, crianças, 

adultos, homens, mulheres e consciexes, por meio das tarefas do esclarecimento (tares) exemplifi-

cativas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; 

si mesmo”. A palavra cognição deriva do idioma Latim, cognitio, “ação de conhecer”, radical de 

cognitum e supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; pro-

curar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu em 1836. O termo gratificante proce-

de do mesmo idioma Latim, gratificans, de gratificare, “ser agradável a alguém; favorecer; obse-

quiar; gratificar; servir”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Autoconhecimento gratificante. 2.  Pedagogia gratificante. 3.  Re-

compensa do ensino. 4.  Retorno do ensino. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo gratifica-

ção: autogratificação; autogratificante; autogratificar-se; gratífica; gratificada; gratificado; 

gratificador; gratificadora; gratificante; gratificar; gratífico. 

Neologia. As 4 expressões compostas autocognição gratificante, autocognição gratifi-

cante mínima, autocognição gratificante mediana e autocognição gratificante máxima são neolo-

gismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Autocognição egoística. 2.  Autoconhecimento umbilical. 3.  Anti-

cognição. 4.  Ignorantismo. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; a disseminação do know-how evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade aplicada às prioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da docência evolutiva; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a autocognição gratificante; a acumulação da cultura útil; a distribuição re-

compensadora do saber adquirido; a autogratificação; a autossatisfação; o bem-estar advindo do 

ato útil; os esforços recompensatórios; a satisfação interior geradora da euforia; as recompensas 

morais; os frutos benéficos da informação disponibilizada; o regozijo pela serventia do próprio 

conhecimento; a satisfação com o exercício tarístico; a alegria de ensinar; a gratificação do ato 

pedagógico; a satisfação de ver o resultado da informação correta fornecida; o retorno reconfor-

tante do ensino; a verdadeira felicidade alcançada através da autocognição passada à frente; o ato 

tarístico de abertismo consciencial; o gosto de ensinar como megatrafor; a paga adicional inava-

liável do trabalho do professor ou professora; a profissão ideal de ensinar; a dupla autor-leitora;  

a dupla advogado–cliente inocente; a dupla comunicador-ouvinte; a dupla guia turístico–turista;  

a dupla profissional da saúde–paciente; a dupla treinador físico–ginasta; a dupla conhecedor-des-

conhecedor; a dupla pessoa informada–pessoa desinformada; a satisfação interior inefável de con-

tribuir para a melhoria dos destinos das consciências; o prazer de esclarecer com paciência; a car-

reira pedagógica; a recuperação dos cons magnos por meio do ato de ensinar; a benignidade do 

ato de ensinar exemplificativamente a Cosmoética Teática. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a remuneração extra, extrafísica, do ato de ensinar o parapsiquis-

mo; as retribuições inimagináveis, físicas e extrafísicas, das ações de ensinar no âmbito teático da 

tares; a melhoria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) por meio do ensino das verdades re-

lativas de ponta (verpons); a euforin, a primener e o cipriene gerados pelas ações pedagógicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o autossinergismo cognitivo. 

Principiologia: o benefício interativo, recíproco, do ato de ensinar os princípios da evo-

lução; o princípio da recepção e consequente retribuição. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da retribuição pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Educadores. 

Efeitologia: os efeitos imediatos da tares. 

Neossinapsologia: as neossinapses magnas. 

Ciclologia: o ciclo da investigação independente. 

Enumerologia: a autocognição gratificante do instrutor; a autocognição gratificante do 

médico; a autocognição gratificante da babá; a autocognição gratificante do informador; a auto-

cognição gratificante do personal trainer; a autocognição gratificante do técnico; a autocognição 

gratificante do evoluciólogo. 

Binomiologia: o binômio autocognição gratificante–heterocognição gratificante; o bi-

nômio recepção-distribuição. 

Interaciologia: a interação (dupla) professor-aluno. 

Crescendologia: o crescendo aluno-mestre; o crescendo sementeira intrafísica–colheita 

intermissiva. 

Trinomiologia: o trinômio áreas do ensino–áreas da saúde–áreas do ensino da saúde; 

o trinômio autocompetência-resultados-gratificação; o trinômio autocognição gratificante–auto-

conceito reiterado–autestima revigorada. 

Polinomiologia: o polinômio subléxico-uniléxico-biléxico-poliléxico. 

Antagonismologia: o antagonismo satisfação benévola / satisfação malévola. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço aplicada à qualifica-

ção da tares; a lei do retorno sadio. 

Filiologia: a neofilia; a gnosiofilia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome de burnout. 

Holotecologia: a cognoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a encicloteca; didati-

coteca; comunicoteca; parapedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturolo-

gia; a Reeducaciologia; a Parapedagogiologia; a Didactologia; a Mentalsomatologia; a Comuni-

cologia; a Autocriteriologia; a Autodeterminologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; 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 paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 autocognitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens communicator; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens encyclomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocognição gratificante mínima = advinda da realização da conferência 

esclarecedora; autocognição gratificante mediana = advinda da autovivência da docência regular; 

autocognição gratificante máxima = advinda da construção e publicação do livro pessoal esclare-

cedor. 

 

Culturologia: a cultura da Reeducaciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocognição gratificante, indicados para a expansão 

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

01.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Comitê  de  pararrecepção:  Intermissiologia;  Neutro. 

04.  Dia  matemático:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

06.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

07.  Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

09.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOCOGNIÇÃO  GRATIFICANTE  GERADA  PELO  EXER- 
CÍCIO  DA  DOCÊNCIA  COSMOÉTICA,  EVOLUTIVA,  CONTI- 
NUADA,  SE  INSERE  ENTRE  AS  MAIORES  SATISFAÇÕES 

POSSÍVEIS  OFERECIDAS  PELA  VIDA  INTRAFÍSICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já recebeu gratificação gerada pela autocogni-

ção? De qual natureza? 
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A U T O C O M E D I M E N T O    C O S M O É T I C O  
( A T R I B U T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autocomedimento cosmoético é o ato e / ou efeito de a conscin, homem 

ou mulher, manifestar moderação, prudência, equilíbrio e ponderação, de maneira prática e orto-

pensênica, frente às situações vividas e interrelações conscienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. A palavra comedir deriva do idioma Latim, commetire, “confrontar 

algum fato com o tempo de sua ocorrência”. Surgiu no Século XIII. O segundo elemento de com-

posição cosmo provém do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apa-

receu no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética deriva do idioma Latim, ethica, 

“ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada aos estudos da moral”, e este do idioma Grego, 

éthikós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Autocontrole cosmoético. 2.  Autocontinência cosmoética. 3.  Auto-

contenção cosmoética. 

Neologia. As 4 expressões compostas autocomedimento cosmoético, miniautocomedi-

mento cosmoético, maxiautocomedimento cosmoético e megautocomedimento cosmoético são ne-

ologismos técnicos da Atributologia. 

Antonimologia: 1.  Precipitação anticosmoética. 2.  Imprudência antiassistencial. 3.  Au-

tocastração religiosa. 4.  Hesitação murista. 

Estrangeirismologia: o awareness moderation; a sagesse cosmoética. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autocontrole cosmoético. 

Proverbiologia. Eis provérbio popular relacionado ao tema: – Dar 1 passo atrás para 

depois dar 2 à frente. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal cosmoético; o holopensene pessoal da Interassis-

tenciologia; a autoincorruptibilidade pensênica; a pensenização dialética; a pensenização cosmo-

visiológica; o sobrepairamento pensênico antibeligerante; a desambiguação pensênica; a penseni-

zação parassociológica; a autopensenização heteroconsciente; a pensenização ao modo de consci-

ex mesmo sendo conscin; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropense-

nidade; os benignopensenes; a benignopensenidade. 

Fatologia: o autocomedimento cosmoético; a autabnegação cosmoética; o recato inteli-

gente; a temperança assistencial; o autoidealismo racional; o egocídio; a assistência anônima;  

a amparabilidade estendida; a ataraxia; a pacificação íntima; a opção pela atuação social assisten-

cial; a autocapacitação assistencial; a autoprevidência; o investimento na autoprontidão; a pontua-

lidade; o aproveitamento das oportunidades de assistir; o autalinhamento com o maximecanismo 

interassistencial; a autorganização intrafísica detalhada; o autocomedimento das priorizações;  

a autovigilância contra os excessos; a alimentação equilibrada; a vontade firme; a autavaliação 

constante da dosificação da assistência; as múltiplas utilizações assistenciais do silêncio; a avalia-

ção constante do próprio nível de autossuperação mesológica; a dosagem cosmoética da força 

presencial; a parcimônia refletida; a cautela providencial; a atitude assistencial comedida; o co-

medimento no uso do espaço; a autoconsciência dos próprios direitos e dos outros; o direito dis-

cricionário; a flexibilidade para as reacomodações periódicas necessárias; a parada estratégica no 

dia a dia para autochecagem; a atualização permanente dos acordos nas interrelações; o autodes-

condicionamento por meio da inteligência evolutiva (IE) e assistencial; o autocomedimento para 
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autoproteção; o autocomedimento para heteroproteção; o autorreconhecimento enquanto resulta-

do do processo evolutivo; o estudo aprofundado da própria interferencialidade; as antiinvasões de 

toda ordem; a profilaxia aos autocídios; o isolamento para tratamento de doenças; a resolução 

avançada das próprias pendências; a autotransparência; a atitude adequadamente ativa diante da 

injustiça; o autodesassédio; a acalmia discernidora; a serenidade cosmoética; as autodecisões ver-

dadeiramente beneficiadoras de maior número de consciências; o autocomedimento necessário na 

assistência cirúrgica; o detalhismo agregado à automanifestação; a meta da holomaturidade;  

a bússola consciencial; a evitação prioritária dos desperdícios de todo tipo; o descarte progressivo 

das inutilidades cotidianas; o ato de ceder o lugar aos outros; a aposentadoria; o abrir mão do pro-

tagonismo nos palcos intrafísicos; a autocontenção sadia inclusa na autopesquisa; a autodisposi-

ção em passar por autorrestrições inteligentes; o recuo estratégico; o autoisolamento pró-higidez; 

os gargalos autoimpostos; o restringimento intrafísico; o restringimento pré-dessomático; a autor-

resiliência responsável diante de condições de vida cosmoeticamente restringidoras; o foco da au-

toproéxis; a megafraternidade vivenciada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a reorganização 

energética sadia; o Curso Intermissivo (CI); o autodiscernimento paradireitológico; a autoconsci-

ência da semipossessão benigna; a autoconfiança no amparador extrafísico; a parceria efetiva com 

o amparo extrafísico de função; o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pesso-

al; o taquipsiquismo; a retromnemônica retrocognitiva; os extrapolacionismos parapsíquicos;  

a paracaptação das verdades relativas de ponta; a sensibilidade ao ambiente extrafísico nas auto-

manifestações assistenciais; o anonimato extrafísico; a transfiguração do psicossoma; a autoca-

muflagem cosmoética; os bastidores da assistência extrafísica; o restringimento pós-dessomático; 

o autencapsulamento energético profilático; o heterencapsulamento; o isolamento parassanitário; 

o autocomedimento necessário aos resgates extrafísicos; as paracirurgias; o trabalho em equipin 

junto à equipex; o terceiro tempo do CI; o recurso às Centrais Extrafísicas; a atuação assistencial 

na reurbex; as comunexes evoluídas assistenciais; os parabanhos confirmatórios da atuação acer-

tada; o saldo policármico na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a cosmovisão grupocármica; o autor-

revezamento interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocontrole holossomático–autodiscernimento interas-

sistencial; o sinergismo conhecimento do Paradireito–ajustes cosmoéticos; o sinergismo auto-

controle energético–fluxo assistencial aprimorado. 

Principiologia: o princípio da megafraternidade; o princípio de exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio de conservação fundamental da Natureza; o princípio da rotina sadia; o prin-

cípio do respeito ao nível evolutivo das consciências; o princípio da autoimperdoabilidade e he-

teroperdoabilidade; o princípio “isso não é para mim”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) acelerando o processo evolutivo. 

Teoriologia: a teática da omissão superavitária; a teoria do autodiscernimento multidi-

mensional; a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica da observação detalhista; a técnica do arco voltaico craniocha-

cral; a técnica da tenepes; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da verbetografia; 

a técnica do apoio tarístico; a técnica da caixa de ferramentas da assistência autocomedida. 

Voluntariologia: o voluntariado na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inter-

nacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeti-

cologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório consciencio-

lógico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalso-

matologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia. 
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Efeitologia: o efeito positivo do atilamento passivo na percepção parapsíquica; o efeito 

positivo da paciência arguta diante dos contrafluxos; o efeito do autesforço permanente na auto-

desassedialidade; o efeito do autoinvestimento na assistencialidade inteligente. 

Neossinapsologia: as neossinapses proporcionando a acalmia pelo entendimento; as ne-

ossinapses autodescondicionadoras. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo; o ciclo restringimento-expansão; o ciclo das atividades in-

terassistenciais adequadas às respectivas fases da existência; o ciclo das posturas comedidas cor-

respondentes aos níveis evolutivos; o ciclo assistencial provimento de facilidades–autabnegação–

–avanço evolutivo. 

Enumerologia: a autopensenização vigilante; a autapresentação calculada; a autopostura 

respeitosa; a autexpressão adequada; a autescrita apropriada; a atitude conveniente; o gesto cor-

reto. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio testemunho-discrição;  

o binômio autocomedimento cosmoético–autoconsciencioterapia; o binômio análise-síntese; o bi-

nômio detalhismo-taquirritmia; o binômio fôlego empreendedor gesconológico–autoprevidência 

detalhada; o binômio sutileza-força; o binômio assumir-delegar tarefas assistenciais. 

Interaciologia: a interação consciencial medida correta–regulação conveniente; a inte-

ração autodomínio–força presencial. 

Crescendologia: o crescendo eliminação dos trafares–assunção dos trafores. 

Trinomiologia: o trinômio flexibilidade-reorganização-atuação nos acordos interrelaci-

onais; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autopreparação-automaturidade-au-

todiscernimento servindo de medida para o tipo de assistência possível; o trinômio acolhimento- 

-orientação-encaminhamento; a acalmia diante do trinômio doença-velhice-dessoma. 

Polinomiologia: o polinômio autopreparação prévia–surgimento da oportunidade–ali-

nhamento ao maximecanismo–assistência cosmoética; o polinômio compenetração-parapercepti-

bilidade-responsabilidade-operosidade; o polinômio local-conteúdo-forma-modo-linguagem ade-

quados à tares. 

Antagonismologia: o antagonismo precaução / precipitação; o antagonismo recuo te-

meroso / flexibilização inteligente; o antagonismo autodomínio / impetuosidade; o antagonismo 

sensatez / desatino; o antagonismo meticulosidade / inadvertência; o antagonismo autesforço  

/ autossacrifício. 

Paradoxologia: o paradoxo de a transformação poder, por vezes, significar permanên-

cia; o paradoxo de poucos recursos significar o recurso em si; o paradoxo autocomedimento-au-

todesrepressão; o paradoxo da expansão mentalsomática da força presencial cosmoética autoco-

medida. 

Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;  

a discernimentocracia. 

Legislogia: as leis cósmicas; a lei da evolução; a lei da causa e efeito; a lei da insepara-

bilidade grupocármica. 

Filiologia: a neofilia; a raciocinofilia; a projeciofilia; a cogniciofilia; a assistenciofilia;  

a sociofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a tanatofobia; a claustrofobia. 

Maniologia: o fim das culturomanias. 

Mitologia: o megamito católico de a derrogação das leis da Natureza vir do megautos-

sacrifício. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a paradireitoteca; a parapsicoteca; a serenoteca; a re-

cexoteca; a recinoteca; a autocriticoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Atributologia; a Exemplologia; a Mentalsomatologia; a Discerni-

mentologia; a Holomaturologia; a Serenologia; a Evoluciologia; a Paradireitologia; a Autocons-

cienciometrologia; a Descrenciologia; a Autocriticologia; a Priorologia; a Prevenciologia; a Cos-

movisiologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o infiltrado cosmoético lúcido. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a infiltrada cosmoética lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens fraternus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo Sapiens attentus; o Homo sapiens reflexi-

vus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautocomedimento cosmoético = a prudência perante as demandas in-

trafísicas; maxiautocomedimento cosmoético = a prudência na dedicação à prática da tenepes; 

megautocomedimento cosmoético = a megaprudência na vivência da ofiex. 

 

Culturologia: a cultura da autovigilância; a cultura da Paradiplomacia. 

 

Contrapontologia. Consoante a Atributologia, eis 20 contrapontos entre a ausência do 

atributo do autocomedimento cosmoético e a presença da autocontenção pró-evolutiva, listados 

em ordem alfabética, visando aprofundar a compreensão do tema: 

 

Tabela  –  Contrapontos  do  Autocomedimento  Cosmoético 

 

N
os

 
Ausência de Autocomedimento 

Cosmoético 

Presença do Autocomedimento 

Cosmoético 

01. Autanulação religiosa  Assunção do autoparapsiquismo  

02. Autoapatia diante da injustiça  Atuação calculada inteligente  

03. Autocomiseração  Autavaliação constante  

04. Autocondicionamento cultural  
Autossuperação dos idiotismos 

culturais  

05. Autocontenção econômica  Antidesperdício  

06. Autodisciplina militar  Autorganização eficaz  
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N
os

 
Ausência de Autocomedimento 

Cosmoético 

Presença do Autocomedimento 

Cosmoético 

07. Autofechamento no soma Autoprojetabilidade lúcida 

08. Autolimitação gestual Autocontrole da força presencial 

09. Autolimitacão mental Inteligência evolutiva 

10. Autolimitação verbal  Autopoliglotismo  

11. Automimese estagnante crônica Autoflexibilidade neofílica 

12. Autorraciocínio eletronótico Autodiscernimento teático 

13. Autorrepressão emocional Automentalsomaticidade 

14. Autorrepressão social Autorrestringimento cosmoético 

15. Autorrestrição somática Autossuperação somática 

16. Autossacrifício dogmático Autabnegação tenepessista 

17. Autossubmissão política Autossuperação da conflitividade 

18. Autotortura psicológica Autoconscienciometria periódica 

19. Autovícios Autorrotina útil 

20. Autoviseira ideológica Autorreestruturação pensênica 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autocomedimento cosmoético, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

02.  Ataraxia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

03.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Código  Pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Concessão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Limite  do  assistido:  Paradireitologia;  Neutro. 

10.  Limite  inteligente:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Recato  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  observação:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Serenosfera:  Serenologia;  Homeostático. 

15.  Silêncio  cosmoetificador:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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A  ATITUDE  TARÍSTICA  COSMOÉTICA  AVANÇADA  ESTÁ  

NO  CERNE  DO  AUTOCOMEDIMENTO  COSMOÉTICO,  POS-
SIBILITANDO  ATUAÇÃO  MAIS  ACERTADA  E  PROPICIANDO  

ASSISTÊNCIA  INTERDIMENSIONAL  MAIS  QUALIFICADA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o próprio nível de autocomedimento 

cosmoético? Quais as conclusões? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1. Vieira, Waldo;  100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 

103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 123 questionamentos; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-
nal de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 36. 

2. Idem; 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 112 a 130. 

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 90 a 118. 
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Ale-

xander 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 Projecio-
logia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 11 a 83. 

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 Proje-
ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994 (Edição em Português); páginas 136 a 142 e 462 a 484. 

 

L. J. 
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A U T O C O M P E T I T I V I D A D E  
( A U T O S S U P E R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocompetitividade é qualidade, postura ou hábito de a conscin, homem 

ou mulher, concorrer consigo própria, buscando ampliar desempenhos por meio da 

autossuperação em algum campo específico de atividade, capaz de impulsionar ou retardar  

o avanço autevolutivo condicionalmente à qualificação da intencionalidade empregada e aos 

objetivos, métodos e especificidades envolvidas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O vocábulo competição deriva do idioma Latim, competere, “lutar; procurar 

ao mesmo tempo”, constituído pelo prefixo com, “junto”, e petere, “disputar; procurar; inquirir”. 

Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Característica de autocompetição. 2.  Postura autodesafiadora.  

3.  Traço de personalidade autocompetitiva. 

Neologia. As duas expressões compostas autocompetitividade sadia e autocompetitivi-

dade patológica são neologismos técnicos da Autossuperaciologia. 

Antonimologia: 1.  Competitividade. 2.  Autopassividade. 3.  Autoderrotismo. 

Estrangeirismologia: o Guinnes Book enquanto registro histórico da autocompetitivida-

de humana frívola; a parcimônia frente ao timing dos autorresultados almejados; o quo animo 

cosmoético nas pelejas intraconscienciais; a dinamização do curriculum vitae autevolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autovoliciologia. 

Megapensenologia.: Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Desafiemo- 

-nos sempre cosmoeticamente. Impossível, não: desafiador. Autopesquisas deslindam autodesafi-

os. Cada esforço conta. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autossuperação; a autocompetitividade instinti-

va subjugando a lucidez autopensênica; o aditivo dinamizador da autopensenidade; os prioropen-

senes; a autoprioropensenidade desafiada e estruturada pela dinâmica evolutiva; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade estimulando a autocompetitividade; o desafio em manter a homeos-

tase intraconsciencial durante eventual imersão em holopensene patológico; a subordinação do 

ene ao pen do pensene. 

 

Fatologia: a autocompetitividade; a fluência no trato tête-à-tête das adversidades; o au-

testímulo proporcional ao vulto do desafio; o autoimperdoamento; as autocobranças sobejas;  

a mesologia estimuladora da competitividade egoica; a robéxis minando a postura autocompetiti-

va sadia; os acidentes de percurso com o autocompetidor anticosmoético; a rivalização dos auto-

trafares; a busca pela metodologia potencializadora das autoperformances; o esforço pela manu-

tenção da visão traforista perante crises; o autossoerguimento frente aos inevitáveis resultados in-

suficientes; o solilóquio esclarecedor estruturando a neotentativa; a lucidez quanto à temporalida-

de dos limites evolutivos pessoais; a autossuperação retroalimentando a autocompetição; a ampli-

ação lógica de metas evolutivas; o atributo basal da constância na autocompetitividade evolutiva; 

o continuísmo vinculado ao abertismo consciencial ampliando acertos proexológicos; o bem-estar 

pela ampliação do senso de autonomia existencial; a coesão entre autodesafios evolutivos simul-

tâneos; o desafio da autexposição intelectual espontânea; as autossuperações frente ao desempe-

nho liderológico; a autocompetição cosmoética intensificando recins; o problema convertido em 

desafio; a crise reconfigurada em oportunidade; os contrafluxos estimulando a autopotencializa-
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ção consciencial; a gana autevolutiva; a conquista evolutiva por trás da aparente derrota; a auto-

competitividade objetivando a competência evolutiva; o traço autocompetitivo sadio enriquecen-

do a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o trafor da moderação limitando e alinhando a autocompeti-

tividade; a relativização de minicontratempos cotidianos frente aos maxidesafios evolutivos auto-

impostos; o brio cosmoético expresso na inaceitabilidade de manifestar-se em subnível evolutivo; 

a valorização dos próprios feedbacks; o êxito intraconsciencial ratificado pela recuperação de 

cons magnos; o contágio da autossuperação evolutiva; a satisfação íntima pelos recordes pessoais 

homeostáticos; a vitória evolutiva sem podium, troféu ou medalha. 

 

Parafatologia: o desafio de dominar o estado vibracional (EV) profilático; a impossibili-

dade de camuflar multidimensionalmente a intenção da autocompetitividade; o período intrafísico 

possibilitando a autossuperação energossomática ininterrupta; a precisão da equipex em expor ne-

odesafios evolutivos dentro dos limites de resposta da consciência; o exemplo multidimensional 

do autocompetidor cosmoético frente às consciexes de temperamento competitivo; o empenho na 

autossuperação evolutiva predispondo a extrapolacionismos patrocinados. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocompetitividade ectópica–postura suicida presente 

em esportes extremos; o sinergismo autodiscernimento-autocompetitividade proporcionando o ar-

ranque proexológico; o sinergismo autocompetitividade cosmoética–empreendedorismo evoluti-

vo; a potencialização do sinergismo recin-recéxis; o sinergismo vontade–intenção–energia cons-

ciencial (EC). 

Principiologia: o princípio do fluxo cósmico incentivando as autocompetições evoluti-

vas; o princípio do autexemplo multidimensional decorrente das autossuperações; o princípio da 

autonomia da vontade; o megaprincípio “nada substitui o esforço pessoal”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) pautando o emprego policármico 

dos esforços autossuperativos. 

Teoriologia: a teoria da evolução embasando esforços pessoais pela autoqualificação 

cosmoética; a fundamentação teórica do corpus da Conscienciologia estimulando a autoortocom-

petitividade prática. 

Tecnologia: a busca por técnicas capazes de ampliar os resultados evolutivos pessoais; 

a perspicácia ao enquadrar o temperamento competitivo às técnicas interassistenciais; a crescente 

proficiência no uso das técnicas de aplicação das ECs. 

Voluntariologia: a autocompetitividade sadia qualificando a participação e ampliando 

resultados coletivos dentro do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; 

as situações extremas proporcionadas no laboratório conscienciológico da Intrafisicologia de-

mandando crescentes e incessantes autossuperações. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Rece-

xologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da autocompetitividade vinculada a tarefas interassis-

tenciais; os efeitos nosológicos das omissões deficitárias ocasionadas pela autocompetição egoi-

ca e fútil; os efeitos da autocompetitividade sadia na coesão intraconsciencial; os efeitos reciclo-

gênicos da autocompetitividade cosmoética; os efeitos da autocompetitividade evolutiva no com-

pléxis pessoal e grupal. 

Neossinapsologia: os autoinvestimentos mentaissomáticos visando à superação neossi-

náptica incessante; as neossinapses obtidas pelos esforços, derrotas e vitórias perante autocom-

petições evolutivas; as neossinapses relativas ao parapsiquismo qualificando as autossuperações 

interassistenciais. 

Ciclologia: o ciclo tentativa-insucesso-revisão-neoprocedimento-neotentativa-acerto. 
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Enumerologia: a autocompetitividade esportiva; a autocompetitividade energética; a au-

tocompetitividade emocional; a autocompetitividade mental; a autocompetitividade parapsíquica; 

a autocompetitividade tarística; a autocompetitividade policármica. 

Binomiologia: o esquadrinhamento dos autodesafios frente ao binômio Cronêmica-Pro-

xêmica; o enriquecimento do binômio autossuficiência-autestima; o binômio autenfrentamento- 

-autoconhecimento; o binômio referencial externo–disputa interna. 

Interaciologia: a interação vontade-motivação-autocompetitividade; a interação auto-

competição cosmoética ininterrupta–autotaquirritmia; a interação autocompetitividade tarística–

–amparabilidade extrafísica. 

Crescendologia: o crescendo intercompetitividade patológica–autocompetitividade ho-

meostática; o crescendo (autossuperativo) impossível-difícil-trabalhoso-corriqueiro; a busca por 

acertos levando ao crescendo da rentabilidade evolutiva; o crescendo da autoliderança; o cres-

cendo da autoconfiança; o crescendo miniconquistas evolutivas–megaconquistas evolutivas; o in-

derrogável crescendo dos desafios evolutivos ad infinitum. 

Trinomiologia: o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia. 

Antagonismologia: o antagonismo autocompetição / insistência cega; o antagonismo 

raciocinológico acelerar / frear; o antagonismo autocompetição / autoconflito; o antagonismo 

gosto por desafios / medo de desafios; o antagonismo exibicionismo / bem-estar íntimo; o anta-

gonismo autocompetitividade / impulsividade. 

Paradoxologia: o paradoxo do loser social–winner evolutivo; o paradoxo da autoorto-

competitividade não competitiva; o paradoxo de a competição contra o interassédio ser ganha 

através da interassistência; o paradoxo de a conscin lúcida de temperamento competitivo poder 

ser pacífica e acolhedora. 

Politicologia: a autoconscienciocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço ínsita ao temperamento pessoal. 

Filiologia: a intelectofilia; a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a recexofilia; a bibliofilia. 

Fobiologia: a autodeterminação suplantando as fobias em geral. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a autocompetitividade patológica somatiza-

da pela síndrome da vigorexia; a síndrome de burnout; a síndrome do perfeccionismo. 

Mitologia: o mito eletronótico da autocompetição sem plateia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a qualitoteca; a evolucioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autossuperaciologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Soma-

tologia; a Intrafisicologia; a Pacifismologia; a Autoproexologia; a Autonomologia; a Holossoma-

tologia; a Priorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin javalínica; a conscin motivada; a personalidade decidida; a cons-

cin enciclopedista; o ser desperto; a paraplateia onipresente; a conscin pusher dos autolimites. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o intermissivista; o conscienciólogo; o proexista; o es-

critor; o tenepessista; o sistemata; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a autodecisora; a intermissivista; a consciencióloga; a proexista; a escri-

tora; a tenepessista; a sistemata; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens futilis; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens autode-

terminator; o Homo sapiens maxiconquistator; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens autossufficiens. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocompetitividade patológica = a busca cega por melhores resultados 

pessoais em atividade inócua, configurando perda de tempo, energias e oportunidades evolutivas; 

autocompetitividade sadia = o direcionamento dos autesforços pessoais em prol de melhores de-

sempenhos autevolutivos. 

 

Culturologia: a cultura da autossuperação consciencial; a cultura da auteficácia cos-

moética; a cultura conscienciológica fincando a autocompetitividade evolutiva. 

 

Holossomatologia. Pela Autoproexologia, a conscin autocompetitiva pode encontrar, 

dentro da visão pessoal ínsita ao aqui-agora evolutivo, desafios específicos aos 4 veículos consci-

enciais, aqui expostos em ordem lógica, com exemplos capazes de pôr à prova o próprio fôlego 

holossomático: 

1.  Soma: a consecução e manutenção da homeostase somática longeva, rentabilizando 

evolutivamente o período intrafísico de maior holomaturidade. 

2.  Energossoma: a automotivação incessante pela qualificação das energias conscien-

ciais pessoais, objetivando a fluência interassistencial e a autodesperticidade. 

3.  Psicossoma: a busca pelo crescente autocontrole emocional, ampliando a assertivida-

de, a naturalidade, a desenvoltura e a precisão em desempenhos tarísticos intra ou extrafísicos. 

4.  Mentalsoma: a ampliação qualiquantitativa da gesconogenia pessoal; o desafio inte-

lectivo da cosmovisão enciclopédica; a Automegagesconologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocompetitividade, indicados para a expansão das 

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

01.  Aditivo  da  voliciolina:  Voliciologia;  Homeostático. 

02.  Apetite  insaciável:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

03.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04.  Autodesempenho  coeso:  Autodesempenhologia;  Homeostático. 

05.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

06.  Autodomínio  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

07.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

08.  Autopensenização  vigorosa:  Autopensenologia;  Homeostático. 

09.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Autossuperação  da  competitividade:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Capitalização  consciencial:  Voliciologia;  Homeostático. 

13.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Máximo  da  consciência:  Maximologia;  Homeostático. 

15.  Princípio  da  prioridade  compulsória:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  INTENCIONALIDADE  INTERASSISTENCIAL  FUNCIONA  

QUAL  BÚSSOLA  À  CONSCIÊNCIA  COSMOETICAMENTE  

AUTOCOMPETITIVA,  DISPOSTA  A  AUTOSSUPERAR-SE  

FRENTE  AOS  DESAFIOS  EXISTENCIAIS  PRIORITÁRIOS. 
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Questionologia. De qual forma você, leitor ou leitora, avalia a própria automotivação 

perante os inexoráveis e crescentes desafios da vida intrafísica? Compreende o potencial volicio-

línico da autocompetitividade enquanto recurso alavancador do completismo existencial? 

 

M. P. C. 
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A U T O C O M P I L A Ç Ã O    D O    C O N H E C I M E N T O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocompilação do conhecimento é o ato de a conscin, homem ou mu-

lher, selecionar, reunir, registrar, colecionar e organizar todo o conhecimento possível (Tudolo-

gia) acerca da própria consciência (microuniverso) e do Cosmos (macrouniverso), visando o aces-

so e a utilização adequada em circunstâncias oportunas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto provem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O vocábulo compilação deriva do idioma Latim, compilatio, 

“compilação”. Surgiu no Século XV. O termo conhecer provem do mesmo idioma Latim, 

cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar 

conhecimento de; reconhecer”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Autorganização cognitiva. 2.  Autorganização mnemônica. 3.  Orga-

nização dos autossaberes. 4.  Expansão do dicionário cerebral. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo compilar: 

compilação; compilada; compilado; compilador; compiladora; compilante; compilatório; compi-

lável; recompilação; recompilar. 

Neologia. As duas expressões compostas miniautocompilação do conhecimento e maxi-

autocompilação do conhecimento são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Autodesorganização cognitiva. 2.  Autocognição dispersa. 3.  Auto-

ignorância do próprio conhecimento. 4.  Desorganização do conhecimento pessoal. 

Estrangeirismologia: os hiperlinks cerebrais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorganização da autocognição. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular referente ao tema: – Colecionemos 

conhecimentos úteis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomnemônica; o holopensene pessoal da 

autocognição; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os hi-  

perpensenes; a hiperpensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a ne-

xopensenidade. 

 

Fatologia: a autocompilação do conhecimento; o almanaque pessoal; a organização  

dos arquivos pessoais; o catálogo da biblioteca pessoal; o critério pessoal para distribuição dos  

livros na estante ou armário; a leitura diversificada; o colecionismo; o ato de não se contentar 

com pouco; o autodiscernimento separando conhecimento útil de bagulhos energéticos; o ato de  

fazer e testar regularmente os backups; o conhecimento desperdiçado; o conhecimento despreza-

do; o conhecimento esquecido; o conhecimento perdido; o apriorismo dificultando a aquisição de 

neoconhecimentos; a desorganização pessoal dificultando encontrar o documento indispensável 

na situação crítica; o ato de registrar as próprias experiências; o inventário dos bens cognitivos;  

a distinção entre hipótese e fatos; a individualidade da autorrepresentação do conhecimento; os 

recursos da informática estendendo a memória pessoal; a complexidade da indexação cerebral nos 

processos cognitivos; a Enciclopédia da Conscienciologia na condição de compilação do conhe-

cimento evolutivo dos intermissivistas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a psicometria am-

pliando a cognição a respeito de objetos, pessoas e ambientes; a recuperação de cons através das 
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autorretrocognições; a impossibilidade de esgotamento absoluto do autoconhecimento; o registro 

e indexação da Autoparafenomenologia; o diário da tenepes; as energias conscienciais (ECs) con-

tidas nos originais, facilitando a rememoração dos parafatos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das autocognições. 

Principiologia: o princípio de quanto mais conhecimento, melhor; o princípio da esco-

lha qualimétrica; o princípio do “se não presta, não presta mesmo”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regulando o uso do conhecimento 

adquirido. 

Teoriologia: a teoria do conhecimento. 

Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica da exaustividade; a técnica do cosmo-

grama; a técnica da associação de ideias; a técnica do exaurimento autocognitivo; a técnica do 

autodidatismo; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica de aquisição do senso universa-

lista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Neuro-

conscienciologia. 

Efeitologia: o abortamento do efeito Dunning-Kruger. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da acumulação de saberes. 

Ciclologia: o ciclo selecionar-acumular-organizar-utilizar. 

Enumerologia: o índice analítico; o indíce remissivo; a indexação; o resumo; o esque-

ma; a palavra-chave; a referência cruzada. 

Binomiologia: o binômio colecionismo-detalhismo; o binômio seleção-exclusão. 

Interaciologia: a interação objeto-memória; a interação conhecimento tácito–conheci-

mento explícito; a interação conhecimento teórico–conhecimento prático. 

Crescendologia: o crescendo artigo-livro-dicionário-enciclopédia; o crescendo análise 

léxica–análise sintática–análise semântica; o crescendo dado-informação-conhecimento; o cres-

cendo em espiral (do conhecimento) socialização–externalização–combinação–internalização;  

o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo varejismo consciencial–atacadismo conscienci-

al; o crescendo especialismo-generalismo; o crescendo conhecimento básico–conhecimento 

avançado. 

Trinomiologia: o trinômio compilação-autorganização-autocognição. 

Polinomiologia: o polinômio leitura–fichamento–indexação–resgate da informação. 

Antagonismologia: o antagonismo acídia / autorganização; o antagonismo desperdício 

/ acumulação; o antagonismo guardar / excluir; o antagonismo sabedoria / ignorância; o anta-

gonismo autodisciplina / autodesorganização; o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o an-

tagonismo registros gráficos / registros orais. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a aquisição de conhecimento, maior a au-

toconstatação de conhecer pouco. 

Politicologia: a política pessoal para descartar papéis inúteis. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a gnosiofilia; a culturofilia; a pesquisofilia; a grafofilia; a erudicio-

filia; a mentalsomatofilia. 

Fobiologia: a ausência da autocogniciofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de Dió-

genes. 

Maniologia: a mania de colecionar objetos inúteis do portador do transtorno obsessivo- 

-compulsivo (TOC). 

Mitologia: o mito “quem muito estuda fica doido”; o mito do saber não ocupar espaço. 
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Holotecologia: a cognoteca; a experimentoteca; a encicloteca; a cosmoteca; a inventa-

rioteca; a holomnemoteca; a lexicoteca; a biblioteca; a cosmogramoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autorganizaciologia; a Mentalsomatologia; 

a Autoconscienciologia; a Autocosmovisiologia; a Autopesquisologia; a Enciclopediologia; a Ar-

quivologia; a Biblioteconomia; a Criteriologia; a Tudologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a conscin holotecária. 

 

Masculinologia: o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o completis-

ta; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista; 

o proexólogo; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o reeducador; o epicon lúcido;  

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; 

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a completista; 

a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexista;  

a proexóloga; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a reeducadora; a epicon lúcida;  

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetó-

loga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens 

logicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens technicus;  

o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens serendipitista; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapi-

ens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautocompilação do conhecimento = a referente à área de atuação 

profissional; maxiautocompilação do conhecimento = a referente à própria holobiografia. 

 

Culturologia: a cultura multifacetada da erudição útil. 

 

Registrologia. Sob a ótica da Mnemossomatologia, é indispensável registrar a própria 

cognição em vista da impossibilidade de retenção e recuperação integral da memória cerebral, 

além da perda inevitável de neurônios ao longo da vida humana. 

 

Autorganizaciologia. A acumulação reiterada de conhecimento conduz à sofisticação da 

autorganização imprescindível à localização, em tempo hábil, da informação mais útil, prioritária 

e esclarecedora no momento evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocompilação do conhecimento, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 
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01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Balanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

07.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

10.  Evitação  do  autodesperdício:  Autoproexologia;  Homeostático. 

11.  Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

13.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

15.  Thesaurus  cerebral:  Polineurolexicologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOCOMPILAÇÃO  DO  CONHECIMENTO  POTENCIALIZA  

A  CONSECUÇÃO  DA  AUTOPROÉXIS  E  EXPLICITA  O  NÍVEL  

DE  AUTORGANIZAÇÃO  QUANTO  AOS  SABERES  DA  CONS-
CIÊNCIA  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  HOMEM  OU  MULHER. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez a compilação do próprio conhecimento? 

Quais benefícios obteve? 

 

R. S. 
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A U T O C O M P R E E N S Ã O    RE C I N O L Ó G I C A  
( A U T O R R E C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocompreensão recinológica é o ato, efeito ou processo autassistencial 

de a conscin, homem ou mulher, buscar a autopercepção, captação, apreensão e entendimento das 

próprias singularidades, trafares, temperamento e historiografia pessoal, possibilitanto o desenca-

deamento de reciclagens intraconscienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, 

autós,“eu mesmo; por si próprio”. O termo compreensão deriva do idioma Latim, comprehensio, 

radical de comprehensum, supino de comprehendere, “compreender; prender; apoderar-se; pegar; 

encerrar; conceber; abarcar; abranger; atrair”. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retroces-

so; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede também do 

idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. 

Surgiu no Século XVIII. O segundo prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro 

de; no interior de; no intervalo de”. O vocábulo consciência vem igualmente do idioma Latim, 

conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciên-

cia; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.  

O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; expo-

sição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Autentendimento recinológico. 2.  Autoconhecimento promotor de 

recins. 3.  Autocognição recinogênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas autocompreensão recinológica, microautocompre-

ensão recinológica e macroautocompreensão recinológica são neologismos técnicos da Autor-

recinologia. 

Antonimologia: 1.  Autaceitação estagnadora. 2.  Autoincompreensão assediante.  

3.  Autopesquisa autovitimizadora. 

Estrangeirismologia: a glasnost intraconsciencial; o let it go das autoilusões; o aumento 

do sense of realness consciencial; a diminuição do gap da consciência integral; o el reconocerse 

ao conhecer-se; a fuerza pacificadora proveniente da autocompreensão; a analogia da Matryoshka 

e a autopesquisa. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à intraconsciencialidade. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Recin: efi-

cácia evolutiva. Autopesquisa exige esforço. Recins geram autorreconciliações. Autocompreensi-

bilidade: ferramenta autodesassediadora. Inexiste compreensão absoluta. Compreensão: aquisi-

ção progressiva. 

Citaciologia: – Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta (Carl Jung, 

1875–1961). O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como sou, então eu posso mudar 

(Carl Rogers, 1902–1987). 

Ortopensenologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Autocompreensão. Aquilo que você não compreende ainda não lhe pertence”. 

2.  “Recin. A maior dificuldade para a consecução das recins está no processo emocio-

nal, psicossomático, de cada conscin”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocompreensão; o holopensene pessoal do 

acolhimento; o holopensene pessoal do autoignorantismo; o holopensene pessoal obtuso; o predo-
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mínio do holopensene mentalsomático sobre o holopensene psicossomático; os patopensenes;  

a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os recinopensenes; a recinopensenidade; 

o discernimento a respeito do holopensene pessoal; a compreensão do próprio materpensene; os 

indícios de fechadismo na pensenidade; a necessidade do holopensene cosmoético da conscin 

compreensiva. 

 

Fatologia: a autocompreensão recinológica; a autopesquisa realizada com discernimento 

e senso crítico; a autoconscienciometria promovendo entendimento multifacetado da consciência; 

a autocrítica cosmoética; o aumento da autolucidez; o ato de abrir mão das convicções sobre si 

mesmo; as autocrenças delimitadoras; o dogmatismo pessoal; a cisão consciencial resultante do 

acolhimento parcial da autorrealidade; os mecanismos de defesa do ego (MDEs) criando barreiras 

na busca pelo autoconhecimento; a dissonância cognitiva; a rejeição peremptória dos resultados 

da autopesquisa; a autorrejeição; as carências psicossomáticas geradas pela falta de autoafeto; as 

descompensações emocionais diminuindo a autolucidez; os dramas desnecessários; os vexames 

evolutivos gerando vergonha na cara; o desenvolvimento gradual da lucidez quanto ao autotem-

peramento; a autorreflexão dirimindo as autocrenças; a desrepressão vivenciada com bom humor  

e autenticidade; a autassunção da própria realidade intraconsciencial; a autocientificidade; o posi-

cionamento pró-recin; a gentileza no contato com as consciências, incluindo a própria intraconsci-

encialidade; a visão de conjunto gerada pelo gráfico 360° do Conscienciograma; a visão de con-

junto do microuniverso consciencial; a autopacificação proveniente do autesclarecimento quanto 

aos conflitos íntimos; o contato com a realidade intraconsciencial pelo viés mentalsomático;  

o universalismo decorrente da expansão do autodiscernimento; a tares balizada na autocompreen-

são; a escrita na condição de materialização das conquistas intraconsciencias; a autorresponsabili-

zação com maturidade pelas necessidades e dificuldades enfrentadas; o posicionamento recinoló-

gico inteligente; a inteligência evolutiva (IE) atuante na vida da conscin ao realizar escolhas lúci-

das; a autoconfiança embasada na autocompreensão e nas reciclagens intraconscienciais; o autem-

poderamento resultante da autocompreensão e da autossatisfação decorrente das recins; a tomada 

de posse do microuniverso intraconsciencial; o acolhimento qualificado possibilitado pelas recins; 

o predomínio dos sentimentos elevados do mentalsoma sobre os emocionalismos imaturos do psi-

cossoma; a compreensão da própria intraconsciencialidade promovendo vislumbres do mecanis-

mo evolutivo; a autocompreensão profunda e autêntica gerando reciclagens intraconscienciais;  

a autocompreensão recinológica promovendo a tares por meio do exemplarismo pessoal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acolhimento dos 

próprios traços levando à autorreconciliação seriexológica pessoal e grupal; o desperdício de 

energias consciencias na autorrepressão e autescondimento; a vampirização energética ocorrida 

na dramatização e autovitimização; os segredos a respeito de si mesmo facilitando o assédio inter-

consciencial intra e extrafísico; o medo da própria realidade intraconsciencial atraindo consciexes 

energívoras; a compreensão dos pedidos de socorro multidimensionais; a autorretratação multidi-

mensional por meio da reciclagem dos traços; a utilização lúcida das bioenergias para realizar as-

sistência; o posicionamento autofraterno tarístico multidimensional; os flashes retrocognitivos ex-

pandindo a autocompreensão; o uso cosmoético do parapsiquismo na coleta de informações;  

o autacolhimento promovendo reconciliações multidimensionais com consciexes do passado;  

o autodiscernimento multidimensional e multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos trafores para superação dos trafares; a expansão do 

sinergismo holossoma harmônico–profundidade assistencial; o sinergismo autoafeto-autorres-

peito; a produção de fraternidade através do sinergismo autocompreensão-heterocompreensão;  

o sinergismo das recins impulsionando neoposicionamentos; o sinergismo autodiscernimento-au-

tocompreensão; o sinergismo maior autocompreensão–menor confrontação; o sinergismo auto-

pacificação dinâmica–recins contínuas. 
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Principiologia: a teática do princípio da descrença (PD); o princípio da autocriticidade 

cosmoética; a vivência dos princípios cosmoéticos; o princípio autocorruptor do não ver para 

não se comprometer; o princípio da autopesquisa; o princípio da autoconvivência sadia; o prin-

cípio da consciência menos conflitiva assistir à mais conflitiva; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio evolutivo de sempre ser tempo de mudar. 

Codigologia: o respeito e a valorização do código pessoal de Cosmoética (CPC);  

a aplicação do código pessoal de Cosmoética nos autenfrentamentos contínuos. 

Teoriologia: a importância do 1% de teoria e 99% de prática; a teoria e prática da reci-

clagem intraconsciencial (recin); a teoria dos mecanismos de defesa do trafar; as teorias 

conscienciológicas aplicadas à autocognição da realidade consciencial; a teoria da megacomple-

xidade da consciência. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia; a utilização da técnica do Conscienciograma; 

as técnicas de autopesquisa; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da qualificação da 

intenção. 

Voluntariologia: a experiência no voluntariado enriquecendo a autopesquisa; a oportu-

nidade de autocompreensão recinológica no voluntariado na Associação Internacional de Cons-

cienciometria Interassistencial (CONSCIUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico Serenarium;  

o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Auto-

cogniciologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometrologia; o Colégio Invisível da Autorre-

educaciologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Cosmoe-

ticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Recinologia;  

o Colégio Invisível da Reciclologia. 

Efeitologia: o efeito da autocompreensão no posicionamento recinofílico; o efeito sabo-

tador da autoculpa; o efeito obnubilador dos autassédios; o efeito das recins no holossoma  

e nas interrelações; o efeito do desafogo emocional pelo afeto resultante da autocompreensão;  

o efeito das recins na interassistência; o efeito tarístico do autacolhimento; o efeito das autor-

reciclagens na rede de conexões da consciência. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes das neoautocognições; as neossinapses 

conectando autocompreensão e autorrecinofilia; o rearranjo neurológico resultante das neossi-

napses criadas a partir da autocompreensão recinológica. 

Ciclologia: o ciclo autopesquisa-autoconhecimento-autocompreensão-recins-exempla-

rismo; o ciclo autoconscienciometria-autocontato-autorrealismo-autocompreensão-recins-inter-

assistência; o ciclo autopesquisa-autorrealismo-autopacificação. 

Binomiologia: o binômio abertismo consciencial–autoconscienciometria; o binômio au-

topesquisa-desdramatização; o binômio autoafeto-heteroafeto; o binômio recin-recéxis; o binô-

mio recin-invéxis; a qualificação do binômio autassistência-interassistência. 

Interaciologia: a interação racionalidade‒sentimentos elevados‒pacificação íntima;  

a interação dos trafores para superação de trafares; o aumento de lucidez em relação às intera-

ções traços fardos‒mecanismos de defesa do ego; a interação flexibilidade‒coragem para evo-

luir. 

Crescendologia: o crescendo assistencial egocarma-grupocarma-policarma; o crescen-

do das reciclagens intraconscienciais. 

Trinomiologia: o trinômio autoconhecimento-autocompreensão-neoposicionamento;  

o trinômio autocompreensão-cosmoética-recin; o trinômio autassistência-heterassistência-inte-

rassistência; o trinômio autocompreensão-heterocompreensão-intercompreensão. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autorreflexão-recéxis-recin; o polinômio au-

topesquisa–autorreflexão–autocompreensão–recin–ajuste consciencial; o polinômio conflito-au-

topesquisa-recin-gescon-autopacificação; o polinômio analisar-compreender-conhecer-vivenci-
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ar; o polinômio autocompreensão-priorização-predisposição-autorrealização; o polinômio auto-

crítica-autocompreensão-autorreciclagem-autocosmovisão-intercompreensibilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo autocompreensão / autoignorância; o antagonismo 

autopesquisa / autofuga; o antagonismo autocompreensão / autorrejeição; o antagonismo auten-

frentamento / autodefesa; o antagonismo superficialidade / profundidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de o trabalho realizado na intraconsciencialidade poder 

gerar frutos interconscienciais; o paradoxo de a fuga da realidade poder causar maior sofri-

mento em relação ao contato com a realidade. 

Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: o progressivo aumento da compreensão da lei da causa e efeito; a lei do 

maior esforço evolutivo em busca da reciclagem intraconsciencial. 

Filiologia: a pesquisofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a reciclofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a recinofobia; a neofobia. 

Sindromologia: o autenfrentamento da síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a antiegomania; a eliminação da mania de empurrar com a barriga o auten-

frentamento. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a anticonflitoteca; a assistencioteca; a evolucioteca; 

a autexperimentoteca; a autocuroteca; a autocriticoteca; a autodiscernimentoteca; a coerencio-

teca. 

Interdisciplinologia: a Autorrecinologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciome-

trologia; a Evoluciologia; a Reciclologia; a Reeducaciologia; a Mentalsomatologia; a Psicos-

somatologia; a Discernimentologia; a Cosmoeticologia; a Fraternologia; a Autotransafetivologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor;  

o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o tenepessista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira 

evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora;  

a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens incomprehensivus; o Homo 

sapiens autovictimatus; o Homo sapiens autamparator; o Homo sapiens authenticus; o Homo 

sapiens autoconscientiometricus; o Homo sapiens autocorrector; o Homo sapiens autodesas-

sediator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: microautocompreensão recinológica = o entendimento e neoposiciona-

mento recinogênico perante único traço fardo; macroautocompreensão recinológica = o discerni-

mento e recin de variados traços do temperamento pessoal. 
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Culturologia: a cultura da superficialidade; a cultura da autopesquisa; a cultura do au-

toconhecimento; a cultura da Evoluciologia; a cultura da empatia interassistencial; a cultura da 

intercompreensão. 

 

Traforologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, listagem de 50 trafores coadju-

tores e / ou resultantes do desenvolvimento da autocompreensão recinológica: 

01.  Abertismo. 

02.  Assertividade. 

03.  Autenticidade. 

04.  Autestima. 

05.  Autoconfiança. 

06.  Autopercepção realista. 

07.  Autorreflexão. 

08.  Benignidade. 

09.  Bom humor. 

10.  Coerência. 

11.  Compreensão assistencial. 

12.  Comunicabilidade. 

13.  Coragem. 

14.  Cosmoeticidade. 

15.  Cosmovisão. 

16.  Criticidade. 

17.  Curiosidade. 

18.  Desassedialidade. 

19.  Desdramatização. 

20.  Desrepressão. 

21.  Determinação. 

22.  Discernimento. 

23.  Empenho pró-evolutivo. 

24.  Esforço. 

25.  Flexibilidade interassistencial. 

26.  Franqueza. 

27.  Fraternidade. 

28.  Gentileza. 

29.  Gratidão. 

30.  Honestidade. 

31.  Incredulidade. 

32.  Intencionalidade cosmoética. 

33.  Logicidade. 

34.  Lucidez. 

35.  Objetividade. 

36.  Observação detalhista. 

37.  Paciência. 

38.  Pacificação íntima. 

39.  Paraperceptibilidade. 

40.  Persistência. 

41.  Perspicácia autocrítica. 

42.  Polivalência. 

43.  Ponderação. 

44.  Racionalidade. 

45.  Realismo autesclarecedor. 

46.  Reflexibilidade. 

47.  Respeito. 
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48.  Responsabilidade. 

49.  Reverificabilidade. 

50.  Vontade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocompreensão recinológica, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autopesquisa  inarredável:  Autopesquisologia;  Neutro. 

03.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Gradiente  de  compreensão:  Autocogniciologia;  Neutro. 

06.  Incompreensão:  Compreensiologia;  Nosográfico. 

07.  Paciência  incólume:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Princípio  da  compreensão  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Reciclagem  da  autovitimização:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

10.  Reciclagem  integrada:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

13.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Recinofilia:  Recinologia;  Neutro. 

15.  Viragem  autevolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOCOMPREENSÃO  RECINOLÓGICA  REPRESENTA  

COMPORTAMENTO  AUTOTARÍSTICO  A  SER  UTILIZADO  

TECNICAMENTE  PELO  PESQUISADOR  OU  PESQUISADORA,  
ATILADOS  PERANTE  O  PROCESSO  DA  FRATERNOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, assume postura otimizadora de reciclagens ao 

realizar autopesquisa? Percebe os efeitos desse posicionamento no desenvolvimento da recinofilia 

e da Fraternologia? 

 
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 169 e 1.426. 
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A U T O C O M P R O M E T I M E N T O  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autocomprometimento é a ação ou fato de comprometer(-se) ou de pres-

tar compromisso com responsabilidade, empenho e senso de obrigação. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo comprometimento deriva do idioma Latim, compromittere, “obrigar 

através de compromisso; dar como garantia”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Autocompromisso. 2.  Autobrigação. 3.  Dever pessoal intransferível.  

4.  Megautocomprometimento proexológico. 5.  Antidemagogismo pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo comprometi-

mento: anticomprometimento; autocomprometimento; comprometedor; comprometedora; com-

promitente; descomprometimento; megautocomprometimento; miniautocomprometimento. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniautocomprometimento e megautocomprometimento são 

neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Autodescomprometimento. 2.  Autodesobrigação. 3.  Irresponsabili-

dade pessoal. 4.  Bifrontismo pessoal. 5.  Murismo pessoal. 

Estrangeirismologia: a relação input-output. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos deveres pessoais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Autocom-

prometimento significa autodiscernimento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do megafoco evolutivo; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o autocomprometimento; o autocomprometimento obstrutor; o autocompro-

metimento clandestino; o autocomprometimento estigmatizador; a questão consciencial do auto-

comprometimento; o desenvolvimento do autocomprometimento; a administração do autocom-

prometimento; o autocomprometimento refletido ativo; o autocomprometimento prioritário; o au-

tocomprometimento gestante-feto; o autocomprometimento professor-aluno; a compromissorieda-

de; o engajamento pessoal; a carreira profissional; a carga da convivialidade; o ponto de não-re-

torno; o compromisso de honra; a obrigação solene; a autodisponibilidade; a autorganização; as 

interdependências; a conduta não-comprometedora; o passar das décadas; as fases da existência 

humana; a busca imperturbável do objetivo evolutivo; a persistência no megafoco; os comprome-

timentos formais da convivialidade; o comprometimento quando injusto e draconiano;  os incisos 

do contrato; a cláusula pétrea; o divórcio; o aval; a dívida; a hipoteca; a data combinada; o penhor 

de garantia; o pacto; o acordo político; o tratado assinado; o ato compromissório; a convenção ju-

rídica; a promessa formal; a obrigação de cunho social; a participação; o envolvimento; o enreda-

mento; o conjunto de regulamentos do grupo social; a inseparabilidade grupocármica; o ato de fa-

zer o social; os compromissos e deveres evolutivos; os comprometimentos familiares; o volunta-

riado pessoal; o vínculo consciencial; a maxiproéxis; as coleiras sociais do ego; os conflitos de in-

teresse; o acumpliciamento a compromissos da vida política partidária; a impontualidade pessoal; 

a inadimplência nos compromissos; a deserção ante si mesmo; a escapadela do compromisso;  

o compromisso “inadiável” inventado; o ato de bancar o aposentado; a conduta da não-exposição 

pessoal; os autocomprometimentos negativos; os autocomprometimentos mal resolvidos com se-
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res do grupocarma; o indício comprometedor; o reboque da proéxis; o estigma acobertado;  

o apêndice caudal preso; a culpa no cartório; o Clube do Bolinha promotor de seminários; o Clu-

be da Luluzinha promotor de ovulários; o fã-clube; o contraponto autocomprometimento-autos-

suficiência; a acabativa digna do autocomprometimento; a força fundamental da vontade (Voli-

ciologia); a intencionalidade (Intencionologia). 

 

Parafatologia: os autocomprometimentos pré-ressomáticos; o Curso Intermissivo (CI) 

pré-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da tenepes. 

Enumerologia: o ato de ter culpa no cartório; a culpa por omissão; o sentimento de 

culpa; a culpa subjetiva; o complexo de culpa; a lavagem subcerebral; a circunstância isentiva. 

Interaciologia: a interação comprometimento-proxêmica; a interação comprometimen-

to-cronêmica. 

Trinomiologia: o trinômio mesmo lugar–mesmo leito–mesmo horário do tenepessista, 

homem ou mulher. 

Antagonismologia: o antagonismo teoria / prática; o antagonismo iniciativa / acaba-

tiva. 

Politicologia: a cosmoeticocracia. 

Filiologia: a laborfilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a proexoteca; a volicioteca; a convivioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Priorologia; a Autodeterminologia; a Autocoeren-

ciologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Concordanciologia; a Evolucio-

logia; a Prospectiva; a Interprisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a conscin compromissada com a proéxis; a minipeça huma-

na do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; as companhias evolutivas; a personali-

dade forte; a pessoa decidofóbica; a consbel comprometida; a conscin evitadora de qualquer com-

prometimento pessoal; a pessoa descompromissada; as testemunhas extrafísicas; a conscin com-

prometida. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o ofiexista; o epicon lúcido;  

o conscienciólogo; o agente retrocognitor; o parceiro da dupla evolutiva; o mafioso; o cúmplice;  

o prócer político; o jogador; o eterno descomprometido; o solteirão; o amparador extrafísico de 

função; o amparador extrafísico da ofiex; o avalista; o compromitente. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a ofiexista; a epicon lúcida;  

a consciencióloga; a agente retrocognitora; a parceira da dupla evolutiva; a mafiosa; a cúmplice;  

a prócer política; a jogadora; a eterna descomprometida; a solteirona; a amparadora extrafísica de 

função; a amparadora extrafísica da ofiex; a avalista; a compromitente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens compromissus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautocomprometimento = a colaboração voluntária, esporádica, com 

determinada Instituição Conscienciocêntrica (IC); megautocomprometimento = a vivência perse-
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verante vestindo a camisa no trabalho da consecução da programação existencial (proéxis) 

pessoal. 

 

Tipologia. Segundo a Experimentologia, os autocomprometimentos, em si, podem ser de 

naturezas variadas, por exemplo, estes 10, dispostos na ordem alfabética: 

01.  Armado: as enganações; a plantação sabotadora de indícios ou falsas pistas incri-

minadoras; o factoide; a difamação. 

02.  Documentado: o contrato; a legalização. 

03.  Econômico: as finanças; o empresarial; o empreendedorismo. 

04.  Grupal: o grupúsculo; o grupelho; a interação egocarma-grupocarma. 

05.  Ideológico: o político; o religioso; o clubístico. 

06.  Institucional: o binômio pessoa física–pessoa jurídica. 

07.  Intrumental: o objeto comprometedor; a evidência crítica. 

08.  Pessoal: o matrimonial; o sim no casamento; a interação pessoa física–pessoa fí-

sica. 

09.  Somático: os comprometimentos ou distúrbios psíquicos, físicos, traumáticos. 

10.  Verbal: a fala; a palavra dada; a promessa feita; a dignidade; o brio; a honorabilidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Proexologia, os autocomprometimentos podem ser classifica-

dos em duas categorias básicas: 

1.  Autocomprometimento interpresidiário: podendo ser regressivo, dogmático, ten-

dencioso, sectário, fanático, anticosmoético, belicista, com vínculo empregatício e até gerado por 

lavagens subcerebrais (Parapatologia). 

2.  Autocomprometimento libertário: podendo ser evolutivo, universalista, racional, 

pacifista, cosmoético, honesto, imperturbável, com vínculo consciencial e até evidenciando a luci-

dez da inteligência evolutiva (IE) (Holomaturologia). 

 

Aspectos. De acordo com a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 10 aspectos teáticos relevantes nas pesquisas das avaliações dos autocomprometimentos: 

01.  Agenda: o autocomprometimento assumido da agenda pessoal (Temperamento-

logia). 

02.  Assistencialidade: o autocomprometimento com a tenepes, a ofiex (Ofiexologia)  

e o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial (Autocriticologia). 

03.  Coerção: o autocomprometimento interconsciencial coercitivo; as coleiras sociais 

do ego (Mesologia). 

04.  Durabilidade: o autocomprometimento permanente, sempre em desenvolvimento 

(Gesconologia). 

05.  Gestação: o autocomprometimento prolongado, de decênios, da gestação humana 

(Somatologia). 

06.  Maxiproéxis: o autocomprometimento da maxiproéxis firmado ao término do Cur-

so Intermissivo (Intermissiologia). 

07.  Neocompromisso: o autocomprometimento novo imperdível; as neoperspectivas 

(Recexologia). 

08.  Parceria: o autocomprometimento com o parceiro (ou parceira) da dupla evolutiva 

(Duplologia). 

09.  Surpreendência: o autocomprometimento extrapauta; a surpreendência (Extrapau-

talogia). 

10.  Tares: o autocomprometimento com a vivência da tarefa do esclarecimento (Interas-

sistenciologia). 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o autocomprometimento, indicados para a expansão das 

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

1.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia; Homeostático. 

2.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia; Ho-

meostático. 

3.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

4.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

5.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

6.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

7.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  NÍVEL,  O  CARÁTER,  A  EXPRESSÃO  E  A  QUALIDADE 

DO  AUTOCOMPROMETIMENTO  EVIDENCIAM  A  AUTOCOS-
MOVISÃO  E  ANATOMIZAM  A  REALIDADE  EVOLUTIVA,  

NUA  E  CRUA  DA CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER. 
 

Questionologia. Qual a qualidade do autocomprometimento existencial maior atuante 

em você? Há quanto tempo tal definição pessoal vem perdurando com eficácia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 ter-
mos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 23 e 75. 

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 Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 699, 710 e 729. 
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A U T O C O M P R O M E T I M E N T O    E N C I C L O P É D I C O  
( A U T O D E T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autocomprometimento enciclopédico é o ato ou efeito de a conscin, ho-

mem ou mulher, com senso de responsabilidade pessoal, assumir de modo voluntário e decidido 

atividades específicas relacionadas ao processo de produção, revisão, debate e / ou divulgação das 

neoverpons materializadas nos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo comprometimento deriva do idioma Latim, compromittere, “obrigar 

através de compromisso; dar como garantia”. Surgiu no Século XIV. A palavra enciclopédia vem 

do idioma Francês, encyclopédie, derivado do idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idi-

oma Grego, egkuklopaidéia, por egklúklios paidéia, “ensino circular, panorâmico”. Apareceu no 

Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Autocompromisso com a Enciclopédia da Conscienciologia. 2.  De-

ver pessoal enciclopédico. 3.  Autorresponsabilidade enciclopédica. 

Neologia. As 3 expressões compostas autocomprometimento enciclopédico, autocom-

prometimento enciclopédico restrito e autocomprometimento enciclopédico irrestrito são neolo-

gismos técnicos da Autodeterminologia. 

Antonimologia: 1.  Autocomprometimento eletronótico. 2.  Autocompromisso religioso. 

3.  Omissão enciclopédica. 4.  Descaso com a Enciclopédia da Conscienciologia. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; a open mind multidimensional; o modus vivendi 

produtivo; os links intelectivos; o rapport interconsciencial; a Internet favorecendo o acesso às 

neoverpons; o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos paradeveres enciclopédicos. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Confor: substân-

cia, aparência. 

Ortopensatologia. Eis, citadas na ordem alfabética e classificadas em 4 subtítulos, 5 or-

topensatas, relacionadas ao tema: 

1.  “Autolibertação.  A autolibertação ocorre com a consciência quando a mesma se re-

conhece com autorresponsabilidade maior do que supunha antes e compreende, agora, o seu re-

al papel pessoal integrando as construções do grupo evolutivo mais íntimo”. 

2.  “Autorresponsabilidade. O primeiro atributo visível da conscin, quando detentora 

de elevado nível evolutivo, é a autorresponsabilidade funcional”. “Quem concluiu o Curso In-

termissivo (CI) e acessou os conceitos fundamentais da Conscienciologia tem mais responsabili-

dade perante a Humanidade”. 

3.  “Defesa. A defesa da conscin intermissivista do verbete da Enciclopédia da Consci-

enciologia pode mudar a vida intrafísica da personalidade para melhor, através da acuidade má-

xima do mentalsoma”. 

4.  “Egocarmologia. Quanto mais lucidez, maior número de propostas você recebe. Há 

desafios imperdíveis e nunca estão além da sua capacidade de realização. Por isso, não há, racio-

nalmente, mesmo empregando a omissuper, como se tirar o corpo fora das autorresponsabilida-

des inafastáveis, pessoais, diretas, no universo das pesquisas das realidades egocármicas”. 

 

Filosofia: o Realismo; o Universalismo; a Reeducaciologia Evolutiva; a Holofilosofia. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autocomprometimento; o holopensene pessoal 

enciclopédico; o holopensene pessoal da Conscienciologia; o holopensene pessoal da comunica-

bilidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; o holopensene verbetológico; a orto-

pensenização grupal; o holopensene pessoal das pesquisas evolutivas; as repercussões dos holo-

pensenes nas consciências; a elaboração pensênica questionadora; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; a saturação holopensênica dos debates favorecendo a expansão mentalsomática. 

 

Fatologia: o autocomprometimento enciclopédico; o compromisso evolutivo em divul-

gar as neoverpons grafadas em verbetes pelos pesquisadores da Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI); a autorresponsabilidade com a tarefa de esclarecimento;  

o interesse pessoal em auxiliar na reurbanização do Planeta Terra; a valorização do desafio men-

talsomático; a autobrigação com a propagação do corpus de ideias da Conscienciologia; o desen-

volvimento da liderança interassistencial lúcida; a troca enriquecedora de informações; a associa-

ção e ampliação das ideias de ponta; as perguntas oportunas; as respostas esclarecedoras; o incre-

mento dos debates; a busca pelo domínio das emoções; a identificação e cumprimento das cláusu-

las de proéxis referentes à verbetografia; a satisfação íntima pela contribuição com a interassistên-

cia gerada na exposição e debate dos verbetes; o apriorismo dificultando o entendimento dos te-

mas; o ato de procurar nos textos grafados os erros e acertos; a importância de duvidar da condi-

ção de estar certo; o detalhismo; a autobservação; o aprofundamento na autoconscienciometria;  

o predomínio da manifestação madura sobre o porão consciencial; a revivescência e encontro com 

os colegas do Curso Intermissivo; o debate interpares; a materialização dos projetos pessoais pré- 

-ressomáticos; o compartilhamento do conhecimento adquirido; a criatividade, a calma e o jogo 

de cintura necessários nas superações dos contratempos; o bom humor autodesassediador; a moti-

vação constante; o compromisso com a divulgação de cursos ou eventos nos anúncios tarísticos 

realizados pelas Instituições Conscienciocêntricas (IC) ao final da tertúlia; o posicionamento in-

traconsciencial proativo quanto à intencionalidade interassistencial; o cosmograma servindo de 

fonte para as pesquisas e ratificando a máxima “contra fatos não tem argumentos”; a oportunida-

de de participar enquanto coautor da construção da Enciclopédia da Conscienciologia, na Cognó-

polis, em Foz do Iguaçu (Verbetografologia; Gruporrevezamentologia); a maxiproéxis grupal;  

o curso Programa Verbetografia expondo a estilística adotada na construção dos verbetes; as 70 

seções previstas no verbete Verbete; a estilística técnica restringindo a exposição das ideias em 

raias estreitas, definidas; as sentenças necessariamente curtas; a ênfase na cognição, racionalidade 

e lógica; a participação na Dinâmica do Enciclopedismo Reurbanológico facilitando a captação 

de ideias para produção gesconográfica; a estimulação cognitiva interassistencial realizada no 

curso Pangrafologia Verbetológica; a análise do conteúdo; a autexperiência transformada em ver-

bete e compartilhada com os compassageiros evolutivos; a coautoria da megagescon grupal;  

o despojamento das autexposições públicas; as portas permanentemente abertas da Associação 

Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS) à conscin inte-

ressada em participar da obra coletiva; o exemplarismo pessoal; o exercício teático da grupalida-

de; a autossatisfação decorrente do cumprimento das funções assumidas. 

 

Parafatologia: o autocomprometimento multidimensional; a autovivência do estado vi-

bracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o extrapolacionismo pa-

rapsíquico; o parapsiquismo intelectual; a conexão com o amparo extrafísico de função, pertinen-

te às múltiplas tarefas interassistenciais; a dinâmica multidimensional explicitada nas parassincro-

nicidades; a aclimatação pré-tares; as inspirações extrafísicas; a identificação da convergência de 

temas, fatos e parafatos; a captação de neoverpons; a paragratidão das consciexes assistidas; a so-

lidariedade extrafísica; a montagem do campo bioenergético interassistencial; o parambiente oti-

mizado do Tertuliarium promovendo satisfação mentalsomática; a conexão com a comunex Inter-

lúdio; a megaeuforização; a minipeça encaixada no Maximecanismo Multimensional Interassis-
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tencial; as reurbanizações extrafísicas; a responsabilidade e gratidão pelo amparo extrafísico ca-

racterístico da participação na maxiproéxis grupal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocomprometimento-automotivação; o sinergismo das 

reflexões conjuntas; o sinergismo autoposicionamento cosmoético–amparabilidade; o sinergismo 

intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o sinergismo equipin-equipex. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da descrença 

(PD) estimulando a criatividade evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula de responsabili-

dade com a megagescon grupal; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do amparo de função; a teo-

ria da coevolução; a teoria do cultivo das amizades evolutivas; a teoria do confor tarístico; a teo-

ria da retribuição pessoal; a teoria e prática da autorganização prioritária. 

Tecnologia: a técnica do emprego do trafor; a técnica da associação de ideias; a técnica 

da identificação da proéxis pelos aportes pessoais; as técnicas verbetográficas; as técnicas da 

Debatologia; a técnica do calculismo cosmoético; as técnicas argumentativas; as técnicas pesso-

ais de autodesassédio traduzindo o Curso Intermissivo; a técnica da mudança para melhor. 

Voluntariologia: o voluntariado do Tertuliarium; o voluntariado no Holociclo, útero 

mentalsomático; o voluntariado da Associação Internacional de Enciclopediologia Consciencio-

lógica (ENCYCLOSSAPIENS); os verbetógrafos voluntários da ENCYCLOSSAPIENS. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do desassédio mentalsomático Holo-

ciclo; o laboratório conscienciológico do desassédio mentalsomático Holoteca; o laboratório 

conscienciológico do desassédio mentalsomático Tertuliarium; o laboratório conscienciológico 

da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o compartilhamen-

to dos neoachados do próprio laboratório consciencial. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Parapeda-

gogiologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; 

o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito do reconhecimento da responsabilidade na automotivação; o efeito 

cosmovisiológico da Cogniciologia Verbetológica; o efeito do posicionamento pessoal em prol da 

assistência; os efeitos tarísticos das ideias úteis compartilhadas entre conscins e consciexes;  

o efeito esclarecedor do exemplo pedagógico; o efeito halo dos debates técnicos; o efeito interas-

sistencial da compreensão de diferentes mundividências; os efeitos da criatividade ao lidar com  

a imprevisibilidade; os efeitos animadores da ampliação da amparabilidade extrafísica. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas das neoverpons; as neossinapses geradas 

pelo extrapolacionismo; as neossinapses oriundas da recuperação de cons; as neossinapses des-

contrutoras de convicções anacrônicas; as neossinapses desencadeadas pela conexão com o am-

paro de função; as neossinapses abrindo espaço para neoideias. 

Ciclologia: o cipriene; o ciclo das neoideias; o ciclo análise-síntese-neoanálise; o ciclo 

informacional coleta de dados–ponderações técnicas–tratamento didático–difusão tarística; o ci-

clo pesquisístico debates-consensos-refutações. 

Enumerologia: a autorresponsabilidade prioritária; a autorresponsabilidade intermissi-

va; a autorresponsabilidade multidimensional; a autorresponsabilidade evolutiva; a autorrespon-

sabilidade proexológica; a autorresponsabilidade interassistencial; a autorresponsabilidade 

exemplarista. 

Binomiologia: o binômio autodisposição-empenho; o binômio decisão-motivação; o bi-

nômio liberdade-responsabilidade; o binômio erro-retificação; o binômio equilíbrio-destemor;  

o binômio dinamismo-ação; o binômio enciclopedismo-pancognição. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação comunicação-condução;  

a participação nas tertúlias proporcionando a interação entre os cognopolitanos; a interação fa-

culdades mentais–parapercepções multidimensionais. 
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Crescendologia: o crescendo historiológico academia-liceu-universidade-Tertuliarium; 

o crescendo evolutivo artigo-verbete-livro. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autocomprometi-

mento–autorrealização–saldo evolutivo; o trinômio do abertismo consciencial Tertuliarium-Ho-

loteca-Holociclo. 

Polinomiologia: o polinômio conscientização-decisão-motivação-perseverança-susten-

tação; o polinômio conscienciométrico autocrítica-autocosmoética-autoincorrupção-autodesas-

sédio; o polinômio verbetógrafo-tertuliano-teletertuliano-paratertuliano exercendo a teática da 

liberdade de expressão; o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento- 

-acompanhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo motivação / desmotivação; o antagonismo animador 

da tares / animador da tacon; o antagonismo prioridade esquecida / prioridade atendida; o anta-

gonismo inibição / autexposição; o antagonismo autocorreção declarada / autocorreção compro-

vada; o antagonismo vontade de acertar / medo de errar. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais autonomia a consciência adquire para agir 

cosmoeticamente, mais recebe intervenção de amparo extrafísico; o paradoxo enciclopédico 

compactação informacional–distensão ideativa; o paradoxo de a dedicação às minúcias do con-

for enciclopédico conscienciológico ampliar a cosmovisão do verbetógrafo. 

Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a desassediocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço coletivo aplicada à continuidade da tarefa policármica, 

a Enciclopédia da Conscienciologia, sem data para teminar. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a tertuliofilia; a cogniciofilia; a leiturofilia; a pesquisofi-

lia; a discernimentofilia; a descrenciofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da subestimação intelectual. 

Maniologia: a eliminação da mania de postergar a assistência. 

Mitologia: o mito de assistir sem se envolver. 

Holotecologia: a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Neoenciclopediologia; a Taristicologia;  

a Assistenciologia; a Constanciologia; a Parapedagogiologia; a Reeducaciologia; a Infocomunico-

logia; a Refutaciologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a equipe multiprofissional do Tertuliarium. 

 

Masculinologia: o voluntário da Conscienciologia; o pesquisador conscienciológico;  

o verbetólogo; o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o professor; o ver-

betógrafo; o evoluciente; o revisor; o preceptor; o agendador; o monitor; o mediador; o proexista; 

o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o tertuliano; o teletertuliano;  

o paratertuliano; o amigo da enciclopédia. 

 

Femininologia: a voluntária da Conscienciologia; a pesquisadora conscienciológica;  

a verbetóloga; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a professora;  

a verbetógrafa; a evoluciente; a revisora; a preceptora; a agendadora; a monitora; a mediadora;  

a proexista; a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a tertuliana; a tele-

tertuliana; a paratertuliana; a amiga da enciclopédia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Ho-

mo sapiens tertulianus; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens responsabilis; o Homo 

sapiens culturalis; o Homo sapiens assistentialis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocomprometimento enciclopédico restrito = o limitado a atividades 

específicas por tempo determinado; autocomprometimento enciclopédico irrestrito = o amplo, 

afeito a várias atividades por tempo indeterminado. 

 

Culturologia: a cultura tertuliana; a cultura da Comunicologia; a cultura didática;  

a cultura da multidimensionalidade vivenciada. 

 

Traforologia. Na análise da Conscienciometrologia, eis na ordem alfabética 11 talentos 

inerentes ou passíveis de serem desenvolvidos pelo voluntário comprometido com as tarefas do 

dia a dia da Neoenciclopediologia: 

01. Autocentramento: a conquista de neopatamares a partir da autoconfiança resultante 

do esforço em cumprir com as metas assistenciais da tares multlidimensional sem fronteiras. 

02. Automotivação: a disposição sadia e continuada com o propósito de ampliar a con-

tribuição laboral. 

03. Autoprontidão: a vontade e disponibilidade para agir sem delonga, de modo efici-

ente e prestativo, nas diversas conjunções interassistenciais. 

04. Autorganização: o planejamento, o foco e a antecipação das ações necessárias para 

o desempenho da função. 

05. Autosseriedade: a postura de autodeterminação e desvelo, mantendo a autocoerên-

cia perante os compromissos assumidos. 

06. Criatividade: a capacidade de inovação advinda da interrelação com personalidades 

diversas, com diferentes habilidades e motivações, gerando soluções criativas, originais e evoluti-

vas na produção e exposição teática de neoverpons. 

07. Desdramatização: a minimização da carga emocional limitadora e cerceante da ma-

nifestação, por meio da racionalidade, do discernimento ou da mentalsomaticidade, levando ao 

autempenho necessário, sem perfeccionismo, perante contratempos inevitáveis. 

08. Detalhismo: a análise criteriosa dos fatos, na identificação e enfrentamento, sem ne-

gligência, da demanda no momento evolutivo, dando atenção aos detalhes e empregando a capa-

cidade mais ampla da hiperacuidade. 

09. Equilíbrio: a oportunidade evolutiva de qualificar a interassistencialidade propici-

ando o exercício do ortoconvívio ou da vivência harmônica entre os participantes da preparação 

dos debates diários. 

10. Liderança: o exemplo pessoal, a força presencial e o contágio do autodesempenho 

abrindo caminhos renovadores. 

11. Paraperceptibilidade: a constatação de parassuporte tranquilizador do amparador 

extrafísico em momentos críticos, qualificando o desempenho da função. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autocomprometimento enciclopédico, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01. Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

02. Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

03. Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

04. Autocomprometimento  intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

05. Autodecidibilidade:  Decidologia;  Neutro. 

06. Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

07. Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 
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08. Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

09. Cultura  tertuliana:  Tertuliologia;  Homeostático. 

10. ENCYCLOSSAPIENS:  Enciclopediologia;  Homeostático. 

11. Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

12. Monitoria  da  tertúlia  conscienciológica:  Tertuliologia;  Homeostático. 

13. Parapedagogiologia  verbetográfica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

14. Tares  verbetográfica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15. Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

 

O  AUTOCOMPROMENTIMENTO  ENCICLOPÉDICO  EXPLICITA  

O  ENGAJAMENTO  DA  CONSCIN  NA  TAREFA  DE  DIVUL-
GAÇÃO  DAS  VERPONS  CAPTADAS  E  GRAFADAS  PELOS  

ESCRITORES  DA  ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se comprometido(a) com as tertúlias 

diárias? Quais funções realiza visando contribuir para o legado, em prosa, da Enciclopédia da 

Conscienciologia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 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 88, 503, 612 e 1.008. 
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 203, 244; 475  

e 570. 

3.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 
Iguaçu, PR; 2009; página 140. 

 

M. M. R. 
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A U T O C O M P R O M E T I M E N T O    I N T E R M I S S I V I S T A  
( I N T E R M I S S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autocomprometimento intermissivista é o ato ou efeito de a conscin, 

homem ou mulher, assumir o paradever intermissivo de capacitar-se realizando as mudanças in-

traconscienciais necessárias, com o objetivo de identificar o prioritário para a consecução da auto-

proéxis e assistir o próprio público alvo através da qualificação do exemplarismo pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo comprometimento deriva do idioma Latim, compromittere, “obrigar 

através de compromisso; dar como garantia”. Surgiu no Século XIV. O prefixo inter deriva do 

idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão procede do mes-

mo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixar ir; 

partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, 

istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Autocomprometimento evolutivo. 2.  Comprometimento intracons-

ciencial. 3.  Autocomprometimento proexológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas autocomprometimento intermissivista, miniauto-

comprometimento intermissivista e maxiautocomprometimento intermissivista são neologismos 

técnicos da Intermissiologia. 

Antonimologia: 1.  Irresponsabilização evolutiva. 2.  Negligência evolutiva. 3.  Indife-

rença evolutiva. 

Estrangeirismologia: o rapport evolutivo; o know-how recinológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos paradeveres. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; o holopensene dos paradeveres 

intermissivos; o holopensene pessoal do Curso Intermissivo (CI); os proexopensenes; a proexo-

pensenidade; os maxiproexopensenes; a maxiproexopensenidade; o holopensene das tarefas evo-

lutivas; o holopensene da interassistência; o holopensene do resgate aos antigos companheiros;  

o holopensene do exemplarismo pessoal; a autossuperação dos patopensenes da dispersividade;  

a patopensenidade; o holopensene da gratidão; os neopensenes; a neopensenidade; as reciclagens 

do holopensene pessoal; a fôrma holopensênica; as pensenizações íntegras do Paradireito.  

 

Fatologia: o autocomprometimento intermissivista; o fato de a própria consciência de-

terminar a autevolução; o emprego do livre arbítrio na aceleração da evolução pessoal; a autor-

responsabilidade com a melhoria da autevolução; as autodecisões pró-evolutivas; a atenção à bús-

sola proexológica; o posicionamento quanto às cláusulas pétreas da proéxis pessoal; a docência 

conscienciológica; a tares substituindo a tacon; o descarte das automimeses dispensáveis; o auto-

posicionamento quanto aos desvios proexológicos; as escolhas cosmoéticas; o empoderamento 

proexológico na aceleração evolutiva; o ato de não pensar apenas em si; a resiliência enquanto 

facilitadora evolutiva; o megafoco evolutivo substituindo a dispersão; as rotinas úteis da conscin 

intermissivista; a atualização contínua do histórico evolutivo pessoal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; os vínculos extrafísicos interconscienciais evolutivos; a condição 

de minipeça do maximecanismo evolutivo; o cumprimento dos paradeveres intermissivos; o Para-

direito; os acordos evolutivos firmados consigo mesmo no Curso Intermissivo (CI); as reciclagens 
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contínuas do parapsiquismo otimizando a autevolução; as ideias inatas; a interassistencialidade na 

recuperação de cons magnos; a lucidez quanto os insights da retrossenha pessoal; o autorreve-

zamento multiexistencial; a colheita intermissivista; os aportes existenciais planejados durante  

a intermissão; os marcos planejados durante a intermissão na consecução da proéxis pessoal 

atuando enquanto atratores evolutivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo planejamento pré-ressomático–evolutividade planejada; 

o sinergismo aporte existencial–esforço pessoal; o sinergismo das ações do passado indicadoras 

das reciclagens do presente; o sinergismo reflexão cosmoética–priorização evolutiva; o siner- 

gismo autoposicionamento cosmoético recinológico–insights do amparador. 

Principiologia: o princípio da evolutividade pessoal; o princípio da prioridade evoluti-

va; o princípio da recuperação de cons durante as reciclagens intraconscienciais; o princípio 

”se não presta não adianta fazer maquilagem”; o princípio da evolução pessoal com autesforço; 

o princípio da utilidade cosmoética; o princípio do livre arbítrio na evolução pessoal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) visando a assunção da proéxis;  

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do resgate das cláusulas da proéxis pessoal; a teoria dos marcos 

planejados durante o Curso Intermissivo; a teoria dos aportes existenciais; a teoria da retrosse-

nha pessoal enquanto facilitadora das reciclagens intraconscienciais. 

Tecnologia: as técnicas da interassistencialidade; a técnica da retribuição pessoal;  

a técnica da recéxis; a técnica da invéxis; a técnica de pensar o melhor para todos; a técnica da 

escuta ativa; a técnica da atenção dividida; a técnica da rotina útil; a técnica de fazer o melhor; 

a técnica da desassim; a técnica da ortopensenidade. 

Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia enquanto facilitador evolutivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

intraconsciencial das reciclagens; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autorre-

trocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito das reciclagens intraconscienciais no processo evolutivo; os efeitos 

das mudanças pessoais no autocomprometimento intermissivista; os efeitos de tornar possível 

cosmoeticamente a autevolução; os efeitos do poder cosmoético diante das dificuldades evoluti-

vas; os efeitos do empoderamento evolutivo diante da assistência aos grupos de convívio; os 

efeitos da caminhada evolutiva na História Pessoal; os efeitos do autocomprometimento na con-

secução da proéxis; os efeitos da identificação dos aportes recebidos; os efeitos do poder cos-

moético por meio do exemplarismo no resgate às consciências do passado multiexistencial;  

o efeito do posicionamento cosmoético diante das recins. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através das reciclagens pessoais; as 

neossinapses geradas pelo aproveitamento dos aportes existenciais; as neossinapses adquiridas 

por meio das posturas cosmoéticas; as neossinapses adquiridas ao corrigir os próprios erros;  

o poder das autorreciclagens na criação das neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo interassistência–colheita evolutiva; o ciclo fazer o bem–estar bem;  

o ciclo renovação pessoal–consecução da proéxis. 

Enumerologia: o autocomprometimento autassistencial; o autocomprometimento cos-

moético; o autocomprometimento interassistencial; o autocomprometimento do verbetógrafo;  

o autocomprometimento do inversor; o autocomprometimento do evoluciente; o autocompro-

metimento do reciclante existencial. 

Binomiologia: o binômio autocomprometimento cosmoético–reciclagens evolutivas; 

o binômio vontade-determinação. 

Interaciologia: a interação lucidez-reciclagens; a interação paradireito-paradever. 

Crescendologia: o crescendo proéxis pessoal–proéxis grupal.  
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Trinomiologia: o trinômio interassistência-motivação-empoderamento. 

Antagonismologia: o antagonismo assistencialismo pessoal / autocomprometimento in-

terasistencial cosmoético; o antagonismo autopromoção assistencialista / interassistência anô-

nima. 

Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista praticar esportes radicais; o paradoxo 

de o intermissivista negligenciar os paradeveres; o paradoxo de a conscin lúcida fazer vista 

grossa ao Paradireito; o paradoxo de marcar hora para a assistência. 

Politicologia: a política do maior esforço diante das recins prioritárias; a política para  

o aprimoramento interassistencial; a política do bem estar geral fazendo assistência de alto nível. 

Legislogia: as leis da proéxis pessoal; a lei das cláusulas pétreas do retomador de 

tarefa; as leis do empoderamento evolutivo pessoal; as leis do Paradireito; as leis do paradever 

pessoal; a autocompreensão da lei de causa e efeito diante do autocomprometimento intermis-

sivista. 

Filiologia: a proexofilia; a interassistenciofilia; a priorofilia; a recexofilia; a neofilia;  

a paciofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a profilaxia das fobias diante do empoderamento evolutivo; a evitação da 

proexofobia; a superação da tanatofobia através da projeção lúcida (PL). 

Sindromologia: a autossuperação da síndrome de dispersão proexológica; a síndrome 

de burnout diante das interrelações. 

Maniologia: a autonomia evolutiva cosmoética diante das manias anticosmoéticas. 

Mitologia: a queda do mito das verdades absolutas diante da realidade das verdades 

relativas de ponta. 

Holotecologia: a paradireitoteca; a interassistencioteca; a recexoteca; a socioteca; a re-

cinoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Mentalsomatologia; a Autorrecexologia;  

a Autexperimentologia; a Paradireitologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Megafraternologia; 

a Despertologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a consciência autocomprometida; a conscin multifacetada; a cons-

cin assistida; a conscin intermissivista; a conscin multifacetada cosmoética.  

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 autopensenevolutus; o Homo sapiens evolutiens; o Ho-

mo sapiens pacificus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens culturalis; o Homo sapiens assistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautocomprometimento intermissivista = a assunção parcial dos para-

deveres identificados e realização esporádica de recins; maxiautocomprometimento intermissi-

vista = a assunção total dos paradeveres identificados e realização sistemática de recins. 

 

Culturologia: a cultura da autorreflexão interassistencial; a cultura de hábitos evoluti- 

vos; a cultura do autodidatismo cosmoético; a cultura do Paradireito; a cultura da gestão de 

conflitos; a cultura do poder interassistencial; a cultura da multiexistencialidade. 

 

Realidade. Diante dos paradeveres assumidos consigo mesmo, a consciência intermis-

sivista tem o livre arbítrio a favor de si diante da realidade multiexistencial na consecução da 

proéxis pessoal.  

 

Paradeveres. Segundo a Evoluciologia, eis, em ordem alfabética, 25 atributos consci-

enciais cosmoéticos a serem desenvolvidos para atingir a condição de empoderamento evolutivo: 

01.  Abertismo: a predisposição ao abertismo consciencial. 

02.  Anticonflitividade: a resolução dos autos e heteroconflitos. 

03.  Autaprendizagem: a erradicação das verdades absolutas. 

04.  Autenticidade: a transparência cosmoética nas interrelações. 

05.  Autexemplarismo: o posicionamento cosmoético. 

06.  Autoconfiança: a assunção dos trafores. 

07.  Autoconscientização multidimensional (AM): o ato de pensar multidimensional-

mente. 

08.  Autodidatismo: a criação de neossinapses proexogênicas. 

09.  Autoponderabilidade: as autorreflexões cosmoéticas. 

10.  Autoproéxis: a assunção dos paradeveres. 

11.  Autorganização: a cultura da rotina útil. 

12.  Autorresiliência: a superação das dificuldades. 

13.  Autorretratabilidade: a autorretratação diante dos erros do passado. 

14.  Autorretrocognoscibilidade: as vivências das retrocognições sadias. 

15.  Autossustentabilidade: a constituição do pé de meia na consecução da proéxis. 

16.  Autotares: a prática de ações tarísticas. 

17.  Comunicabilidade: a desenvoltura comunicativa cosmoética. 

18.  Continuísmo: a acabativa em todos os compromissos. 

19.  Duplismo: a constituição da dupla evolutiva. 

20.  Integridade: as ações cosmoéticas. 

21.  Interassistencialidade: o ato de fazer e receber assistência. 

22.  Interatividade sadia: as interações conscienciais cosmoéticas. 

23.  Policarmalidade: a convivência policármica interassistencial. 

24.  Projetabilidade lúcida interassistencial: o domínio da projetabilidade. 

25.  Serenidade: a vivência da cultura de paz. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autocomprometimento intermissivista, indicados para  
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a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

03.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

06.  Demissionário  antievolutivo:  Autorregressiologia;  Nosográfico. 

07.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro.  

09.  Irresponsabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Necessidade  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

11.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Paradever  intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

13.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Retomada  autevolutiva:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

  

AS  RECICLAGENS  CONTÍNUAS  FAVORECEM  O  DESEMPE-
NHO  DA  CONSCIN  LÚCIDA  QUANTO  AOS  COMPROMISSOS 

AUTEVOLUTIVOS  ASSUMIDOS  NO  PERÍODO  INTERMISSI-
VO,  QUALIFICANDO  O  EXEMPLARISMO  PROEXOLÓGICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já consegue identificar as recins decorrentes do 

autocomprometimento intermissivo? Considera a própria capacidade interassistencial e exempla-

rista na assistência ao público-alvo pessoal? 
 

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 

36, 37, 54, 56, 156 a 162 e 189 a 197. 

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 ceno-

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; 

páginas 577, 632 a 635, 642, 645 e 646. 

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 490 a 492 

e 989 a 993. 

5.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; et al; 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 Inter-
nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 26 a 32, 38 a 48, 55 a 75 e 81  

a 92. 
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A U T O C O M P R O M I S S O    M U L T I D I M E N S I O N A L  
( M U L T I D I M E N S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O autocompromisso multidimensional é a obrigação, combinação, ajuste ou 

acordo solene assumido pela consciência, quando ainda consciex na fase intermissiva pré-resso-

mática, a ser cumprido quando ressomada ou na condição atual de conscin lúcida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O termo compromisso vem do idioma Latim, compromissum, de 

compromittere, “comprometer”. Apareceu no Século XIV. O segundo elemento de composição 

multi procede também do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; 

extenso; espaçoso; importante; considerável”. O vocábulo dimensão deriva do mesmo idioma 

Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Surgiu no Século XVI. O termo dimensional apareceu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Autocompromisso interdimensional. 02.  Autocomprometimento 

multidimensional. 03.  Autocompromisso paraformal. 04.  Autempenho multidimensional.  

05.  Autocompromisso extrafísico. 06.  Autocompromisso intermissivo. 07.  Autocompromisso 

pré-ressomático. 08.  Autocompromisso retrocognitivo. 09.  Autocompromisso proexológico. 10.  

Autocomprometimento interdimensional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo compromis-

so: anticompromisso; autocompromisso; comprometida; comprometido; compromissada; com-

promissado; compromissar; compromissário; compromissiva; compromissividade; compromis-

sivo; compromissoriedade; compromissório; megacompromisso; minicompromisso; neocompro-

misso. 

Neologia. As 3 expressões compostas autocompromisso multidimensional, autocompro-

misso multidimensional menor e autocompromisso multidimensional maior são neologismos téc-

nicos da Multidimensiologia. 

Antonimologia: 01.  Autodescompromisso multidimensional. 02.  Autodescompromisso 

interdimensional. 03.  Autodescomprometimento multidimensional. 04.  Autodescompromisso 

extrafísico. 05.  Autodescompromisso pré-ressomático. 06.  Autoindiferença multidimensional. 

07.  Paramnésia consciencial. 08.  Acídia autocognitiva. 09.  Desinteresse autevolutivo. 10.  Des-

caso autevolutivo 

Estrangeirismologia: o paramicrochip. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autorretrocognições intermissivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da multidimensionalidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenida-

de; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a coerência pessoal; a autoconsciência cosmoética. 

 

Parafatologia: o autocompromisso multidimensional; a automultidimensionalidade; a agen-

da pessoal; a agenda evolutiva intraconsciencial; a autoparaprocedência; a intermissão pré-ressomá-

tica; os parafenômenos pessoais; o paracalendário da ofiex; a autoconscientização multidimen-

sional (AM); a dinâmica multidimensional incrementada; as reurbexes; o autoparapsiquismo;  

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a interassistencialidade multidimensional; 

os autocomprometimentos pré-ressomáticos; os compromissos paraformais pessoais; a parapala-
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vra dada; a condição do epicentrismo consciencial; a carga da convivialidade extrafísica; o ma-

crossoma pessoal; o exemplarismo pessoal; o neocompromisso da maximoréxis a maior; as Cen-

trais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evolucio-

logia. 

Efeitologia: o efeito da validação pessoal verbaciológica; o efeito arrastante do bom 

exemplo. 

Neossinapsologia: as parassinapses. 

Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica. 

Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade. 

Interaciologia: a interação Intermissiologia-Intrafisicologia; a interação ações extrafí-

sicas–ações intrafísicas. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio retrofatos-fatos-para-

fatos. 

Antagonismologia: o antagonismo abordagem intrafísica / abordagem extrafísica. 

Politicologia: a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do retorno; as leis dos direitos intercons-

cienciais. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Fobiologia: a compromissofobia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a intermissioteca; a interassistencioteca; a prioroteca;  

a projecioteca; a sinaleticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Multidimensiologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia;  

a Holomnemônica; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Sociexologia; a Pa-

raprocedenciologia; a Projeciologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; o cursista da intermissão; o primoponente; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o prometedor; o compromi-

tente extrafísico. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a prometedora;  

a compromitente extrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens compromissus;  o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens projectius; o Homo sa-

piens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocompromisso multidimensional menor = a consecução da progra-

mação existencial ainda predominantemente egocármica; autocompromisso multidimensional 

maior = a consecução da programação existencial dentro de amplo grupo evolutivo ou poli-

cármica. 

 

Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Multidimensiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

categorias de compromissos pessoais, componentes do quadro daqueles passíveis de terem sido 

assumidos pela consciência, antes de ressomar: 

01.  Autoproéxis: a consecução da programação existencial, pessoal. 

02.  Autorrevezamento: a continuação das tarefas pessoais, multiexistenciais. 

03.  CI: a aplicação das aulas do Curso Intermissivo, pessoal, pré-ressomático. 

04.  CMP: o empenho no ciclo multiexistencial, pessoal, da atividade. 

05.  Megagescon: a obra-prima pessoal, em geral da comunicação escrita. 

06.  Minipeça interassistencial: a integração pessoal ao Maximecanismo Multidimen-

sional Interassistencial. 

07.  Ofiex: a instalação e funcionamento contínuo da oficina extrafísica pessoal. 

08.  Pré-Mãe: a condição pessoal de assistência direta, somática, a extraterrestre (Pré- 

-Maternologia). 

09.  Tenepes: a vivência da tarefa energética, pessoal, diária. 

10.  Voluntariado: a tarefa interassistencial, pessoal, em grupo, por exemplo, nas ICs. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o autocompromisso multidimensional, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Agendex  da  ofiex:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

04.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Infiltrado  cosmoético:  Anonimatologia;  Homeostático. 

09.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 
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11.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

15.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

À  CONSCIN  LÚCIDA  COMPETE  O  DEVER  COSMOÉTICO 
DE  REVER  PERIODICAMENTE  A  CONDIÇÃO  DE  ESTAR  

CORRESPONDENDO  AOS  POSSÍVEIS  COMPROMISSOS  FIR-
MADOS  ANTES  DE  RESSOMAR,  NA  INTERMISSIVIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ter algum compromisso a cumprir firma-

do antes de ressomar? Como se sente com as realizações e compromissos existenciais hoje? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2633 

A U T O C O M P R O V A Ç Ã O  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocomprovação é o resultado dos esforços pessoais da conscin lúcida 

nos desempenhos prioritários dos testes, pesquisas, experimentos, provas, análises, sínteses, de-

monstrações ou autovivências das realidades, pararrealidades, fatos, parafatos, fenômenos e para-

fenômenos do Cosmos, capazes de fornecer a si própria convicções pacificadoras e gratificações 

motivadoras nas trilhas da autevolução consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo comprovação deriva do idioma Latim, comprobatio, “aprovação”, 

de comprobare, “aprovar inteiramente; reconhecer; confirmar; certificar; atestar”. Apareceu no 

Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Autoprova. 02.  Autexperimentação. 03.  Autopesquisa. 04.  Auto-

teste. 05.  Autocorroboração. 06.  Autorratificação. 07.  Autoconfirmação prática. 08.  Autode-

monstração. 09.  Autovivência. 10.  Autoconvicção. 

Neologia. As duas expressões compostas autocomprovação mínima e autocomprovação 

máxima são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Heterocomprovação. 02.  Heteroprova. 03.  Heterexperimentação.  

04.  Heteropesquisa. 05.  Heteroteste. 06.  Heterocorroboração. 07.  Heterorratificação. 08.  Hete-

rodemonstração. 09.  Vivência alheia. 10.  Convicção alheia. 

Estrangeirismologia: as performances pessoais, evolutivas, cosmoéticas; a expertise do 

experto; o upgrade das autocomprovações. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopesquisologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autocompro-

vação:  tirateima personalíssimo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autexperimentação; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a autocomprovação; a autocomprovação de experiência específica; a presen-

cialidade na autocomprovação; os exercícios da autocomprovação; as exigências da autocompro-

vação; a racionalidade; a coerência; a honestidade; a lucidez; a autocrítica; a vontade como sendo  

a força máxima da consciência; o autodiscernimento como sendo o atributo consciencial 

fundamental; as autocomprovações dos fenômenos autopersuasivos tornados indiscutíveis pela vi-

vência da própria conscin; a veracidade do fato; a prova de fogo; a prova testemunhal, presencial, 

de visu; a validação pessoal dos fatos; a força superior dos fatos; o ato de comprovar; a ação de 

patentear a verdade aduzindo outra prova; o método; a autovivência como garantia; a autovi-

vência como testemunho; o processamento comprobatório; os efeitos evolutivos das autocom-

provações fenomênicas; o papel da memória na evolução pessoal; os efeitos teáticos das bisso-

ciações; a intelectualidade como sendo agente superior à psicomotricidade; os autodesempenhos 

teáticos; as autopesquisas; a apagogia; as autodescobertas; as neoverpons; a potencialização das 

autocognições; as autovivências atuais ultrapassando as premissas teóricas tradicionais da Anti-

guidade; a tese assentada nos fatos; o livro 100 Testes da Conscienciometria; o livro 200 Teáticas 

da Conscienciologia; o livro 700 Experimentos da Conscienciologia; a Experimentologia; a Ana-

liticologia; a Hermenêutica; a Exegética; a Zetética. 
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Parafatologia: a autocomprovação das energias conscienciais (ECs); a autocomprova-

ção dos fenômenos parapsíquicos; a autocomprovação pela vivência persuasiva do estado vibra-

cional (EV) profilático; a autocomprovação das tarefas energéticas, pessoais, diárias, da tenepes;  

a força superior dos parafatos; a autocomprovação vivenciada da oficina extrafísica (ofiex) pes-

soal; a autocomprovação vivenciada da existência das Centrais Extrafísicas; a autocomprovação 

vivenciada do fenômeno da pangrafia; a autocomprovação vivenciada da existência do psicosso-

ma (corpo objetivo); a autocomprovação vivenciada da existência do holossoma; a autocompro-

vação vivenciada da serialidade multiexistencial por meio das projeções conscientes e autorretro-

cognições; a autocomprovação vivenciada da projetabilidade lúcida (PL); a autocomprovação vi-

venciada do fenômeno da cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo teoria-prática-autodiscernimento-autovivên-

cia-convicção. 

Principiologia: a autovivência do princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas do megaparadigma consciencial; a autocomprovação pela vi-

vência da técnica do arco voltaico craniochacral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evolução Consciencial. 

Efeitologia: os efeitos intraconscienciais dos fatos persuasivos. 

Ciclologia: o ciclo teaticológico do 1% da teoria aos 99% da prática. 

Enumerologia: a autocomprovação experimental; a autocomprovação da hipótese;  

a autocomprovação racional; a autocomprovação irrefutável para si mesmo; a autocomprovação 

efetiva preditiva; a autocomprovação definitiva; a autocomprovação erudita. 

Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a convivioteca; a parapsicoteca; a fe-

nomenoteca; a despertoteca; a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Grupocarmologia; a Autogniciologia;  

a Priorologia; a Parassociologia; a Cosmoeticologia; a Lucidologia; a Autocriticologia; a Autode-

terminologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-
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rapercepciologista; 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 autocomprobator; o Homo sapiens experiens; o Homo 

sapiens scientificus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens scepticus; o Homo sa-

piens refutator; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocomprovação mínima = a assentada em fenômenos físicos ou mate-

riais desta dimensão humana; autocomprovação máxima = a assentada em fenômenos parapsíqui-

cos ou multidimensionais. 

 

Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a cultura da Autopesquisologia. 

Descrenciologia. Segundo a Megaparadigmologia, todo o corpus da Conscienciologia  

é assentado no paradigma consciencial ou na autocomprovação pesquisística, no princípio da des-

crença e nos esforços pessoais, experimentais, contínuos, sem os quais não ocorre a dinamização 

da evolução consciencial. 

Autocogniciologia. A partir das autocomprovações vivenciadas com racionalidade e ló-

gica, as antigas linhas básicas, principais, do conhecimento humano – Ciência Convencional, Fi-

losofia Tradicional, Religião e Arte – tornam-se secundárias e, por isso, pouco a pouco descartá-

veis, restando tão somente para as conscins lúcidas, de modo pragmático ou utilitarista, os produ-

tos tecnológicos enriquecedores da qualidade de vida do Homem, quando produzidos em bases 

ecológicas, bioéticas ou cosmoéticas. 

Revisiologia. Fácil concluir estarem os constructos do passado e os conhecimentos em 

geral a exigirem revisões profundas e acuradas – a Reeducaciologia – a fim de empregarmos os 

recursos prioritários da evolução a favor da Humanidade. Esta é a reciclagem da intelectualidade 

ou da Mentalsomatologia desenvolvida por meio do discernimento gerado pela inteligência 

evolutiva (IE). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocomprovação, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Diferencial  da  Conscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Ficha  evolutiva  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

09.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

 

AS  AUTOCOMPROVAÇÕES  FACTUAIS  E  PARAFACTUAIS  

SÃO  OS  RECURSOS  MÁXIMOS,  INDISCUTÍVEIS,  PARA 
A  MANUTENÇÃO  DA  PACIFICAÇÃO  ÍNTIMA  E  DA  MOTIVA- 
ÇÃO  DINÂMICA  NO  CAMINHO  DA  EVOLUÇÃO  PESSOAL. 
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Questionologia. Qual o papel desempenhado pela autocomprovação na própria vida para 

você, leitor ou leitora? Os trabalhos das autopesquisas já envolvem você? 
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A U T O C O M P R O V A Ç Ã O    E N E R G O S S O M Á T I C A  
( P A R A C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autocomprovação energossomática é a paravivência energética autoveri-

ficável, com efeitos inegáveis no próprio holossoma das energias conscienciais (ECs) benévolas  

e cosmoéticas, capaz de desconstruir preceitos materialistas e servir de base parafenomênica para 

o abertismo às autexperimentações de verpons conscienciológicas pautadas no paradigma cons-

ciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo comprovação deriva do idioma Latim, comprobatio, “aprovação”, 

de comprobare, “aprovar inteiramente; reconhecer; confirmar; certificar; atestar”. Apareceu no 

Século XV. O vocábulo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, 

energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. A palavra so-

mática provém do mesmo idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do 

corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Autevidência energossomática. 02.  Autoprova energossomática. 

03.  Autocorroboração energossomática. 04.  Paravivência energética autelucidativa. 05.  Autex-

perimentação energética indubitável. 06.  Marco energossomático memorável. 07.  Esteio parafe-

nomênico antimaterialista. 08.  Parargumento teático antieletronótica. 09.  Autopadrão energosso-

mático de referência. 10.  Paradigma consciencial vivido. 

Neologia. As 3 expressões autocomprovação energossomática, autocomprovação ener-

gossomática elementar e autocomprovação energossomática sofisticada são neologismos técni-

cos da Paracogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Heterocomprovação. 2.  Dogmatismo. 3.  Cascagrossismo. 

Estrangeirismologia: a selfperformance holossomática; o upgrade paracognitivo; o de-

senvolvimento de expertise energossomática. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Multidimensiologia Pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autexperimentologia Parapsíquica; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os cognopensenes;  

a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os definopensenes; a definopensenidade; 

os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o abertismo pensênico às paravivências; a atuali-

zação da autopensenidade pós-constatações energéticas; a autopensenização atilada à multidimen-

sionalidade existencial. 

 

Fatologia: a autocrítica sincera e realista validando as experimentações energéticas; a re-

missão de dúvidas sobre a multidimensionalidade pessoal; o ponto de virada existencial; o marco 

referencial parapsíquico; as recins necessárias para tornar coerente as autovivências com as auto-

convicções; a paravivência impactante inexplicável pelos preceitos eletronóticos; o argumento 

teático acachapante desconstruindo retroconvicções tornadas anacrônicas; a construção teática de 

neoconvicções multidimensionais; a força da autexperimentação na prevenção da sucumbência às 

ilusões eletronóticas; o esteio parafenomênico antidúvidas mortificadoras sobre a interdimensio-

nalidade; os obstáculos autocorruptores à constatação energossomática; o receio imaturo diante da 

preemência de renovação de princípios pessoais; a tentativa de manter inalterada a vida e os valo-

res; os retrocessos derivados das distorções cognitivas; a minimização da importância da parexpe-

riência vivenciada; a negação da própria paravivência a posteriori; a hipomnésia quanto às retro-
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vivências parapsíquicas pessoais; a injustificável fuga à própria realidade multidimensional; a res-

ponsabilidade advinda da paracognição teática; a impossibilidade da justificativa do não sabia;  

a melex anunciada; o registro, datado e assinado, enquanto preciosa documentação pessoal anti-

autocorrupção. 

 

Parafatologia: a autocomprovação energossomática; a pararrealidade energética inques-

tionável; a evidência patente do próprio energossoma; a autovalidação da veracidade do parafato 

energossomático; o despertar para o autoparapsiquismo, até então embotado e despercebido na 

correria cotidiana; o choque com a autorrealidade multidimensional antes ignorada ou negligen-

ciada; a didática energossomática criando ambiente propício às autocomprovações; o campo ener-

gético favorecedor da autodiscriminação energética; as manobras energéticas; a vivência do esta-

do vibracional (EV) profilático; as paravivências compartilhadas incontroversas; a atestação inter-

pares; o atilamento quanto aos efeitos das energias no próprio holossoma no dia a dia; a verifica-

ção dos resultados do investimento em desempenhos energossomáticos; a teática da holossomati-

cidade pessoal; o incremento da motivação pelo domínio energossomático; a noção da relevância 

da atenção dividida para a existência interdimensional; o papel do amparo extrafísico nos extrapo-

lacionismos parapsíquicos; o extrapolacionismo criando paravivências de referência; o vislumbre 

do nível passível de ser conquistado e vivenciado; o estabelecimento de parâmetros de compara-

ção com as próprias atuações energéticas; a relevante complementação paravivencial dos estudos 

teóricos; o parafato da autocomprovação energossomática elucidar mais eficazmente sobre a mul-

tidimensionalidade pessoal se comparada a discurso apenas teórico; o parafato dos conhecimentos 

teóricos auxiliarem na interpretação mais fidedigna das paravivências. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo convicção-vivência; o sinergismo motivação energosso-

mática–intenção assistencial; o sinergismo autodiscernimento energético–curiosidade pesquisís-

tica–autocosmoética; o sinergismo abertismo consciencial–hiperacuidade energética–apuro au-

tocrítico; o sinergismo autocomprovação energossomática–projetabilidade lúcida; o sinergismo 

descrenciológico fatos-parafatos-autexperiências; o sinergismo vontade-intenção-EC. 

Principiologia: a teática do princípio da descrença; o princípio da verpon; o princípio 

da autexperiência ser insubstituível; o princípio pessoal de evitação da apriorismose; o princípio 

da perseverança nos objetivos evolutivos; o princípio da quantidade com qualidade; o princípio 

do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da primazia das ECs cosmoéticas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando o autoposicionamento 

de incorrupção na admissão e divulgação das autovivências parapsíquicas. 

Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: o aumento gradativo da abrangência paraperceptiva através da técnica da 

repetição paciente; a técnica do detalhismo aplicada à Autexperimentologia; a técnica da mobili-

zação básica de energias (MBE); a técnica dos 20 EVs diários; a autovigilância ininterrupta atra-

vés da técnica da autochecagem holossomática; a técnica do registro; a paratécnica tarística do 

patrocínio de extrapolacionismo parapsíquico. 

Laboratoriologia: as autexperimentações nos laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

fenomenologia. 

Efeitologia: os efeitos fisiológicos e parafisiológicos das ECs; os efeitos da voliciolina 

nas autexperimentações energossomáticas; o efeito travão da dogmática; o efeito patológico da 

apriorismose sobre as autoconvicções; os efeitos autenganadores da má interpretação das vivên-

cias pessoais; o efeito das autocomprovações energossomáticas na autoconfiança parapsíquica; 

os efeitos intraconscienciais dos parafatos persuasivos. 

Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo experimentações-reverificações-refutações; 

o ciclo da MBE circulação fechada–exteriorização–absorção das energias. 
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Enumerologia: a manifestação inevitável; a indicação irrecusável; a investigação indis-

pensável; a ratificação irrefutável; a fundamentação insubstituível; a convicção invulnerável;  

a constatação inesquecível. 

Binomiologia: o binômio teoria-prática; o binômio autexperimentação-autorreflexão;  

o binômio neoevidências-neoconvicções; as distorções paraperceptivas no binômio acriticismo- 

-hipercriticismo; os erros interpretativos do binômio dogmatismo religioso–dogmatismo eletronó-

tico; o binômio vontade–energia consciencial; o binômio parapsiquismo-proéxis. 

Interaciologia: a interação autoconvicções chanceladas–autoridade vivencial. 

Crescendologia: o crescendo autocomprovação energossomática–renovação das auto-

convicções–neomundividência; o crescendo cosmovisiológico de autocomprovações multidimen-

sionais. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-cognição-experimentação-convicção; o polinô-

mio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística. 

Antagonismologia: o antagonismo autocomprovação / heterocomprovação; o antago-

nismo autocomprovação / achismo; o antagonismo racionalidade paracientífica / credulidade;  

o antagonismo verdade / ficção; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo volição / abu-

lia; o antagonismo jejunice / veteranismo. 

Legislogia: o sobrepairamento às leis da Física Eletronótica; as leis da Fisiologia Hu-

mana; as leis da Parafisiologia; a lei da ação e reação; a lei do maior esforço; as leis da interas-

sistencialidade; a lei da meritocracia evolutiva. 

Filiologia: a neofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a assistenciofilia; a pesquisofilia;  

a criticofilia; a raciocinofilia. 

Mitologia: a desconstrução teática de mitos eletronóticos; o mito da neutralidade cientí-

fica; o mito da inviabilidade da pesquisa participativa. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a teaticote-

ca; a experimentoteca; a pesquisoteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracogniciologia; a Energossomatologia; a Autenergologia;  

a Parafenomenologia; a Autexperimentologia; a Autopesquisologia, a Teaticologia; a Paradidati-

cologia; a Parapedagogiologia; a Holossomatologia; a Voliciologia; a Intencionologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin eletronótica. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o au-

todecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o consci-

enciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbe-

tólogo; o energicista; o energizador lúcido; o energossomatologista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a du-

plóloga; 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 ofi-

exista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a tertuliana; a verbetóloga; a energicista; a energizadora lúcida; a energossomatologista. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2640 

Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energovibratorius;  

o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens teaticus; o Ho-

mo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens autocomprobator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocomprovação energossomática elementar = o ato de perceber de mo-

do indubitável as energias dos próprios palmochacras; autocomprovação energossomática sofisti-

cada = o ato de perceber de modo indubitável a expansão homeostática dos próprios atributos 

conscienciais na megaeuforização. 

 

Culturologia: a cultura da Energossomatologia; a cultura da Autexperimentologia;  

a cultura do Parapsiquismo Interassistencial Cosmoético. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocomprovação energossomática, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Autexperiência  indispensável:  Autexperienciologia;  Neutro. 

02.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

03.  Autocomprovação  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

04.  Autoconstatação:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

05.  Autoconvicção  vivenciada:  Autocogniciologia;  Neutro. 

06.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

07.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Conhecimento  teático:  Teaticologia;  Homeostático. 

10.  Energia  consciencial  livre:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

12.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

13.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 

 

A  AUTOCOMPROVAÇÃO  ENERGOSSOMÁTICA  ESCLARECE  

A  PARARREALIDADE  PESSOAL,  CRIA  PADRÃO  COMPA-
RATIVO  SINGULAR,  INCENTIVA  NEOVIVÊNCIAS  E  MOSTRA 
A  FORÇA  ARGUMENTATIVA  DA  AUTEXPERIMENTOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já elencou as próprias comprovações energosso-

máticas? Quais recins as sucederam? 

 

A. L. 
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A U T O C O M P R O V A Ç Ã O    P A R A P S Í Q U I C A  
( A U T O P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A autocomprovação parapsíquica é a vivência pessoal capaz de verificar, 

examinar, experimentar ou testar determinado parafenômeno de modo autopersuasivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O termo comprovação deriva do idioma Latim, comprobatio, “aprova-

ção”, de comprobare, “aprovar inteiramente; reconhecer; confirmar; certificar; atestar”. Apareceu 

no Século XV. O segundo elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por in-

termédio de; para além de”. O vocábulo psíquico procede do mesmo 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”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Autoprova parapsíquica. 2.  Autexperimento parapsíquico. 

Neologia. As 3 expressões compostas autocomprovação parapsíquica, autocomprova-

ção parapsíquica bioenergética e autocomprovação parapsíquica tenepessológica são neologis-

mos técnicos da Autoparapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Autocomprovação material. 2.  Autocomprovação intrafísica. 

Estrangeirismologia: as performances pessoais, evolutivas, cosmoéticas; o upgrade das 

autocomprovações; o diário pessoal de experiências registradas no laptop; o Autopesquisarium;  

o experimenter effects; o background multiexistencial; a comprovação de visu dos fatos e para-

fatos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da autoparaperceptibilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia; os parapensenes; a para-

pensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: o epicentrismo consciencial autolúcido; a autorresponsabilidade intransferível 

pelas autocomprovações parapsíquicas; a Autopesquisologia é a Ciência das Autocomprovações. 

 

Parafatologia: a autocomprovação parapsíquica; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; o fato de os fenômenos parapsíquicos serem comprovados por qualquer conscin 

paciente na repetição das pesquisas parafenomenológicas; as dezenas de manobras com as ener-

gias conscienciais estruturando a sinalética energética e parapsíquica do pesquisador ou pesqui-

sadora; a autocomprovação parafactual; a autocomprovação parafenomênica; o acervo individual 

de paravivências indubitáveis; a experiência paraperceptiva direta; o testemunho parapresencial 

autolúcido incontestável; as paraevidências irrecusáveis; a certificação pessoal da pararrealidade; 

a autoconscientização multidimensional teática; a autossegurança nas próprias paracognições;  

a autoconfiança parapsíquica; a comprovação lúcida; a autocomprovação prática; a autocompro-

vação segura; as vivências autocomprovadoras; os parafenômenos autopersuasivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da primazia das autocomprova-

ções sobre as heterocomprovações; o princípio da verpon. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; o fato de a maior teoria ainda não ser 

fato comprovado. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a antecipação da fase executiva na técni-

ca da invéxis; a potencialização máxima da fase executiva da técnica da recéxis; a técnica da 

exaustividade; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a Paratecnologia do paramicrochip;  

a técnica do vínculo consciencial; a autocapacitação técnica comprovada; a Metodologia Para-

científica. 

Voluntariologia: a técnica do voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório cons-

cienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o la-

boratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológi-

co da autorganização; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parafenomenologistas. 

Efeitologia: os efeitos do grau de lucidez e do nível de profundidade das paracognições 

na fidedignidade da autocompreensão das paravivências; os efeitos tranquilizadores das certezas 

relativas autocomprovadas quanto à multidimensionalidade consciencial. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses fundamentais nas autovivências. 

Ciclologia: o ciclo verificação-reverificação-afirmação; o ciclo autexperimentação-au-

toconstatação-autocomprovação-autoconvicção; o ciclo autocomprovações-debates-consensos;  

o ciclo leitura-teoria-vivência-comprovação; o ciclo investigações-comprovações-teorizações;  

o ciclo fase preparatória da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da proéxis; o ciclo 

da produtividade máxima; o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-despertici-

dade-compléxis. 

Enumerologia: a Pararrealidade; o Parapsiquismo; a Parafenomenologia; a Paraper-

cepciologia; a Paraevidência; a Paravivência; a Paraconstatação. 

Binomiologia: o binômio Autopesquisologia-Autexperimentologia; a autocriticidade 

quanto ao binômio parafato-paraversões; o binômio suposição-comprovação; o binômio (dupla) 

observador-observado; o binômio (dupla) consciencioterapeuta-evoluciente; o binômio progres-

so-rotina; o binômio decisão-motivação; o binômio qualidade-quantidade. 

Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação dos recebimentos das ferra-

mentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a in-

teração proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo 

pré-ressomático; a interação causa-efeito. 

Trinomiologia: o trinômio omniquestionamento multidimensional–racionalidade para-

científica–paracognoscência ratificada; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocor-

reção. 

Polinomiologia: o polinômio autoparapsiquismo–autoparaevidência–autocerteza rela-

tiva–autoinconflituosidade; o polinômio autopercepção-autocognição-autexperimentação-auto-

convicção. 

Antagonismologia: o antagonismo autocomprovação parapsíquica / achismo; o anta-

gonismo paracognições autocomprovadas / apriorismose parapsíquica; o antagonismo autocom-

provação / heterocomprovação; o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antago-

nismo altruísmo / egocentrismo; o antagonismo autoridade verbaciológica / prepotência; o anta-

gonismo autocorreção declarada / autocorreção demonstrada; o antagonismo produtividade evo-

lutiva / produtividade inexpressível. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cos-

moeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na busca da veracidade dos parafatos. 

Filiologia: a verbaciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsico-

filia; a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia. 
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Mitologia: a demolição dos mitos religiosos e dos mitos eletronóticos sobre a extrafisi-

calidade. 

Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a invexo-

teca; a grafopensenoteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Comprovaciologia; a Autopesquisolo-

gia; a Metodologia; a Autevoluciologia; a Conscienciometrologia; a Autocogniciologia; a Intros-

pecciologia; a Descrenciologia; a Autocriticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 autovivens; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens proe-

xologus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocomprovação parapsíquica bioenergética = a vivência pessoal capaz 

de verificar, examinar, experimentar ou testar as energias conscienciais, os fenômenos da assimi-

lação e da desassimilação, de modo autopersuasivo; autocomprovação parapsíquica tenepessoló-

gica = a vivência pessoal capaz de verificar, examinar, experimentar ou testar as práticas tenepes-

sológicas, diárias, de modo autopersuasivo. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Autoparapercepciologia. 

 

Recorrência. Os fenômenos parapsíquicos são autopersuasivos. A repetição das autovi-

vências de tais parafenômenos, entrosados e sob idênticas condições experimentais, gera a auto-

certeza parafenomenológica e amplia a autoconfiança da conscin lúcida. 

Banho. Na condição de sinalética energética e parapsíquica pessoal, o recebimento do 

banho extrafísico de energias conscienciais confirmador elimina, definitivamente, a ocorrência da 

alucinação, por exemplo, na autovivência da clarividência hipnopômpica. 

Comprovação. Segundo a Assistenciologia, a prática exitosa da tenepes, depois de certo 

tempo de dedicação à interassistencialidade, comprova o percentual do amparo extrafísico sadio, 
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permanente, recebido, seja na condição de isca interconsciencial ou de epicentro consciencial 

(epicon lúcido). 

Craniochacral. Ocorre a autocomprovação da aplicação eficaz das energias conscien-

ciais por meio da vivência assimiladora e desassimiladora da técnica do arco voltaico craniocha-

cral sobre outra conscin. 

Seriexologia. Através do princípio da autexclusividade na comprovação seriexológica 

pessoal, ou a singularidade holobiográfica, sobrevém a autocomprovação indiscutível por parte da 

conscin dedicada às pesquisas das autorretrocognições. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocomprovação parapsíquica, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Autexperiência  indispensável:  Autexperienciologia;  Neutro. 

02.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

03.  Autochecagem  indispensável:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

04.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

05.  Autoconstatação:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

06.  Autoconvicção:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Autoconvicção  vivenciada:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

09.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

10.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Autovivência  experimental:  Autexperimentologia;  Neutro. 

12.  Consistência  paraperceptiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Fase  da  incomprovabilidade:  Automaturologia;  Homeostático. 

15.  Megateste  conscienciológico:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

 

DO  PONTO  DE  VISTA  DO  PRINCÍPIO  DA  DESCRENÇA,  
ALGUÉM  SOMENTE  CONSEGUE  ALCANÇAR  A  CONDIÇÃO  

DEFINITIVA  DE  CONSCIENCIÓLOGO  QUANDO  SE  DEDICA 
SERIAMENTE  ÀS  AUTOCOMPROVAÇÕES  PARAPSÍQUICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor o leitora, já comprovou alguma ocorrência da Parafenome-

nologia Conscienciológica? Vive tranquilo com os parafenômenos? 
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A U T O C O N D I Ç Ã O    I R R E T O C Á V E L  
( HA R M O N I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A autocondição irretocável é o estado íntimo da consciência, conscin ou 

consciex, em geral transitório, no qual vive o auge da harmonia interior e do equilíbrio autopensê-

nico, sendo, por isso, impraticável pensar o mal ou pensenizar anticosmoeticamente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo condição vem do idioma Latim, conditio, “fórmula de entendimen-

to entre duas pessoas, condição fixada reciprocamente; arranjo; pacto; convenção, especialmente 

de casamento; situação”. Surgiu no Século XIII. O prefixo in deriva do mesmo idioma Latim, in, 

“privação; negação”. A palavra retocar é de origem controversa. Segundo Antonio Geraldo da 

Cunha (1924–1999) e José Pedro Machado (1914–2005) provém do idioma Italiano, ritocare, 

“tocar de novo; retomar algo para corrigir; reavivar; melhorar ou alterar”. Conforme Aurélio 

Buarque de Holanda Ferreira (1910–1989) é constituída pelo prefixo re, do idioma Latim, re, “re-

trocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”, e pelo verbo tocar, de ori-

gem onomatopaica herdada do idioma Latim Vulgar, toccare. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Situação íntima irretocável. 2.  Intraconsciencialidade irretocável.  

3.  Equilíbrio intraconsciencial. 

Neologia. As duas expressões compostas autocondição irretocável tenepessológica e au-

tocondição irretocável despertológica são neologismos técnicos da Harmoniologia. 

Antonimologia: 1.  Intraconsciencialidade enferma. 2.  Desequilíbrio intraconsciencial. 

Estrangeirismologia: a awareness evolutiva; o personal best; o nec plus ultra evoluti-

vo; a virtude do strong profile; o continuum evolutivo; a vivência full time da interassistencialida-

de; o Cosmocognitarium; o Zeitgeist evolutivamente favorável. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento da holomaturescência da harmonia intraconsciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Homeostaticologia; o holopensene pessoal da 

criticidade cosmoética; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os 

cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os paratecno-

pensenes; a paratecnopensenidade; o holopensene sintonizado com os fluxos do Cosmos. 

 

Fatologia: a autocondição irretocável; a vida íntima equilibrada; a harmonia íntima;  

a harmonia intraconsciencial; o equilíbrio intraconsciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–senso de dever tarístico; o si-

nergismo automotivação interassistencial–brio cosmoético; o sinergismo autoparaperceptibilida-

de atilada–autocomprometimento proexológico; o sinergismo volição-intenção-realização; o si-

nergismo das minipeças corretamente encaixadas às funções do Maximecanismo Multidimensio-

nal Interassistencial; o sinergismo autorganização ideativa–racionalidade máxima–holopensene 

do discernimento; o sinergismo catalítico da autovivência cosmoética da interassistencialidade; 

o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial. 
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Principiologia: o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracor-

po do autodiscernimento; o princípio do Universo estar sob controle inteligente; o princípio filo-

sófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria 

para diferenciar as duas condições; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio tarísti-

co do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodis-

ciplina evolutiva; o princípio da qualificação da quantidade; o princípio cosmoético de objetivar 

o melhor para todos. 

Codigologia: o código de etiqueta social; o código pessoal de priorização evolutiva;  

a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de valores pessoais; o có-

digo duplista de Cosmoética (CDC); o respeito ao código grupal de Cosmoética (CGC); o código 

de Ética Profissional; o código de conduta da conscin projetora consciente. 

Teoriologia: a teoria da Autopensenologia; a teoria da medida consciencial; a teoria do 

autesforço evolutivo consciente; a teoria do megafoco profissional; a teoria do macrossoma;  

a teoria e prática do parapsiquismo; a teoria do completismo consciencial proexológico. 

Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta; 

a técnica da desassimilação simpática das ECs; a técnica da paraconfrontação desassediadora;  

a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo; as técnicas conscienciométricas;  

as técnicas de manutenção da homeostase holossomática; a técnica do aproveitamento máximo 

das oportunidades evolutivas. 

Voluntariologia: a Interculturologia do voluntariado; a coexistência cultural no volun-

tariado; o paravoluntariado assistencial em tempo integral; o voluntariado interdimensional da 

tenepes; o incremento da cultura parapsíquica pessoal por meio do voluntariado nas Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado interassistencial como remissão da assedialidade in-

terconsciencial; o voluntariado conscienciológico tecnicamente inteligente. 

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; 

o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Recexolo-

gistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio In-

visível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Paradireitó-

logos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos das autocríticas profundas; o efeito halo dos conhecimentos ge-

neralistas; o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; o efeito da penseniza-

ção cosmovisiológica continuada na soltura mentalsomática; os efeitos físicos do parapsiquismo; 

o efeito Hulk; o efeito reconfortante da rede de paramizades homeostáticas; os efeitos da opção 

teática pela correção ao alcance da condição irretocável; os efeitos didáticos da condição irreto-

cável. 

Neossinapsologia: a criação das neossinapses evolutivas; as neossinapses dos cons 

magnos geradas pelas neoverpons; as neossinapses acrescentando neoconteúdos à autoconscien-

cialidade; a fixação das neossinapses intermissivas básicas; a catálise das neossinapses consis-

tentes; as paraneossinapses geradas pelo autoparapsiquismo; as neossinapses geradas pela pro-

jetabilidade lúcida (PL). 

Ciclologia: o ciclo teoria-autovivência; o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ci-

clo da reeducação das condutas pessoais; o ciclo priorização-repriorização; o ciclo multiexisten-

cial pessoal (CMP) da atividade interassistencial; o ciclo de neoideias dos extrapolacionismos 

parapsíquicos; o ciclo investigação-reflexão; a presteza no ciclo erro-retificação-acerto. 

Enumerologia: a pensenidade atilada e ágil; a comunicabilidade clara e concisa; a pro-

dutividade correta e primorosa; a operosidade precisa e virtuosa; a convivialidade cordial e coo-

perativa; a energossomaticidade dinâmica e doadora; a maturidade evolutiva e admirável. A pos-

tura autodiscernidora; a índole cosmoética; a mundividência evolutiva; a teática prioritária; a dis-

posição interassistencial; a realização proexológica; a existência exemplarista (Acepipe). 
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Binomiologia: o binômio autonomia-igualitarismo; o binômio paradireito-paradever;  

o binômio vontade-decisão; o binômio relevância-premência; o binômio tenacidade-praticidade;  

o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio projeciológico autolucidez-rememoração;  

a anticonflitividade evidenciada no binômio paz íntima–sono tranquilo; o binômio teática-ver-

bação. 

Interaciologia: a interação autovalores–metas pessoais; a interação prioridade pessoal 

(autoprioridade)–prioridade grupal (grupoprioridade); a interação autexperimentação-autorrefle-

xão-autocriticidade; a interação retrocérebro emissor–neocérebro receptor; a interação cosmo-

visão-megafoco; a interação Fatuística-Parafatuística; a interação minifluxo contínuo da auto-

consciência–megafluxo contínuo do Cosmos. 

Crescendologia: o crescendo (polinômio) euforin-primener-cipriene-extrapolacionis-

mo; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações 

acumuladas–certezas relativas; o crescendo temperança-prioridade; o crescendo completismos 

diários–completismo existencial; o crescendo autonomia-megafraternidade; o crescendo respon-

sabilidade-automotivação; o crescendo atitudes irretocáveis–condição irretocável. 

Trinomiologia: o trinômio da hiperacuidade concentração mental–atenção fixada– 

–lucidez maior; o trinômio técnica do detalhismo–técnica da exaustividade–técnica da circulari-

dade; o trinômio inexcitabilidade-inabalabilidade-imperturbabilidade; o trinômio autodomínio- 

-autoconfiança-autossuficiência; o trinômio analisar-classificar-avaliar; o trinômio parapesqui-

sas-paratécnicas-parachados; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio teática irre-

preensível–cosmoética indubitável–maturidade indiscutível. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio físico água-terra-fogo-ar; o polinômio sensório forma-cor-som-tato; o polinô-

mio cronêmico manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-in-

verno; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio autexperi-

mentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio vontade firme–intenção 

cosmoética–coragem evolutiva–paciência interconsciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / autovacilação; o antagonismo 

autodeterminação / heterodeterminação; o antagonismo ato individual / ato coletivo; o antago-

nismo ato calculado / ato irrefletido; o antagonismo ato paracerebral / ato subcerebral; o anta-

gonismo ato intrafísico / ato extrafísico; o antagonismo condição cosmovisiológica / condição 

egovisiológica. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo de encon-

trarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo da simplifica-

ção da complexificação; o paradoxo da análise para a síntese; o paradoxo da simplicidade com-

posta; o paradoxo da disciplina trazer liberdade; o paradoxo da normalização da forma propi-

ciar a liberdade criativa do conteúdo; o paradoxo de até a euforin ser estado íntimo perturbador. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a gnosiocracia; a argumentocracia; a evo-

luciocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia. As políticas de defesa dos direitos cons-

cienciais. 

Legislogia: a lei universal da compensação objetivando o equilíbrio geral; a lei natural 

de neutralização dos excessos; a lei de ação e reação; a lei da atração dos opostos; a lei da atra-

ção dos afins; a lei do esforço máximo na consecução da autoproéxis; o primado das leis racio-

nais da Proexologia. 

Filiologia: a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsico-

filia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a definoteca; a cognoteca; a volicioteca; a intelectoteca; a mentalsoma-

toteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Harmoniologia; a Equilibriologia; a Cosmoeticologia; a Ho-

meostaticologia; a Energossomatologia; a Holomaturologia; a Intraconscienciologia; a Autopen-

senologia; a Megaeuforizaciologia; a Autevoluciologia; a Autextrapolacionismologia; a Autocos-

moconscienciologia; a Autosserenologia; a Holorgasmologia; a Autopacifismologia. 
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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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 imperturbabilis; o Homo sapiens euthymicus; o Homo 

sapiens harmonicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

aequilibratus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cons-

cientiologus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autocondição irretocável tenepessológica = o estado íntimo da conscin 

tenepessista veterana no qual vive o auge da harmonia interior e do equilíbrio autopensênico; au-

tocondição irretocável despertológica = o estado íntimo do ser desassediado permanente total no 

qual vive o auge da harmonia interior e do equilíbrio autopensênico. 

 

Culturologia: a cultura da harmonia íntima; a cultura do acerto. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Harmoniologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 si-

tuações ou estados vivenciáveis capazes de significar, caracterizar ou representar a condição ínti-

ma irretocável para a conscin lúcida, homem ou mulher: 

01.  Assistência de Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

02.  Assistência de Central Extrafísica de Energia (CEE). 

03.  Assistência de evoluciólogo. 

04.  Assistência de Serenão (Homo sapiens serenissimus). 

05.  Autextrapolacionismo parapsíquico. 

06.  Autocosmoconsciência. 

07.  Automegaeuforização. 

08.  Autopacificidade íntima. 

09.  Autosserenologia. 

10.  Holorgasmologia pessoal. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autocondição irretocável, indicados para a expansão das 

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

01.  Atitude  irretocável:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

03.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Condição  conscienciológica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

07.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15.  Vigília  contínua:  Autolucidologia;  Homeostático. 

 

O  ESTADO  ÍNTIMO  NO  QUAL  SE  VIVE  O  AUGE  DA  HAR-
MONIA  INTERIOR  E  DO  EQUILÍBRIO  AUTOPENSÊNICO,  

SENDO  IMPRATICÁVEL  PENSENIZAR  ANTICOSMOETICA-
MENTE,  É  ACESSÍVEL  A  TODA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a autocondição irretocável da har-

monia interior? Quando? Onde? Por qual razão? 
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A U T O C O N D U T A    P A R A C I E N T Í F I C A  
( P A R E P I S T E M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autoconduta paracientífica é a postura cosmoética tarística de disponibi-

lizar resultados autopesquisísticos teáticos autorais, de modo contínuo, na forma oral, escrita, pre-

sencial e virtual, após cuidadoso escrutínio autocoerenciológico, mantida pela conscin intermissi-

vista, homem ou mulher, leal às matrizes mentaissomáticas parepistemológicas (Neoparadigma 

Consciencial) do Curso Intermissivo (CI). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. O vocábulo conduta deriva do idioma Latim, conductus, “conduzido; 

reunido; contraído; encurtado; restringido; tomado de aluguel”, de conducere, “conduzir; guiar; 

orientar”. Surgiu no Século XVI. O segundo elemento de composição para procede do idioma 

Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo científico provém do idioma Latim Me-

dieval, scientificus, “científico”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Autocomportamento paracientífico. 2.  Autoprocedimento paracientí-

fico. 3.  Autocondução paracientífica. 4.  Autexemplarismo científico extrafísico. 5.  Autometo-

dologia paracientífica. 

Neologia. As 3 expressões compostas autoconduta paracientífica, miniautoconduta pa-

racientífica e maxiautoconduta paracientífica são neologismos técnicos da Parepistemologia. 

Antonimologia: 1.  Autocomportamento amadorístico. 2.  Autoprocedimento intrafisica-

lista. 3.  Autocondução anticonscienciológica. 4.  Modo de pensar eletronótico. 5.  Conduta mini-

dissidente. 

Estrangeirismologia: o nómos científico ou regra de conduta científica; a habilidade no 

uso da tabula rasa mentalsomática para entrada no fluxo neoideativo; a importância das autatuali-

zações com neointermissivistas da geração Y e Millennials; o entendimento cosmovisiológico do 

Zeitgeist; a desonestidade intelectual explícita no uso digital do control C–control V da produção 

autoral; o brainstorming mentalsomático paracientífico; as tertúlias conscienciológicas diárias on-

line; o bifrontismo nos scientific mores; a vivência trinomial modus operandi–modus vivendi–mo-

dus cogitandi; a qualidade de vida holossomática do way of life conscienciológico; os Serenões 

na posição de tour conductors evolutivos da Humanidade; a intimidade com o corpus paracientí-

fico da Conscienciologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à honestidade intelectual intermissiológica. 

Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tares: ho-

nestidade intermissiva. Consciência: fonte criadora. Verpon: autoconduta paracientífica. Seja-

mos paracientistas verponológicos. Autodescrenciologia: antidogmatismo exemplarista. A auto-

conduta revela. As ideias ficam. Autoconduta requer detalhismo. Paraciências são perenes. 

Proverbiologia. Eis aforismo relativo ao tema: – Só sei que nada sei. 

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema: 

1.  “Companhia. A sua conduta define as suas companhias evolutivas”. 

2.  “Ponderação. A ponderação científica, técnica, racional e lógica é o caminho mais 

curto para se chegar à Serenologia”. 

3.  “Transsaber. O objeto de pesquisa científica e multidimensional consciência, com-

porta um transsaber inarredável, estacado, desafiador, à nossa frente. Você, conscin lúcida,  

é a sua maior esfinge evolutiva”. 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

2651 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal argumentativo cosmoético; o holopensene pessoal 

lógico; a fôrma holopensênica interassistencial tarística; a autopensenidade paradireitológica;  

a pensenização autopesquisística; o materpensene interassistencial intermissivo; os intelectopen-

senes; a intelectopensenidade; os orismopensenes; a orismopensenidade; os heuristicopensenes;  

a heuristicopensenidade; os zimopensenes; a zimopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni-

dade; a autopensenidade elucidativa; a autopensenização auto e heterodesassediante. 

 

Fatologia: a autoconduta paracientífica; a prioridade da autoconduta coerente para pro-

dução de conhecimento conscienciológico; a autocondução mimética aos jogos intrafísicos do po-

der desviando conscins da meta autoproexológica gesconográfica; a anticonduta dos impérios re-

ligiosos milionários erigidos por meio da exploração de crenças e medos infantis; a conduta pusi-

lânime, evasiva e absenteísta perante a tarefa do esclarecimento; a autoconduta antiintelectual es-

púria no plágio; a conduta autabsolutista perante a cláusula pétrea da auto e maxiproéxis; a postu-

ra científica seletiva quanto à consciência, objeto de estudo mais importante do Universo; o com-

portamento inteligente promovendo a troca do mau hábito da preocupação pelo hábito sadio da 

autorreflexão; o conforto da posição íntima autodescrenciológica; a maneira de buscar a expansão 

máxima do livre arbítrio pessoal e coletivo por meio da autorreeducação; a valorização da singu-

laridade consciencial manifesta; a autocriação de polineuroléxicos para qualificar a autexpressão; 

o procedimento mentalsomático silencioso criativo; o acato às paranormas de autoprodutividade 

intelectual; os dicionários autocognitivos; o aumento da superfície de contato com a ignorância, 

na medida da neoautocognição reconquistada; a atitude mental de confiabilidade espontânea irra-

diada pelo autexemplarismo; a conduta íntima inviolável de anticoncessões às ciências materioló-

gicas (negocinho); o tom crescente da tares pautando a autocoerência comportamental explícita;  

a franqueza da estilística na medida certa, permeando interrelações conscienciais; o controle natu-

ral do estoque de ouvintes pelo nível tarístico de conduta na autargumentação; a banca da liberda-

de de expressão conquistada pela atitude verbaciológica evidente; o valor das palavras pensadas  

e ditas na autoconduta; o brilhantismo cosmoético das ideias inatas compartilhadas; as atuações 

interassistenciais “fora da caixa” desformatando mentaissomas protocolares; a priorização da ver-

betografia, transformada em conduta padrão; as autoverpons exponenciais ininterruptas da meta-

cognição; a condição transparadigmática da Conscienciologia na proposta ousada do transsaber 

diário; o constante autajuste fino da autocoerência no neoestilo de vida; as autoconvicções nasci-

das de autexperiências; a interlocução argumentativa cosmoética cotidiana; a autoconduta interas-

sistencial técnica pelo uso do Manual da Tenepes; a consulta periódica ao acervo da Holomemó-

ria da Conscienciologia, atinente à fidedignidade das fontes e dados; a verbação na autoprodutivi-

dade intelectual tarística inclusiva, gerando a prole mentalsomática multividas; a autocognição 

despertológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ampliando a fecun-

didade racional mentalsomática; a soltura energossomática favorecendo a sinalética energética au-

toparapsíquica; a soltura paracerebral qualificando o nível e elevando o tom cosmoético da tares 

diuturna; a assimilação de conduta da plêiade de amparadores extrafísicos polímatas garantindo  

a expansão da mundividência autoral; a bidoação holomnnemônica generosa no transe intelectual 

tarístico da biparacerebralidade; a heurística fermentando a paraconduta verponística original;  

a conduta operosa promovendo o paracontato com evoluciólogos e evolociólogas, guardiões das 

proéxis vinculadas; as matrizes cognitivas da autoparaprocedência, honradas; as paraconcessões 

intelectuais inevitáveis até o ponto de não significarem perdas evolutivas; a paraconduta científica 

multidimensional do rigor cosmoético; as autocasuísticas parapsíquicas verbaciológicas oportu-

nas, ilustrando a autogesconografia; a irresistibilidade da sinceridade na paraconduta dos atratores 

cosmoéticos; a autoconsciência quanto à doação do paracérebro à interassistência; a holosfera pa-

rapedagógica sintonizada no ponteiro da bússola consciencial; a responsabilidade inarredável da 

consciência, agente autolúcida voluntária na projeção extrafísica; a autocondução na recuperação 
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progressiva de cons magnos intermissivos; a docilidade autoparapsíquica no modo de ser interas-

sistencial; a Parepistemologia Conscienciológica consolidando a premissa de o menor não poder 

conter o maior; as parapercepções dirimindo inconclusões nos resultados “falso positivo” e “falso 

negativo” experimentais; os reflexos das reurbexes nas revoluções científicas; a pronta disponibi-

lização dos autoachados paracientíficos; a Parapedagogiologia desconstruindo métodos caducos 

de ensino e pesquisa; os colegiados paracientíficos da Conscienciologia; o cumprimento do para-

dever de manter, retribuir e contribuir para produção de neoconhecimentos da Ciência das Ciên-

cias. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoconduta-autoposicionamento; o sinergismo antici-

entificidade-antirrazão; o sinergismo platitude-mediocridade; o sinergismo preguiça mental–ta-

con; o sinergismo Paracerebrologia-Conscienciologia; o sinergismo tridotalidade-polivalência; 

o sinergismo cientificidade-esclarecimento. 

Principiologia: os princípios intelectuais intermissivos; o princípio da descrença (PD); 

o princípio do abertismo consciencial; o princípio da disponibilidade assistencial; o princípio da 

reciprocidade; o princípio da exaustividade parapesquisística; o princípio da checagem das fon-

tes autopesquisísticas. 

Codigologia: o código do ego (códego); o código vigente; o codex subtilissimus pessoal; 

o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos de éti-

ca das Ciências; os códigos sociais de conduta científica; as autodefesas parapsíquicas afiança-

das pelo CPC condutista regente; as cláusulas do CPC relativas à autoconduta paracientífica. 

Teoriologia: a teoria da autoconscienciometria; a teoria da autacertometria; a teoria da 

autossinaleticometria; a teoria da autodescrenciometria; a teoria da autopesquisa participativa; 

a teoria da fartura de ECs; os códegos endividadores da teoria da interprisão grupocármica;  

a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica das 50 vezes mais; a banana techni-

que; a técnica das 3 cadeiras; a técnica dos 3 poderes conscienciais; a técnica da interlocução 

tarística; a técnica do neuroléxico analógico; a técnica da irreverência tarística. 

Voluntariologia: o pioneirismo da tarefa do esclarecimento (tares) no voluntariado téc-

nico-científico conscienciológico. 

Laboratoriologia: a doação autolúcida do labcon autopesquisístico; o laboratório cons-

cienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labora-

tório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado 

vibracional; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológi-

co Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Pesquisarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Conscienciólo-

gos; o Colégio Invisível da Parapedagogos; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colé-

gio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Ci-

ência. 

Efeitologia: o efeito enriquecedor da autoconduta paracientífica; o efeito acelerador da 

postura intelectual cosmoética; o efeito enganador do brilhareco intelectual materialista; o efeito 

inequívoco da fidelidade intelectual intermissiva; o efeito promissor da tares contemporânea pa-

ra as neogerações de intermissivistas; o efeito efêmero dos modismos teóricos fisicalistas; o efei-

to duradouro das verpons conscienciológicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses criadas pelos polineuroléxicos; as neossinapses ge-

radas pela neologística conscienciológica; as neossinapses resultantes da adição de neopalavras 

à holomemória; as neossinapses recobradas pelo megaesforço autocognitivo; as neossinapses 

advindas da produção contínua de neoconhecimentos; as neossinapses surgidas da propositura 

de neo-hipóteses; as neossinapses formadas pela ousadia mentalsomática. 
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Ciclologia: o ciclo civilizatório; o ciclo paracivilizatório; o ciclo histórico; os ciclos pa-

ra-históricos; os ciclos cognitivos coletivos; o ciclo epistemológico científico; o ciclo descrencio-

lógico consciencial; os ciclos da Era Consciencial. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio teoria-hipótese; o binô-

mio atilamento-hiperacuidade; o binômio integrativo welive-wework; o binômio análise-síntese; 

o binômio força presencial–força ideativa; o binômio cultura autoparapsíquica–autopesquisa ci-

entífica; o binômio observação-avaliação; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação interassistencial dinâmica da cronêmica–dinâmica da pro-

xêmica; a interação violação dos princípios intermissivos–drama de consciência; a interação mo-

réxis-macrossoma; a interação lealdade-criticidade; a interação sinceridade-franqueza; a intera-

ção concisão-precisão; a interação integridade-honestidade. 

Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo patológico contemporização- 

-leniência-permissividade; o crescendo minidissidência-maxidissidência; o crescendo Ciência- 

-Paraciência; o crescendo paradigma convencional–paradigma consciencial; o crescendo fatos- 

-parafatos; o crescendo hipótese intrafísica–hipótese multidimensional. 

Trinomiologia: o trinômio postulados-parâmetros-fundamentos; o trinômio sedução- 

-manipulação-fascinação; o trinômio parapesquisístico acervo holomnemônico consciencioló-

gico individual–acervo holomnemônico conscienciológico grupal–acervo holomnemônico consci-

enciológico institucional; o trinômio autopesquisístico da conscin cética-otimista-cosmoética 

(COC); o trinômio aluno-monitor-professor; o trinômio comportamento-maneira-modo; o trinô-

mio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio estilo artístico–estilo científico–parestilo verpo-

nístico. 

Polinomiologia: o polinômio aquisição-consecução-retribuição-contribuição; o polinô-

mio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia; o polinômio acolhimento-esclareci-

mento-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio repetição-renovação-reformulação-elu-

cidação-inovação; o polinômio tentativa-erro-ensaio-acerto-tese; o polinômio veracidade-exote-

ricidade-cientificidade-autoprodutividade; o polinômio princípio-meio-fim-recomeço; o polinô-

mio parcimônia-comedimento-sobriedade-moderação. 

Antagonismologia: o antagonismo perpetuidade consciencial pela produção de neoco-

nhecimento / efemeridade consciencial pelo poder temporal; o antagonismo autoconduta padrão 

/ autoconduta exceção; o antagonismo autoinculcação / autoincubação do CI; o antagonismo Ci-

ência / Religião; o antagonismo credulidade / incredulidade; o antagonismo senso de humanida-

de / senso de consciencialidade; o antagonismo autocoerência lúcida / incoerência crassa; o an-

tagonismo honestidade intelectual / impostura intelectual. 

Paradoxologia: o paradoxo de as pesquisas espaciais ignorarem a exoprojeção e as ex-

cursões extraplanetárias intermissivas; o paradoxo de as pesquisas do cérebro ignorarem a exis-

tência do paracérebro; o paradoxo de a Ciência Médica excluir a paragenética, etiologia de múl-

tiplas enfermidades somáticas; o paradoxo de as redes sociais serem imitações tôscas das redes 

parassociais de interassistência existentes há milênios; o paradoxo de a Engenharia Genética 

não poder modificar a Engenharia Paragenética; o paradoxo de as pesquisas sobre energias sus-

tentáveis e renováveis desconhecerem as trocas bioenergéticas interconscienciais; o paradoxo de 

a Ciência Ambiental ignorar a poluição consciencial. 

Politicologia: a intelectocracia; a paratecnocracia; a verbaciocracia; a paracienciocra-

cia; a paradireitocracia; a argumentocracia; a culturocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço autopesquisístico autoral. 

Filiologia: a criteriofilia; a neofilia; a coerenciofilia; a intencionofilia; a autocriticofilia; 

a teaticofilia; a mnemofilia. 

Fobiologia: a ausência de análise na intencionofobia. 

Sindromologia: a síndrome do avestruzismo; a síndrome da negação; a síndrome da au-

tovitimização; a síndrome da preguiça mental; a síndrome da apriorismose; a síndrome da nor-

mose; a síndrome da pusilanimidade comprometendo a conduta científica. 
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Maniologia: a mania da racionalização irracional; a mania de não saber receber; a mania 

de desistir antes de tentar; a mania de condenar antes de analisar; a mania de negar antes de expe-

rimentar. 

Holotecologia: a epistemoteca; a didaticoteca; a autodiscernimentoteca; a neologistico-

teca; a verponoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parepistemologia; a Verbaciologia; a Autodescrenciologia; a Re-

futaciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Autocompletismologia; a Autoproexo-

logia; a Extrafisicologia; a Parapedagogiologia; a Autopesquisologia; a Paracronologia; a Paras-

sociologia; a Parapsicotecologia; a Pré-Intermissiologia; a Autorrevezamentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autocondutora parapesquisística; a conscin autoprodutora de 

paraconhecimento; a conscin propositora de neo-hipóteses; a conscin retribuidora mentalsomáti-

ca; a conscin contribuidora intelectual; o indivíduo paraintelectual; a pessoa plagiadora; a perso-

nalidade revisora de texto conscienciológico; a pessoa inteligente fora da curva; a isca humana in-

consciente; a consciex transmigrada; a personalidade obtusa; a conscin autolúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o mercador da própria ignorância; o criador de verpons; o agitador de 

ideias cosmoéticas; o formador de opinião; o intermissivista produtivo; o colega de CI; o evoluci-

ente; o autor conscienciológico tarístico; o agente retrocognitor autolúcido; o projecioterapeuta;  

o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o inversor existencial; o reciclan-

te existencial; o recinólogo; o tenepessista; o ofiexista; o autoproexista; o maxiproexista; o para-

pedagogo; o reeducador; o duplista; o intelectual tarístico; o verbetógrafo; o verbetólogo; o proje-

tor consciente; o atacadista consciencial; o agente retrocognitor. o epicon autolúcido; o homem de 

ação; o teleguiado autocrítico; o orientador evolutivo; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a mercadora da própria ignorância; a criadora de verpons; a agitadora de 

ideias cosmoéticas; a formadora de opinião; a intermissivista produtiva; a colega de CI; a evoluci-

ente; a autora conscienciológica tarística; a agente retrocognitora autolúcida; a projecioterapeuta; 

a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a inversora existencial; a reciclan-

te existencial; a recinóloga; a tenepessista; a ofiexista; a autoproexista; a maxiproexista; a parape-

dagoga; a reeducadora; a duplista; a intelectual tarística; a verbetógrafa; a verbetóloga; a projetora 

consciente; a atacadista consciencial; a agente retrocongintora; a epicon autolúcida; a mulher de 

ação; a teleguiada autocrítica; a orientadora evolutiva; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parascientificus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo 

sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens epistemologus; 

o Homo sapiens magister; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens interassistentialis;  

o Homo sapiens didascalicus; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautoconduta paracientífica = o magistério cosmoético da conscin in-

termissivista, reproduzindo com fidedignidade conteúdos conscienciológicos do CI (retribuição); 

maxiautoconduta paracientífica = o autorado cosmoético da conscin intermissivista produzindo 

com fidedignidade paraconhecimentos conscienciológicos do CI de modo teático, verbaciológico, 

tarístico e verponístico (contribuição). 

 

Culturologia: a cultura paracerebral; a cultura mentalsomática; a cultura autocogniti-

va; a cultura da recuperação de cons; a cultura holomnemônica; a cultura da interassistenciali-

dade; a cultura da parapolimatia; a cultura literata; a cultura da parerudição. 
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Ansiosismo. Segundo a Holomaturologia, a competividade intelectual empobrece os re-

sultados parapesquisísticos, pois o ansiosismo por ela gerado não permite ao autopesquisador  

ou à autopesquisadora, analisar com autocrítica a própria intencionalidade. Por outro lado, a di-

versidade sempre soma e enriquece o universo das pesquisas científicas e paracientíficas. 

Integridade. Pela ótica da Autoliberologia, agrega mais à Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP) a conscin autolúcida cuja conduta multidimensional tarística intermissiva ousada preserva 

os paraconceitos conscienciológicos pensenizados, verbalizados, lecionados e grafados de modo 

íntegro, livres de cacoetes místicos ou religiosos, a salvo de restringimentos eletronóticos, avessos 

a patrulhamentos ideológicos de qualquer natureza, isentos de interesses políticos e refratários  

a modismos mercantilistas psicológicos e / ou corporativos. Informação inexata, parcial ou in-

completa é desinformação. 

Fontes. Consoante a Autocoerenciologia, revelam honestidade intelectual os pesquisado-

res convencionais ou parapesquisadores conscienciológicos, ao consultarem exaustivamente as 

fontes paracientíficas idôneas da Conscienciologia e especialidades, ao modo do acervo histórico 

da Holomemória da Conscienciologia, do acervo dicionarístico do Holociclo, das coleções da Ho-

loteca e / ou das áreas científicas citadas nos próprios trabalhos, antes da publicação. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autoconduta paracientífica, indicados para a expansão 

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Autocientificidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Crescendo  Epistemologia-Parepistemologia:  Cogniciologia;  Neutro. 

07.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Holomemória  da  Conscienciologia:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

10.  Neociência  Conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Neologismo  paraterapêutico:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

12.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

15.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

CONSOANTE  A  AUTOCOERENCIOLOGIA,  PODE-SE  COM-
PROVAR  A  AUTOCONDUTA  PARACIENTÍFICA  DOS  INTER-
MISSIVISTAS  PELAS  RETRIBUIÇÕES  E  CONTRIBUIÇÕES  

ALUSIVAS  AO  PARACONHECIMENTO  INTERMISSIOLÓGICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sobre a importância dos paradeveres das 

conscins intermissivistas para com a produção de neoconhecimentos conscienciológicos a partir 

do labcon pessoal? Com quais gescons autorais publicadas? 
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M. L. B. 
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A U T O C O N F I A N Ç A    I N T E L E C T U A L  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A autoconfiança intelectual é a segurança na própria capacidade de inter-

pretar satisfatoriamente as realidades, apreender conhecimentos e tecer raciocínios lógicos capa-

zes de reger, coerente e realisticamente, ponderações, julgamentos, decisões e atuações pessoais, 

promovendo a convivência intraconsciencial pacífica com certezas relativas e demandas de reava-

liações de convicções inerentes à progressão autevolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autos, “eu mes-

mo; por si próprio”. O termo confiança deriva do idioma Latim, confidare, através de confidere, 

“confiar”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo intelectual procede igualmente do idioma Latim, 

intellectualis, “relativo à inteligência; intelectual”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Autoconfiança intelectiva. 02.  Confiança no autointelecto. 03.  Au-

tossegurança mentalsomática. 04.  Autossegurança nos atributos conscienciais. 05.  Firmeza na 

autointeligência. 06.  Autointelecto fiável. 07.  Autorracionalidade afiançável. 08.  Competência 

intelectual autocomprovada. 09.  Autogabarito intelectual reconhecido. 10.  Autestima intelectual. 

Neologia. As duas expressões compostas autoconfiança intelectual adolescente e auto-

confiança intelectual veterana são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 01.  Autossubestimação intelectual. 02.  Megalomania intelectual.  

03.  Autoinsegurança mentalsomática. 04.  Incapacidade intelectiva. 05.  Deficiência cerebral.  

06.  Preguiça mental. 07.  Subserviência psíquica. 08.  Teimosia dogmática. 09.  Autointeligência 

desacreditada. 10.  Autovitimização intelectual. 

Estrangeirismologia: o strong profile intelectual; o selfmade man or selfmade woman 

autodidatas; a open mind; a credibilidade do background cognitivo e experiencial; a fiabilidade 

dos insights oportunos; a esnobação cosmoética aos best-selers dermatológicos; o upgrade inte-

lectivo autoplanejado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da hiperacuidade mentalsomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ponderação racional; os intelectopensenes; a in-

telectopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocino-

pensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os dubiopensenes; a dubiopensenidade pesquisística; os autocriticopensenes; a autocriticopen-

senidade sincera; os autografopensenes; a autografopensenidade original; o materpensene mental-

somático; a resistência racional às pressões holopensênicas patológicas; a autodisciplina pensêni-

ca; a flexibilidade pensênica para a admissão imediata do incontestável; a presteza no redireciona-

mento da autopensenidade diante do inquestionável; a elaboração pensênica desreprimida e pauta-

da na lógica dos fatos e parafatos. 

 

Fatologia: a autoconfiança intelectual; o acervo de acertos intelectuais; a solidez intelec-

tual enquanto fruto de vasto conhecimento teático acumulado; a autestima intelectual ancorada 

não apenas no conteúdo cognitivo, sempre relativo, mas também na eficácia intelectiva; o abertis-

mo à reciclagem ideativa; a renovação serena das autoconvicções; a prontidão para o autodesassé-

dio mentalsomático; a insegurança intelectual na raiz das teimas dogmáticas e da fuga às hetero-

críticas; a conscientização quanto à relevância de se aprimorar os atributos mentaissomáticos;  

o empenho permanente pela depuração autocrítica; a noção autêntica dos autolimites intelectivos;  

a credibilidade do autodiagnóstico intelectual fundamentando a autossegurança intelectiva. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o dinamismo men-

talsomático e a motivação autodidata em quaisquer dimensões de automanifestação; a pesquisa 

das paracognições e concausas extrafísicas dos fatos; a sinalética energética e parapsíquica pes-

soal assegurando a amparabilidade das produções intelectuais; a aceitação das achegas amparado-

ras irresistíveis; o banho energético concomitante à inspiração amparada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo erudição humana–erudição parapsíquica; o sinergismo 

racionalidade científica–racionalidade paracientífica; o sinergismo cérebro dicionarizado–para-

cérebro receptivo; o sinergismo autodisposição física–autodisposição intelectual; o sinergismo 

talento investigativo–paciência; o sinergismo técnicas intelectivas–técnicas comunicativas–para-

técnicas assistenciais; o sinergismo autossuficiência intelectual–autossuficiência práxica. 

Principiologia: o princípio da verpon; o princípio da descrença; o respeito ao princípio 

de contra fatos e parafatos não haverem argumentos nem parargumentos; o princípio da insatu-

rabilidade cognitiva quanto ao Cosmos; o princípio antielitista de toda consciência ter algo a en-

sinar e a aprender; o princípio da heterocrítica beneficiar a quem sabe receber; o princípio cos-

moético de não se medrar perante a demanda tarística; o princípio da admiração-discordância. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) depurando a autointencionalidade 

na utilização do próprio cabedal intelectivo. 

Tecnologia: as mnemotécnicas; a técnica do registro; a técnica do detalhismo; a técnica  

da exaustividade; as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas energéticas; a técnica do arco 

voltaico craniochacral; a técnica do turno mentalsomático. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscien-

ciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o labo-

ratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das autorretrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores-Autores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos da autoconfiança intelectual na admissão e correção imediata de 

erros lógicos, furos de raciocínio e irracionalidades auto ou heteroidentificados; os efeitos da 

heterocriticofilia intelectual no autodesassédio mentalsomático; os efeitos dos estímulos familia-

res, escolares e culturais na autestima intelectual; os efeitos das lavagens cerebrais e das repres-

sões na desconfiança quanto ao próprio valor intelectual; os efeitos da intelectualidade adoles-

cente na longevidade megagesconológica; os efeitos gratificantes do elogio no momento adequa-

do, sem excessos, justificável; o efeito alavanca evolutiva das reflexões autocríticas intelectuais. 

Neossinapsologia: as neossinapses heurísticas das associações ideativas ímpares. 

Ciclologia: o grau de aproveitamento pessoal dos ciclos da educação formal; a prolifici-

dade do ciclo leituras-reflexões-escritos; a aptidão no ciclo análise-síntese; a agilidade no ciclo 

problema-solução; o zelo pelo ciclo assim-desassim; a performance no ciclo de debates cosmo-

éticos; o afinco na preservação e ampliação do autointelecto ao longo do ciclo etário humano. 

Interaciologia: a interação autoconfiança-êxito; a interação produtividade cosmoética– 

–autoconfiança intelectual; a interação saturações cognitivas–autoconfiança intelectual; a inte-

ração flexibilidade pensênica–criatividade heurística; a interação abertismo cognitivo–mundivi-

dência cosmovisiológica; a interação autoversatilidade intelectual–autointelectualidade antidog-

mática; a interação educação formal–autodidatismo contínuo. 

Trinomiologia: a avaliação do próprio intelecto através do trinômio autodesconfiôme-

tro-automancômetro-semancol. 

Polinomiologia: a vigilância ininterrupta ao polinômio distorções perceptivas–distor-

ções parapsíquicas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas. 

Antagonismologia: o antagonismo pensamento crítico / pensamento tudo ou nada. 

Paradoxologia: o paradoxo da certeza dogmática indicar insegurança intelectual. 

Politicologia: a influência das políticas educacionais públicas e institucionais na confi-

ança intelectual dos alunos. 
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Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; a lei da educação evolutiva permanente; 

as leis da interassistencialidade; as leis da Cosmoética; as leis da Paradiplomacia; as leis do ho-

locarma; a lei do retorno. 

Filiologia: a bibliofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia; a pesquisofilia; a criticofilia;  

a debatofilia; a interassistenciofilia. 

Sindromologia: a insegurança cognitiva na síndrome da apriorismose; a insegurança in-

telectiva por detrás do engavetamento de textos pessoais na síndrome do perfeccionismo. 

Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração desconstruído teaticamente. 

Holotecologia: a biblioteca; a encicloteca; a lexicoteca; a hemeroteca; a analiticoteca;  

a mentalsomatoteca; a argumentoteca; a criticoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Confianciologia; a Intraconscienciologia; 

a Autocriticologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia; a Verbaciologia; a Verponologia; a Ges-

conologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intelectual autocrítico; o pensador; o pesquisador; o debatedor; o arti-

culado; o atilado; o atinado; o esclarecido; o instruído; o versado; o conhecedor; o experimentado; 

o traquejado; o perito; o especialista; o sabido; o sagaz; o professor; o mestre; o preceptor; o re- 

educador; o superdotado; o erudito; o polímata; o sistemata; o escritor; o autor; o verbetógrafo;  

o autodidata; o semperaprendente; o intermissivista; o agente retrocognitor; o conscienciólogo;  

o verponologista. 

 

Femininologia: a intelectual autocrítica; a pensadora; a pesquisadora; a debatedora; a ar-

ticulada; a atilada; a atinada; a esclarecida; a instruída; a versada; a conhecedora; a experimenta-

da; a traquejada; a perita; a especialista; a sabida; a sagaz; a professora; a mestra; a preceptora;  

a reeducadora; a superdotada; a erudita; a polímata; a sistemata; a escritora; a autora; a verbetó-

grafa; a autodidata; a semperaprendente; a intermissivista; a agente retrocognitora; a conscienció-

loga; a verponologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens 

heuristicus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens intellegens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autoconfiança intelectual adolescente = a do jovem seguro da autocapa-

cidade mentalsomática para haurir cognições diante dos desconhecimentos na vida intrafísica re-

cém-iniciada; autoconfiança intelectual veterana = a do ancião seguro da comprovada autocapa-

cidade mentalsomática para haurir neocognições diante da bagagem autexperiencial da vida intra-

física em acabativa. 

 

Culturologia: a cultura da saúde intelectiva; a cultura da intelectualidade cosmoética;  

a cultura útil; a autoimunidade intelectual aos idiotismos culturais; a cultura do omniquestiona-

mento; a cultura da produtividade intelectual interassistencial; a cultura da Reeducaciologia 

Evolutiva. 

 

Comprovações. Sob a ótica da Teaticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

6 qualidades cuja ratificação dos resultados alimenta a autoconfiança intelectual: 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

2660 

1.  Autocomunicabilidade: a comprovação de rendimentos tarísticos nas mensagens 

pessoais incrementa a confiança na própria clareza didática. 

2.  Autocriticidade: a comprovação de aferições fidedignas das realidades intra, inter  

e extraconscienciais incrementa a confiança no próprio discernimento evolutivo. 

3.  Autodesperticidade: a comprovação de eficazes identificações e descartes das hete-

roachegas patopensênicas incrementa a confiança na própria elaboração pensênica. 

4.  Autoparaperceptibilidade: a comprovação de apreensões corretas do contexto mul-

tidimensional incrementa a confiança na própria percuciência analítica. 

5.  Autorracionalidade: a comprovação da alta compreensibilidade dos constructos 

criados incrementa a confiança na coerência e coesão da própria lógica associativa. 

6.  Autorresolutividade: a comprovação de superações de obstáculos existenciais incre-

menta a confiança no próprio repertório de soluções teáticas. 

 

Derivações. Concernente à Confianciologia, eis, em ordem alfabética, 5 exemplos de 

preferências conscienciais sadias, passíveis de serem conquistadas com o aumento da segurança 

nas autocapacidades intelectivas: 

1.  Heterocriticofilia: a confiança na autocriticidade intelectual; a predisposição ao de-

bate; o destemor perante às refutações ideativas; o compromisso com a exatidão conceitual e elu-

cidativa suplantando qualquer teimosia cognitiva; o reconhecimento tranquilo dos equívocos, su-

perficialidades e incoerências de raciocínio denunciados sem abalos na autestima intelectiva;  

a proatividade intelectual para a reestruturação corretiva de constructos. 

2.  Neofilia: a confiança na autapreensibilidade intelectual; a predisposição à neoapren-

dizagem; o destemor perante as neotecnologias; a vontade de saber sempre mais suplantando 

qualquer desânimo diante da rápida obsolescência de conhecimentos na vida moderna; o enfren-

tamento corajoso dos desafios teáticos sem dramatizações; o desembaraço intelectual para o rea-

proveitamento do próprio patrimônio de expertises técnicas. 

3.  Pedagogofilia: a confiança na autocompetência intelectual; a predisposição para ins-

truir sobre o já sabido; o destemor perante a concorrência atual e futura; a solidariedade suplan-

tando qualquer possível instintividade competitiva; a disposição para cooperar efetivamente para 

o crescimento cognitivo e intelectivo alheio sem receio por ensinar os pulos do gato; a assistência 

intelectual valorosa de colaborar na construção da confiança intelectual dos demais. 

4.  Recinofilia: a confiança na autorreciclagem intelectual; a predisposição à mudança;  

o destemor perante a constante reverificação pesquisística das autoconvicções; a curiosidade su-

plantando qualquer apego desmedido aos saberes agora julgados anacrônicos; o acolhimento às 

neocognições sem dúvidas quanto à habilidade crítica para validar ou não os autoconceitos; a dis-

ponibilidade intelectual para as revisões e expansões periódicas na automundividência. 

5.  Verponofilia: a confiança na autocriatividade intelectual; a predisposição às desco-

bertas pioneiras; o destemor perante a divulgação e defesa de conceito inédito; o apreço pela tares 

suplantando qualquer hesitação em posicionar-se no contrafluxo da Socin Patológica; o despo-

jamento autocrítico para a valoração realista da argumentação proposta sem defesas caprichosas;  

a desinibição intelectual na apresentação das próprias ideias relativas de ponta. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a autoconfiança intelectual, indicados para a expansão das 

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

01.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

03.  Autossuficiência  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 
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06.  Eunuco  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

07.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

08.  Heterocriticofilia  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Inatividade  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

10.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

11.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Percentual  de  racionalidade:  Autorraciocinologia;  Neutro. 

13.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  SEGURANÇA  NA  AUTEFICÁCIA  PARA  A  APREENSÃO,  
EXPANSÃO,  REVISÃO,  REFUTAÇÃO  E  RENÚNCIA  DE  AU-

TOCERTEZAS,  MODERADA  PELO  DISCERNIMENTO  EVOLU-
TIVO,  EMBASA  A  AUTOCONFIANÇA  INTELECTUAL  REAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o percentual de autoconfiança no pró-

prio intelecto? A produtividade gesconológica pessoal condiz com este percentual? 

 

A. L. 
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