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AUTOCONFIANÇA INVENTIVA
(HEURISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconfiança inventiva é a convicção ou segurança nas próprias potencialidades, trafores e capacidades de conceber ou descobrir objetos, ideias e técnicas originais libertárias a partir da sucessão de vivências implementadas pela consciência ao longo da vida intrafísica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo confiar provém do mesmo idioma Latim, confidare, através de confidere, “confiar”. Surgiu no Século XIII. O termo invenção procede também do idiom Latim, inventum, “descoberta; invenção”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autoconvicção inventiva. 2. Autossegurança conceptual. 3. Autocredibilidade inventiva. 4. Fiabilidade da autofecundidade.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconfiança inventiva, autoconfiança inventiva
inicial e autoconfiança inventiva avançada são neologismos técnicos da Heuristicologia.
Pseudonimologia. O “nome falso” não é artifício associado à ciência, invenção ou tecnologia, sendo mais comum nessas áreas a “falsa autoria”.
Antonimologia: 1. Insegurança inventiva. 2. Autodescrédito conceptual. 3. Incerteza
da autocriatividade. 4. Soberba criativa.
Estrangeirismologia: o movimento hackschooling; a postura embracing failure; o novo
mindset; a conscin risk taker; a bug list; a prática do flipping; o reverse mentoring; o calling divertido; o guided mastery; a autoconfiança confundida com o why; o start do movimento inventivo; a compensação da ausência de role model; a eficácia da abordagem quick and dirty.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à teática inventiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inventividade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a pensenidade da abundância genial; a aceitação do materpensene pouco convencional.
Fatologia: a autoconfiança inventiva; a centragem na autonomia engenhosa; a liberdade
criativa; a demanda pela educação libertária; o relaxamento e a diminuição das expectativas sobre
os resultados; a permissão para errar; a falha construtiva; a desestigmatização do erro; a suspensão provisória do julgamento propiciando o florescimento de neoideias; a coexistência pacífica
com os pensamentos de ansiedade frente à produção científica; a pesquisa independente; a supressão das barreiras externas vindas dos indivíduos mediocrizantes; a extinção das barreiras internas
relacionadas às vidas passadas; a natureza pessoal inovadora relembrada pela própria consciência;
o gosto pela aventura científica; o senso de missão inventiva; o senso de auteficácia por meio das
milhagens inventivas; a assunção da própria genialidade; o sobrepujamento das regras sociais relacionadas à confiança feminina; os fatores ambientais enquanto apoio da família e parceiros;
a resistência à pressão externa para copiar em vez de criar; a tomada de decisão na direção da inventividade; a tomada de risco intelectual; a tomada de ação na direção da engenhosidade; o banco de ações materializado no banco de ideias; a percepção da importância da manifestação dos
trafores; a vocação assistencial pelos resultados independente dos títulos; a importância dos valores pessoais; a rede de contatos motivando a pesquisa; a conexão proativa com o Cosmos.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a fertilidade ideativa do momento da hipnopompia; os projetos trabalhados e fomentados a partir do Curso Intermissivo (CI); a autoconfiança resultante de retrocognição saudável dos talentos de outras vidas; o autodesassédio da insegurança por meio da atividade mentalsomática; a profilaxia da melex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo organização-inventividade.
Principiologia: o princípio da invulgaridade individual; o princípio da curiosidade humana; o princípio da inteligência evolutiva (IE).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) depurando a autointencionalidade
na utilização das invenções.
Teoriologia: a teoria das inteligências múltiplas.
Tecnologia: a invenção e transformação de autotécnicas evolutivas; a técnica da tábula
rasa; a técnica do mapa mental para superar o medo da página em branco; a técnica do omniquestionamento; a técnica da escrita enquanto desbloqueio mental; a técnica da lauda diária;
a técnica da captação de ideias no chuveiro; a técnica da caminhada pensativa; a técnica da relaxação psicofisiológica; a técnica da observação em campo; a repetição essencial para a confiança refletida na técnica das 50 vezes mais.
Voluntariologia: o questionamento quanto à produtividade levando a novas abordagens
no âmbito do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Inventores; as abordagens inéditas contrapondo
a autocracia das retroideias fossilizadas dos Colégios Invisíveis da Ciência Convencional.
Efeitologia: o efeito da confiança inventiva na mudança de área de atuação da conscin;
o efeito dos desafios rápidos na fluidez da inventividade; a libertação da mediocridade evolutiva
enquanto efeito da dinamização do pensamento criativo; o efeito fecundo do ócio criativo; o efeito da interdependência da educação na criação de espaço para inventores mirins; o efeito frutífero da meritocracia nas equipes inventivas; o efeito da equidade de gênero na capacidade de superar estereótipos referentes à inventividade; o efeito da Mesologia na confiança da mulher
quanto à própria capacidade de criar coisas além dos filhos.
Neossinapsologia: a ação ajudando a criar as neossinapses da autoconfiança.
Ciclologia: a completude do ciclo pequenos projetos–grandes projetos; a maximização
do ciclo de aprendizagem; a vivência do ciclo de minissucessos; o ciclo de produtividade; o ciclo
preparação-ação.
Enumerologia: a equidade; a habilidade; a liberdade; a multipotencialidade; a oportunidade; a praticidade; a vulnerabilidade.
Binomiologia: o binômio independência–flexibilidade mental; o binômio adaptação-inventividade; o binômio espontaneidade-imaginação; o binômio percepção-intuição; o binômio
embaraço-perseverança; a transposição do binômio falha-sucesso; o investimento no binômio
educação-treinamento; o binômio talento pessoal–interassistencialidade; o binômio criatividade-obstinação; o binômio individualidade-universalidade.
Interaciologia: a interação pensamento criativo–confiança criativa; a interação profissão criativa–incentivo à engenhosidade; a interação lista de afazeres–mapa mental; a interação
currículo heterodidata–autodidatismo ininterrupto; a interação curiosidade científica–recurso
intrafísico; a interação nosográfica frustração intelectual–desordem emocional; a interação percepção-parapercepção.
Crescendologia: o crescendo medo inicial–sucesso–expansão mental; o crescendo repetição–proficiência; o crescendo pensar-falar-agir; o crescendo absorver-produzir conhecimento.
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Trinomiologia: o trinômio ação–segurança pessoal–criação; o trinômio aventura-arte-prática; a armadilha psicológica do trinômio pretexto-racionalização-culpa; a identificação do
trinômio trafores-valores-interesses.
Polinomiologia: o polinômio preceptoria-estimulação-provocação-comprometimento.
Antagonismologia: o antagonismo utilitarismo estulto / confiança no maximecanismo;
o antagonismo crescimento intelectual contínuo / estagnação em patamar ideativo confortável;
o antagonismo modelo educacional convencional / educação customizada; o antagonismo pedagogia paternalista / autodidatismo; o antagonismo possessividade rígida das poucas ideias / largesse flexível das múltiplas ideias; o antagonismo foco no problema / foco no negativo; o antagonismo desencorajamento / estímulo inventivo.
Politicologia: a democracia das neoideias manifesta pela participação dos verbetógrafos
na Enciclopédia da Conscienciologia; a falta de vontade política para investir nas inovações benéficas para todos devido aos interesses exclusivamente monetários.
Legislogia: a lei do maior esforço para dar o primeiro passo.
Filiologia: a liberofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a tecnofilia; a evoluciofilia; a leiturofilia; a bibliofilia.
Fobiologia: a superação das fobias alterando todo o sistema de valores pessoais rumo
à realização da criatividade.
Sindromologia: a remissão da condição da síndrome da boa moça; a cura da síndrome
da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de ver alternativas para tudo.
Mitologia: o desserviço do mito do inventor maluco; o mito da confiança enquanto fim
e não mera ferramenta para a autorrealização; o mito da completa ausência de medo da conscin
autoconfiante; o mito da conexão confiança-arrogância; a saída do mito da ação sempre futura;
o descarte do mito do homem-inventor e da mulher-mamãe; a supressão do mito da impossibilidade da invenção sem conhecimento técnico prévio; o mito de o gosto ser sempre hobby e a obrigação ser sempre trabalho; o mito da solução única para os problemas; o mito do legado acima
das próprias possibilidades; o mito de a mente à margem ser mente marginal; o mito de a capacidade da multitarefa ser sempre condição positiva.
Holotecologia: a problematicoteca; a pesquisoteca; a pensenoteca; a parapsicoteca; a biblioteca; a verponoteca; a analiticoteca.
Interdisciplinologia: a Heuristicologia; a Autocogniciologia; a Autodecidologia; a Autodesassediologia; a Autocoerenciologia; a Experimentologia; a Interassistenciologia; a Intraconscienciologia; a Inventologia; a Mentalsomatologia; a Neotecnologia; a Paracebrologia; a Refutaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin afiançada; a pessoa garantida; a personalidade acreditada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a autodecisora; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens
experimentatus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens verponarista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconfiança inventiva inicial = a da conscin principiante na capacidade
de propor coisas novas; autoconfiança inventiva avançada = a da conscin desenvolta e produtiva
devido à capacidade de propor coisas novas.
Culturologia: a cultura da inovação; a cultura do empoderamento; a cultura da horizontalidade; a cultura da colaboração; a cultura da multidisciplinaridade; a cultura da mudança; a cultura da prototipação; a cultura da pesquisa e do desenvolvimento (P&D); a cultura da
anotação; a cultura do desafio.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconfiança inventiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ancoragem consciencial íntima: Intraconscienciologia; Neutro.
02. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
05. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
06. Autossuficiência intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Confiança: Confianciologia; Homeostático.
08. Corredor heurístico: Experimentologia; Homeostático.
09. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
11. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
12. Inventividade interassistencial: Heuristicologia; Homeostático.
13. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
14. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
15. Saturação intelectiva: Mentalsomatologia; Homeostático.

A AUTOCONFIANÇA INVENTIVA RESULTA DA AÇÃO
PRÁTICA REALIZADA PELA CONSCIN AUTOMOTIVADA
PELA ATIVIDADE IMBUÍDA DE ENGAJAMENTO, SENTIDO
E VALOR NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.

Enciclopédia da Conscienciologia

2667

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece ser a autoconfiança inventiva alcançável por todos os indivíduos? Ou ainda considera ser trafor inato de poucos?
Videografia Específica:
1. Hackschooling makes me Happy. Título Original: Hackschooling makes me Happy. País: EUA. Data:
2013. Duração: 11min14. Gênero: Conferência TED. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Produção:
TEDx University of Nevada. Companhia: University of Nevada. Sinopse: Logan LaPlante, de 13 anos, quer ser feliz
e saudável. Nesta conferência, Logan discute como cortar a educação formal o está ajudando a alcançar o objetivo estabelecido.
2. How Schools kill Creativity. Título Original: How schools kill creativity. País: EUA. Data: 2006. Duração: 19min24. Gênero: Conferência TED. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Produção: Design
Studio. Companhia: TED. Sinopse: Sir Ken Robinson faz apresentação divertida e profundamente comovente sobre
a criação do sistema de ensino capaz de nutrir, ao invés de minar, a criatividade.
3. How to Build your Creative Confidence. Título Original: How to Build your Creative Confidence. País:
EUA. Data: 2012. Duração: 11min46. Gênero: Conferência TED. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Produção: Design Studio. Companhia: TED. Sinopse: A escola ou o local de trabalho divide-se em "criativos" versus pessoas práticas, contudo, David Kelley sugere não ser a criatividade domínio de apenas alguns poucos escolhidos.
Contando histórias da carreira de designer lendário e da própria vida, oferece maneiras de construir a confiança para criar.
Bibliografia Específica:
1. Kelley, Tom; & Kelley, David; Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential within us all; 302
p.; 8 caps.; 2 E-mails; 30 enus.; 28 ilus.; 5 websites; 174 refs.; 21 x 14 cm; enc.; Crown Business; Nova Iorque, NY; 2013;
páginas 27 a 83.

A. C.
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AUTOCONFIANÇA PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconfiança parapsíquica é a condição de segurança e certeza íntima
da conscin, homem ou mulher, quanto à própria capacidade de interpretação e utilização satisfatória das parapercepções, através das vivências multidimensionais interassistenciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autos,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo confiança deriva do idioma Latim, confidare, através de
confidere, “confiar”. Surgiu no Século XIII. O segundo elemento de composição para provém do
idioma Grego, pará, “por intermédio”de; para além de”. O vocábulo psíquico procede igualmente
do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autoconvicção parapsíquica. 2. Autocredibilidade parapsíquica.
3. Autossegurança parapsíquica. 4. Autogabarito parapsíquico. 5. Autoparapsiquismo fiável.
6. Competência parapsíquica autocomprovada.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconfiança parapsíquica, autoconfiança parapsíquica inicial e autoconfiança parapsíquica avançada são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Autoinsegurança parapsíquica. 2. Autossubestimação parapsíquica.
3. Incerteza parapsíquica. 4. Dúvida quanto às próprias parapercepções. 5. Falta de credibilidade nas parapercepções. 6. Incapacidade parapsíquica. 7. Deficiência parapsíquica.
Estrangeirismologia: o strong profile parapsíquico; o selfmade man ou selfmade woman paraperceptivos; o feeling pessoal parapsíquico; o upgrade das autocomprovações parapercepciológicas.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Autoparapercepciologia Cosmoética.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autoconfiança
promove autocertezas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconfiança parapsíquica; o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal traforista; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a diferenciação entre a realidade e a fantasia; a autopesquisa diante dos fenômenos parapercepciológicos; a predisposição assistencial nas 24 horas; a tranquilidade íntima;
o sobrepairamento conquistado com o acúmulo de experiências parapsíquicas; o bem-estar holossomático; a eliminação das inseguranças pessoais a partir do megafoco interassistencial; a solitária tomada de decisões interassistenciais críticas; a alforria perante as coleiras do ego; a autocompetência evolutiva; a segurança íntima nos procedimentos multidimensionais; a opção de fazer
o cosmoético independente de qualquer coisa; a obstinação cosmoética; a exclusão do medo de
errar calcada na intencionalidade cosmoética; o anonimato antipresunção; a substituição da esnobação pela assistencialidade; a admissão do próprio poder consciencial; a conscientização da autocensura parapsíquica; a verificação dos resultados auferidos pelo parapsiquismo na vida diária;
o fato de abrir mão da autoimagem protetora; a busca pelo saber parapsíquico autodidata.
Parafatologia: a autoconfiança parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ampliando a autoconfiança na autopara-
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perceptibilidade; a autopesquisa diante dos parafatos; a autocomprovação parapsíquica; o desassombro perante as consciexes; o descortino das pararrealidades inescondíveis; a checagem realista
do nível de amparabilidade e assedialidade; o fato de a autoconfiança parapsíquica ser adquirida
pela conscin paciente na repetição dos trabalhos energéticos diários e das pesquisas parafenomenológicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo das ações assistenciais energéticas e parapsíquicas; o sinergismo força presencial da conscin–força presencial do amparador extrafísico; o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo interassistencialidade-autoparapsiquismo; o sinergismo autoconfiança-heteroconfiança na equipe extrafísica de amparadores; o sinergismo vontade-intencionalidade-ação; o sinergismo autoconfiança–aceitação das
heterocríticas.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da interassistencialidade parapsíquica; o princípio de ―contra parafatos não adiantam parargumentos‖.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código do exemplarismo pessoal
(CEP).
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da desassedialidade interconsciencial.
Tecnologia: a técnica de reavaliação das autoconvicções vivenciadas; a autoconfiança
obtida através da vivência da técnica do estado vibracional; a técnica de viver evolutivamente; as
técnicas da não sucumbência às pressões heterassediadoras; as técnicas do desenvolvimento parapsíquico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas.
Efeitologia: os efeitos da família nuclear na potencialização ou coerção do despontamento parapsíquico do sensitivo mirim; a verificação imediata dos efeitos das próprias exteriorizações energéticas; o vislumbre dos efeitos repercussivos dos erros e acertos nas autopensenizações; os efeitos surpreendentes da autoconfiança assentada na vontade máxima da autossuperação; os efeitos da valorização das pequenas experiências paraperceptivas autocomprovadas; os
efeitos das autocomprovações energossomáticas na autoconfiança parapsíquica.
Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas revolucionando as retroconvicções
eletronóticas.
Ciclologia: o ciclo da reciclagem parapsíquica.
Enumerologia: o domínio do EV; o domínio da sinalética parapsíquica pessoal; o domínio da projetabilidade lúcida; o domínio das autorretrocognições sadias; o domínio do arco voltaico craniochacral; o domínio da automegaeuforização; o domínio da pangrafia.
Binomiologia: o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio autoconfiança-heteroconfiança; a presteza no lidar com o binômio apego-desapego; a vivência do binômio admiração-discordância; o binômio persistência-eficácia; o binômio abertismo consciencial–desassombro
cosmoético; o binômio abordagem extrafísica–abordagem intrafísica; o binômio aceitação da
heterocrítica–aprofundamento da autocrítica; o binômio ações intrafísicas–ações extrafísicas;
o binômio acúmulo de miniconquistas–aquisição de megaconquistas.
Interaciologia: a autoconfiança obtida na interação interassistencial com as consciexes
amparadoras; a interação autoconfiança paraperceptiva–autossuficiência evolutiva.
Crescendologia: o crescendo autocomprovação parapsíquica bioenergética–renovação
das autoconvicções–autoconfiança parapsíquica; o crescendo da autoconfiança na capacidade
de autorrealização; o crescendo da autoconfiança nos trabalhos interassistenciais multidimen-
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sionais; o crescendo repressão parapsíquica antiga–catarse multidimensional atual.
Trinomiologia: o trinômio autoconfiança-autocompetência-autodisciplina; o trinômio
autodeterminação-automotivação-autoconfiança.
Polinomiologia: a aplicação teática do polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a autolucidez assistencial no ajuste do timing do polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; a captação pangráfica do polinômio fatos-cenas-formas-objetos-eventos-autovivências; a harmonização convivencial pelo polinômio sinceridade-honestidade-seriedade-confiabilidade; a vivência teática do megapolinômio interassistencial; o polinômio autoconhecimento-autoconfiança-autodeterminação-autodecisão-ação.
Antagonismologia: o antagonismo autoconfiança / submissão; o antagonismo aparência / realidade; o antagonismo comprovação parapsíquica pessoal / comprovação parapsíquica
grupal; o antagonismo ação autoconsciente / automatismo; o antagonismo atenção multidimensional / atenção monodimensional.
Paradoxologia: o paradoxo erudito eletronótico veterano–amador parapsíquico.
Politicologia: a parapsicocracia; a discernimentocracia; a paradireitocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço no desenvolvimento energético e parapsíquico; as leis
da interassistencialidade.
Filiologia: a neofilia; a interassistenciofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a assistenciofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a interassistência multidimensional auxiliando na superação da síndrome do pânico.
Maniologia: a autossuperação da fracassomania; a eliminação das megalomanias.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a convivioteca; a cosmoconsciencioteca; a cosmovisioteca; a despertoteca; a energossomatoteca; a epicentroteca; a pancognoteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Autexperimentologia; a Despertologia;
a Autoconfianciologia; a Coerenciologia; a Descrenciologia; a Parafenomenologia; a Tenepessologia; a Parafatuística.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amparador extrafísico; o teleguiado autocrítico; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora extrafísica; a teleguiada autocrítica; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
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Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
autocomprobator; o Homo sapiens experimentatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconfiança parapsíquica inicial = a autossegurança nas parapercepções a partir do estado vibracional; autoconfiança parapsíquica avançada = a autossegurança nas
parapercepções a partir da automegaeuforização.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Experimentologia; a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético.
Proéxis. No âmbito da proéxis pessoal e grupal, quando a conscin ingressa no voluntariado e na docência conscienciológica, surgem oportunidades para o aumento da autoconfiança
parapsíquica promotora da autonomia consciencial e estreitamento dos laços com os amparadores
extrafísicos.
Tenepes. Com a vivência da prática diária da tenepes, a insegurança parapsíquica pessoal é substituída, pouco a pouco, pela autoconfiança adquirida com essa prática interassistencial
cosmoética, a partir da renovação íntima da conscin.
Taxologia. Mediante a Parapercepciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
6 condições propulsoras da conquista da autoconfiança parapsíquica:
1. Autossuperação. Superar as próprias dificuldades perante os desafios assistenciais.
2. Itinerância conscienciológica. Atuar na condição de docente itinerante.
3. Projetabilidade lúcida. Utilizar técnicas para alcançar a projeção consciente.
4. Sinalética pessoal. Mapear a própria sinalética energética e parapsíquica.
5. Tenepes. Fazer a escolha pela prática assistencial diária e vitalícia.
6. Voluntariado conscienciológico. Ingressar no voluntariado conscienciocêntrico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconfiança parapsíquica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Autocomprovação energossomática: Paracogniciologia; Homeostático.
03. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
04. Autoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Autoconvicção vivenciada: Autocogniciologia; Neutro.
06. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Autoprontidão energossomática: Energossomatologia; Neutro.
08. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Confiança: Confianciologia; Homeostático.
10. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Megaeuforização: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
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A VALORIZAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS PARAPERCEPTIVAS
INTERASSISTENCIAIS AUTOCOMPROVADAS E COSMOÉTICAS, PAUTADAS NO PRINCÍPIO DA DESCRENÇA, PROMOVEM A CONQUISTA DA AUTOCONFIANÇA PARAPSÍQUICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a autoconfiança parapsíquica? Valoriza os autexperimentos parapercepciológicos interassistenciais, capazes de aumentar a autossegurança?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 818.
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 348 a 355,
424, 552, 570, 604 e 735 a 748.
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AUTOCONFIANÇA PROATIVA
(TRAFOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconfiança proativa é o atributo intraconsciencial capaz de conferir
segurança íntima à conscin, homem ou mulher, para antecipar, autenfrentar e realizar com êxito
as demandas da vida intrafísica, em particular as cláusulas da programação existencial, firmadas
no Curso Intermissivo (CI).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo confiar provém do idioma Latim, confidare, através de confidere, “confiar”. Surgiu no Século XIII. O prefixo pro deriva também do idioma Latim, pro, “diante
de; adiante; antes de; a favor de; em prol de”. A palavra ativa vem igualmente do idioma Latim,
activus, “ativo; que age; que tem significação ativa”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autossegurança proativa. 2. Autoconfiança teática antecipatória.
3. Autoconfiança prospectiva. 4. Destemor proativo.
Neologia. As duas expressões compostas autoconfiança proativa inversora e autoconfiança proativa reciclante são neologismos técnicos da Traforologia.
Antonimologia: 01. Autoinsegurança procrastinadora. 02. Insegurança postergadora.
03. Autodesconfiança negligenciadora. 04. Acovardamento adiador. 05. Irresolução antiproexológica. 06. Autodescrédito regressivo. 07. Dúvida desanimadora. 08. Vacilação antiprodutiva.
09. Indeterminação desmotivadora. 10. Pusilanimidade estagnadora.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; a coragem consciencial do strong profile; os
insights oportunos; o turning point evolutivo; o continuum interassistencial; a aplicação do know-how intermissivo; a proactiveness; o modus vivendi evolutivo; o time assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade dos talentos pessoais proexogênicos.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenses trivocabulares relativos ao assunto: – Autoconfiança: energia inteligente. Autoconfiança proativa: megavanço.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopenese pessoal da autoconfiança proativa; o holopensene pessoal
da responsabilidade evolutiva; os autoprioropensenes; a autoprioropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os impactopensenes; a impactopensenidade; a reciclagem da autopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os autoneopensenes; a autoneopensenidade; a autorreflexão avaliativa da higidez pensênica; o materpensene da interassistencialidade.
Fatologia: a autoconfiança proativa; a autossegurança presente nas decisões pessoais
e profissionais; a conquista da segurança nos autoposicionamentos antecipatórios; a certeza de
gabarito evolutivo para realizar a proéxis; a vida doméstica predispondo a reflexão e autavaliação
intraconsciencial; a sensação íntima de bem-estar antecedendo a conquista pessoal; a antecipação
e solução de problemas nas diversas situações cotidianas; a responsabilidade de cumprir a proéxis; a autoconfiança proativa auxiliando a vivência possível da incorruptibilidade pessoal; a autoconfiança proativa fortalecedora da fraternidade nas manifestações interconscienciais; o sentimento de gratidão ampliado pela autoconfiança proativa; a superação da atitude de postergação;
a insegurança travando conquistas evolutivas; o percentual de esforço e continuísmo no desempenho pessoal; o ato de sair da posição de neutralidade quanto à maturidade evolutiva; as recicla-
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gens promovendo o retorno à rota proexológica; a autoconfiança proativa despertada no curso
Conscienciograma sem Drama (CONSCIUS); o impacto da autopesquisa promovendo a recuperação de cons; a autoconfiança proativa reforçada por palavras de incentivo; a autoconfiança antecipando a coragem para superar gargalos evolutivos; a competência mentalsomática; a autoconfiança corroborando o autodiscernimento em avaliar situações e antecipar soluções; a autoconfiança enquanto incentivadora da escrita com foco assistencial; a autoconfiança antecipando
a participação no curso Programa Verbetografia (ENCYCLOSSAPIENS); o ato de compartilhar
verpons cosmoéticas; o aproveitamento proativo do tempo; a reestruturação da rotina diária; as
tertúlias online contribuindo no aprofundamento das ideias conscienciológicas; o foco no bônus
decisório; a capacidade de decisão, iniciativa e eficiência; a proatividade e a priorização nos planejamentos diários.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a participação em
Maratona do Estado Vibracional; a prática diária da tenepes; a convicção íntima do amparo extrafísico conquistado; a paraconexão com o amparo de função através das ideias proativas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as sincronicidades sinalizando a assertividade nas ações;
o autodesassédio mentalsomático favorecido pelo estudo da Ciência Conscienciologia; a exteriorização de energias assistenciais, pacificadoras e terapêuticas; a autoconfiança energética e parapsíquica pessoal; a parapercepção de influência extrafísica nosográfica; a influência multidimensional nas tomadas de decisões; a aplicabilidade da inteligência evolutiva (EI); o paratrafor decorrente da participação em Curso Intermissivo enquanto estimulador do avanço evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconfiança-heteroconfiança na equipe extrafísica de
amparadores; o sinergismo ortodecisão-amparabilidade; o sinergismo foco-produtividade.
Principiologia: o princípio da melhoria contínua; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da reciclagem favorecendo as novas oportunidades; o princípio da evolução
consciencial; o princípio ―quem procura acha‖; o princípio interassistencial; o princípio do
megafoco mentalsomático.
Codigologia: o código de priorização evolutiva; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teática da priorização; a teoria da Teaticologia; a teoria da evolução
através dos autesforços.
Tecnologia: a técnica do conscienciograma; a técnica da recéxis; a técnica da reciclagem intraconsciencial.
Voluntariologia: a condição do voluntário conscienciológico proativo e produtivo;
o voluntariado na docência conscienciológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da autopesquisa; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Traforólogos.
Efeitologia: o efeito da autoconfiança proativa nas decisões sadias; o efeito da autoconfiança na capacidade pessoal em resolver problemas; o efeito da conscienciometria na escrita verbetográfica; o efeito da autopesquisa na percepção de trafor ocioso; os efeitos da autopesquisa nas reciclagens intraconscienciais; o efeito da mentalidade autossuperadora.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir do estudo do Conscienciograma;
as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio mentalsomático; as neossinapses geradas pelas neoinformações; as neossinapses da recin individual; as neossinapses sobre si próprio;
a reciclagem das retrossinapses anacrônicas abrindo espaço às neossinapses.
Ciclologia: o ciclo das depurações conscienciais; o ciclo iniciativa-manutenção-acabativa; o ciclo visão de conjunto–aporte de autoconfiança–ação firme–resultado assistencial;
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o ciclo contínuo de desafios crescentes; o ciclo meta-conquista; o ciclo intermissão 1–intrafisicalidade–intermissão 2.
Enumerologia: o ato de buscar assumir responsabilidades; o ato de buscar produzir
evolutivamente; o ato de buscar aproveitar as oportunidades; o ato de buscar expansão mentalsomática; o ato de buscar autopensenização sadia; o ato de buscar aplicabilidade dos trafores;
o ato de buscar autoconfiança teática.
Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio (dupla) conscin–consciex amparadora; o binômio reflexão-ação; o binômio recebimento-retribuição; o binômio manutenção-expansão; o binômio miniproéxis-maxiproéxis; o binômio responsabilidade proexológica–ação
evolutiva.
Interaciologia: a interação autoconfiança proativa–êxito; a interação autodesempenho
proexológico–Curso Intermissivo pré-ressomático; a interação planejamento-realização; a interação qualificação holossomática–desempenho proexológico; a interação devagar e sempre–
–aceleração crescente; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais;
a interação autopesquisa–descoberta de trafor ocioso.
Crescendologia: o crescendo recebimento de aportes–retribuições assistenciais; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo importante-prioritário;
o crescendo domínio somático–domínio energético–domínio pensênico; o crescendo gargalo do
amadorismo–patamar do profissionalismo; o crescendo egocarmalidade-grupocarmalidadepolicarmalidade; o crescendo autodiscernimento-evolutividade; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo autoconfiança proativa–autossuperação–autorrealização.
Trinomiologia: o trinômio autorganização-intencionalidade-produtividade; o trinômio
decisão-priorização-realização; o trinômio autodiscernimento-autopriorização-automegafoco;
o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio parapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade; o trinômio interesse-dedicação-consolidação; o trinômio trafores-responsabilidade-retribuição; o trinômio aprendizagem-determinação-competência.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autorreeducação-autorreciclagem-autoprodutividade; o polinômio vontade-intenção-determinação-realização; o polinômio autoconfiança-proatividade-autodeterminação-autonomia.
Antagonismologia: o antagonismo ônus / bônus; o antagonismo coragem consciencial
/ medo da autexposição; o antagonismo aproveitamento de recursos / esbanjamento consciencial;
o antagonismo meta autevolutiva / zona de conforto; o antagonismo antecipar / postergar; o antagonismo antecipação / precipitação.
Paradoxologia: o paradoxo de o pontual poder expandir o geral; o paradoxo de a aceleração evolutiva poder se dar passo a passo; o paradoxo de esperar a hora certa para poder
antecipar; o paradoxo da aceleração laboral serena.
Politicologia: a proexocracia; a política de ação proativa.
Legislogia: a lei evolutiva da ação e reação; a lei da responsabilidade perante o grupo
evolutivo; a lei do maior esforço na consecução da proéxis.
Filiologia: a decidofilia; a neofilia; a reciclofilia; a priorofilia; a traforofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a superação teática da atelofobia; a criticofobia; a doxofobia; a atiquifobia.
Sindromologia: o combate à sídrome do perfeccionismo; o combate à síndrome da dispersão.
Maniologia: a superação da mania de perfeição.
Mitologia: a eliminação do mito do acaso; o mito da inspiração sem transpiração; o fim
do mito da evolução consciencial sem autesforço.
Holotecologia: a proexoteca; a convivioteca; a organizacioteca; a intermissioteca;
a conscienciometroteca; a recinoteca; a recexoteca; a teaticoteca; a mentalsomatoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Traforologia; a Autopesquisologia; a Autoproexologia; a Autodecidologia; a Priorologia; a Autoconscienciometrologia; a Autopensenologia; a Teaticologia;
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a Autodiscernimentologia; a Autoconviviologia; a Autodeterminologia; a Autodisciplinologia;
a Mentalsomatologia; a Confianciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin neofílica; a conscin proativa; a conscin autorganizada; a conscin
decidofílica; o indivíduo responsável; a conscin lúcida; a consciência multitraforista; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o completista; o proexista; o proexólogo; o conviviólogo; o escritor;
o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o docente; o autempreendedor; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a completista; a proexista; a proexóloga; a convivióloga; a escritora;
a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a docente; a autempreendedora; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autopriorologus; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens
attributus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconfiança proativa inversora = aquela capaz de levar a conscin
a superar o autodesempenho na produtividade evolutiva a partir da aplicação da técnica da invéxis; autoconfiança proativa reciclante = aquela capaz de levar a conscin a acelerar o autodesempenho na produção evolutiva a partir da aplicação da técnica da recéxis.
Culturologia: a cultura da Traforologia; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da
reciclagem intraconsciencial; a cultura do maior empenho evolutivo; a cultura da Autoproexologia; a cutura do planejamento responsável; a cultura da antecedência.
Taxologia. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
9 ocorrências sinalizadoras da teática da autoconfiança proativa na realização das demandas da
vida intrafísica:
1. Autoposicionamento. A opinião pessoal exposta com segurança e sem rodeios na
convivência interconsciencial.
2. Autopriorização. A autoconfiança para elencar o prioritário nas atividades diárias
(inteligência prioritária).
3. Compléxis. O êxito na realização da proéxis pessoal.
4. Conciliação. A responsabilidade para conciliar as diferentes tarefas diárias e as cláusulas da proéxis.
5. Equilíbrio holossomático. O bem estar consciencial em relação aos veículos de manifestação.
6. Produtividade. A elaboração de agenda pessoal com rotinas úteis levando ao aumento da produção evolutiva.
7. Prontidão. O preparo antecipado para as possíveis adversidades na consecução proexológica.
8. Protagonismo existencial. O autocontrole sobre a própria vida.
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9. Seletividade. O critério evolutivo na seleção das oportunidades existenciais, sabendo
rejeitar o pior e aceitar o melhor.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconfiança proativa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abandonador: Autopriorologia; Neutro.
02. Agenda autodesassediadora: Paraprofilaxiologia; Neutro.
03. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
04. Antidispersividade cotidiana: Rotinologia; Neutro.
05. Aporte de autoconfiança: Autopesquisologia; Homeostático.
06. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
07. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
09. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
10. Autolucidez proexológica: Proexologia; Homeostático.
11. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
12. Conscin proativa: Autodeterminologia; Homeostático.
13. Desestagnação do intermissivista: Autopriorologia; Homeostático.
14. Meta autevolutiva: Autoproexologia; Homeostático.
15. Trafor consequente: Traforologia; Homeostático.

O ALCANCE E ATUAÇÃO DA AUTOCONFIANÇA PROATIVA
DETERMINAM A CORAGEM DE ACEITAR A PRÓPRIA VULNERABILIDADE, VENCER A INSEGURANÇA E REALIZAR
OS AUTO E HETEROCOMPROMISSOS PROEXOLÓGICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a ação da autoconfiança proativa
na competência das decisões diárias? Quais resultados evolutivos já obteve com a influência desse traço-força?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1584 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; 7.665refs.; 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
349, 468 e 469.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 117.

R. S. C.
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AUTOCONFIANÇA PRÓ-INVÉXIS
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconfiança pró-invéxis é a condição pessoal de reconhecer-se capaz
de atuar sobre as decisões, evitações, condições, objetivos, desafios, prioridades e posicionamentos relativos à aplicação da técnica da inversão existencial, possuindo segurança e convicção nas
ações evolutivas diante de fatos e parafatos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo confiança deriva do idioma Latim, confidare, através de confidere,
“confiar”. Surgiu no Século XIII. O prefixo pró procede do idioma Latim, pro, “diante de; adiante; antes de; a favor de; em prol de”. A palavra inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso;
revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo
existencial deriva do mesmo idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu no mesmo Século
XIX.
Sinonimologia: 1. Autoconfiança invexológica. 2. Autocredibilidade invexológica.
3. Autossegurança na aplicação da técnica da inversão existencial. 4. Autorreconhecimento capacitório invexólogico. 5. Autossuficiência invexológica. 6. Autoconvicção invexológica.
7. Autofirmeza invexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconfiança pró-invéxis, autoconfiança básica
pró-invéxis e autoconfiança avançada pró-invéxis são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Autossubestimação invexológica. 2. Autoincredibilidade invexológica. 3. Autoinsegurança na aplicação da técnica da inversão existencial. 4. Autoinsuficiência
invexológica. 5. Falta de autorreconhecimento da capacidade invexológica. 6. Incerteza invexológica. 7. Autodebilidade invexológica.
Estrangeirismologia: a superação da postura pickup artistic (PUA); o inner game enquanto fuga das autorreciclagens; o upgrade evolutivo; o strong profile invexológico; a open
mind; a autoconfiança pró-invéxis potencializando o continuum da autevolução; o cyberbullying
influenciando a baixa autoconfiança; a busca pelo superstatus social, indicando a falta de segurança pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autossegurança precoce na prática da inversão existencial (invéxis).
Citaciologia: – “O álcool não faz as pessoas fazerem melhor as coisas; ele as faz ficarem
menos envergonhadas de fazê-las mal”(William Osler, 1849–1919). “O homem não cometedor de
erros geralmente não faz nada” (Edward John Phelps, 1822–1900).
Coloquiologia: o bicho não é tão feio quanto parece; o ato de fazer o possível; o ato de
fazer o necessário; a evitação de andar com o nariz empinado; o cuidado para não colocar a carroça na frente dos bois.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os intrusopensenes; a extinção da intrusopensenidade; os heteropensenes; a heteropensenidade; os impactopensenes; a impactopensenidade; a eliminação dos andropensenes; a andropensenidade; o holopensene do auto e heterenfrentamento cosmoético; a firmeza pensênica ante os desafios evolutivos; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os betapensenes; a betapensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; a retilinearidade autopensênica.
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Fatologia: a autoconfiança pró-inxévis; a autossegurança nas priorizações evolutivas;
a autocapacidade invexológica; a auto-habilitação invexológica; a competência invexológica autocomprovada; o reconhecimento precoce da capacidade assistencial; a invéxis dinamizando a autoconfiança; a falta de conhecimento sobre a técnica da invéxis podendo gerar ideias fantasiosas
e inseguras; a dúvida pessoal quanto à adequação frente à invéxis; as autofrustações dificultando
a autocredibilidade invexológica; as drogas suprindo a falta de autoconfiança; a geração canguru;
as amizades ociosas; a competição patológica; a insegurança potencializada nos relacionamentos
afetivos; a vaidade nosográfica; as carências gerando baixa autoconfiança; a busca pelo reconhecimento; o controle ocultando a insegurança; o uso negativo da programação neurolinguística
(PNL) para ser reconhecido; a intimidação pessoal diante do próximo; o medo de consciex;
a influência dos argumentos parapsíquicos de outra consciência; o medo de críticas; o medo da
interação social, do desconhecido e da invéxis; o culto à beleza somática; o bullying potencializando a insegurança; o estigma virtual; o buscador borboleta não priorizando o megafoco existencial; a robotização existencial (robéxis); o uso imaturo da hipnose; a leitura fria; as manipulações
conscienciais; a busca por prestígio; o apego a rótulos; o cuidado com a autoconfiança falsa;
a preocupação constante de estupro evolutivo; as distorções cognitivas geradoras de frustrações;
a evitação da autoconfiança compulsiva estagnadora de assistências; a pseudoautossuficiência
originada de afetos mal correspondidos; o cuidado com as armadilhas da Internet; o uso da
Internet para qualificação da autoconfiança; a libertação de interprisões; a saída do porão consciencial; a eliminação da passividade; a segurança invexológica ajudando na condição do triatletismo conscienciológico; as decisões seguras com base na proéxis; o exemplarismo da autocomfinaça do(a) jovem inversor(a) servindo de agente retrocognitor; a autoconfiança do posicionamento
pessoal diante das evitações da invéxis; o ato de remar contra a maré da mesologia;
a autoconfiança desconstruindo as idealizações sobre os modelos evolutivos; a postura confiante
do inversor na assistência grupocármica; a análise da linguagem corporal enquanto possível
indicador de grau de segurança pessoal; o uso da linguagem corporal para fins assistenciais;
a substituição de muletas pelo autenfretamento; o desconfiômetro da intencionalidade; a autonomia financeira; a condição do inversor voluntário de Instituição Conscienciocêntrica (IC) sendo
membro mais jovem do grupo; o Grupo de Inversores Existenciais (Grinvex) qualificando a autoconfiança; a criação do Grinvex exigindo postura confiante do inversor; a exposição dos traços
pessoais quando na condição de coordenador de Grinvex; os alvos interassistenciais no Grinvex;
o balanço interassistencial; o amparo de função do Grinvex ajudando na eficácia diária da aplicação da técnica da invéxis; as amizades evolutivas; o aumento da responsabilidade; as gestações
conscienciais; a docência conscienciológica; a assunção dos trafores; a autoabordagem traforista;
a eliminação da autoculpa; a substituição da análise monobiográfica pela análise holobiográfica
das experiências individuais; a identificação da especialidade proexológica; a qualificação da comunicabilidade contribuindo para a autoconfiança; a segurança na escolha da carreira profissional; o resgate dos jovens intermissivistas; a durabilidade positiva dos relacionamentos amorosos;
a desperticidade; a confiança nos amigos evolutivos; a autoconfiança intermissiva; a autoconfiança intelectual; a autoconfiança proativa; a importância dos registros das superações pessoais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a importância do
mapeamento da sinalética energética pessoal parapsíquica; os alvos projetivos; as projeções conscientes auxiliando na autoconfiança invexológica; o parapsiquismo imaturo; a intencionalidade
patológica no extrafísico; as experiências extrafísicas demonstrando carências; o surgimento da
insegurança no extrafísico; a interconfiança com os amparadores; a autoconfiança parapsíquica;
a renovação da psicosfera.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assistencialidade-invexibilidade; o sinergismo amparador-inversor; o sinergismo projeção-inversão.
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Principiologia: o princípio do primeiro passo decisivo; a evitação do princípio ―se eu
não posso, ninguém pode‖; o princípio da descrença (PD) diante das heterocríticas; o princípio
―isso não é para mim‖; o princípio de não deixar para depois o possível de fazer agora.
Codigologia: o uso do código pessoal de Cosmoética (CPC) ao aceitar novos desafios.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do porão consciencial.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica do
maxiplanejamento invexológico; a técnica da análise de decisão; a técnica do invexograma;
a técnica da banana technique; a técnica da listagem de trafores, trafares e trafais; a técnica da
assistencialidade; o uso da técnica da autobiografia escrita para fortalecimento da autoconfiança
e liberação de aspectos mal resolvidos; a técnica da expansão pulmonar; as técnicas projetivas;
a técnica do EV; a técnica da checagem da intencionalidade; a técnica da ancoragem de
emoções; a técnica da interação social; as técnicas de reconciliações.
Voluntariologia: as oportunidades de trabalhar a autoconfiança no voluntariado cotidiano; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia.
Efeitologia: o efeito do aumento da autoconfiança do jovem ao escrever verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; os efeitos benéficos do EV na lucidez cotidiana; o efeito do jovem lúcido exemplarista na Socin.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas em debates do Grinvex; as neossinapses
geradas a partir do exemplarismo confiante do jovem lúcido; as neossinapses vindas ao assistir
tertúlias conscienciológicas; as neossinapses advindas de pesquisas virtuais.
Ciclologia: o ciclo contínuo de desafios crescentes; o ciclo autocriticidade-desdramatização-autoconfiança invexológica; o ciclo autopesquisístico; o ciclo de gerações perfeccionistas
atrapalhando a confiança do jovem inversor.
Enumerologia: a ação de atuar sobre a invéxis; a ação de reconhecer as capacidades
invexológicas; a ação de refletir sobre o nível individual de autoconfiança invexológica; a ação
de cuidar constantemente da intencionalidade; a ação de usar o mentalsoma; a ação de tomar
decisões seguras; a ação de desenvolver a segurança invexológica em prol da assistência.
Binomiologia: a dificuldade de praticar o binômio iniciativa-acabativa; o binômio expectativa-frustração podendo trazer diversos problemas; o binômio psicossoma-mentalsoma;
o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio autoconfiança-autossuficiência.
Interaciologia: a ausência da interação heterocrítica-autocrítica afetando a aplicabilidade da invéxis; a interação pressão mesológica–sustentação invexológica; a interação inversor–
–amparador de função; a interação ser diferente–fazer diferente.
Crescendologia: o crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização;
o crescendo acúmulo de miniconquistas–aquisição de megaconquistas; o crescendo deixar-se levar pela mesologia–posicionamento ante a mesologia.
Trinomiologia: o trinômio autovitimização-autoculpa-autopunição; o trinômio autaceitação-autoperdão-autorreeducação; o trinômio intelectualidade-autoparapsiquismo-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio perda-reparo-resgate-autorrenovação.
Antagonismologia: o antagonismo autoconfiança pró-invéxis / autoconfiança falsa;
o antagonismo autofuga /autenfretamento; o antagonismo autoconfiança racional / autoconfiança emocional.
Paradoxologia: o paradoxo do autoconfiante ―por fora‖–inseguro ―por dentro‖.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a traforofilia; invexofilia; a reciclofilia; a lucidofilia; a teaticofilia; a interassistenciofilia; a neofilia.
Fobiologia: a invexofobia; a fracassofobia; a neofobia; a decidofobia; a criticofobia;
a sociofobia; a projeciofobia; a fobia de autexposição.
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Sindromologia: a síndrome do já ganhou proexológico; a síndrome do bonzinho; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da passarela; a cautela
quanto à síndrome da Maria vai com as outras; a síndrome do herói.
Maniologia: a mania de sentir-se inferior aos demais; a identificação da mania do puxasaquismo indicando características de baixa autoconfiança; a mania condicionante de pensenizar
incluindo o “se”; a autossuperação da fracassomania.
Mitologia: o mito do inversor perfeito.
Holotecologia: a invexoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a assistencioteca; a proexoteca; a psicossomatoteca; a mentalsomatoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Autoconfianciologia; a Invexometrologia; a Discernimentologia; a Autodecidologia; a Autoconscienciometrologia; a Conviviologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Autopensenologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia;
a Descrenciologia; a Proexologia; a Intencionologia; a Traforologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin inversora; a conscin autoconfiante; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciex amparadora; a consciex insegura; a conscin acobertadora;
as conscins participantes do Grinvex.
Masculinologia: o autoconfiante; o narcisista; o agressivo inseguro; o inversor aglutinador assistencial; o agente retrocognitor; o aglutinador; o amparador; o autodecisor; o intermissivista; o completista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;
o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o professor; o tenepessista; o corajoso.
Femininologia: a autoconfiante; a narcisista; a agressiva insegura; a inversora aglutinadora assistencial; a agente retrocognitora; a aglutinadora; a amparadora; a autodecisora; a intermissivista; a completista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a professora; a tenepessista; a corajosa.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens
conscientiometra; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconfiança básica pró-invéxis = a do(a) jovem reconhecendo ser capaz de aplicar a técnica da invéxis; autoconfiança avançada pró-invéxis = a do(a) inversor(a)
aplicando teáticamente com segurança e convicção a técnica da invéxis, utilizando todas as capacidades invexológicas para potencializar a assistência multidimensional.
Culturologia: a evitação da cultura da bebida alcoólica; o cuidado com a cultura do
hedonismo; a evitação da cultura trafarista; a superação da cultura perfeccionista; a superação da
cultura da promiscuidade; o sobrepairamento aos idiotismos culturais; a cultura invexológica;
a cultura da Traforologia; a cultura do questionamento; a cultura da Reflexologia.
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Origens. A baixa autoconfiança do inversor pode ser influenciada por diversos elementos, a exemplo dos 3 aspectos a seguir, expostos na ordem lógica:
1. Paragenética. As características herdadas da própria consciência, resultado das experiências ao longo de várias vidas humanas e no período intermissivo.
2. Genética. A herança genética recebida dos antepassados, seja de características físicas a exemplo de predisposição a doenças, ou não físicas, ao modo de comportamentos, e a maneira de analisar e avaliar os fatos.
3. Mesologia. As características desenvolvidas pela consciência a partir da interação
com o meio, a exemplo das indústrias do álcool, dos esportes radicais, da estética, do tabagismo
e da moda influenciando as manifestações pessoais do jovem, ao modo de fuga do enfrentamento
quanto a si mesmo, sendo, portanto, negativas para a autoconfiança.
Benefícios. Eis, por exemplo, 37 itens de natureza positiva, representando benefícios
a serem conquistados e desenvolvidos através da autoconfiança pró-invéxis.
01. Abordagem traforista.
02. Aglutinação interassistencial.
03. Amizades evolutivas.
04. Assistencialidade.
05. Aumento do parapsiquismo precoce.
06. Autaceitação.
07. Autenfrentamentos.
08. Autenticidade.
09. Autesclarecimento.
10. Autestima.
11. Autocomprovação.
12. Autocrítica racional.
13. Autointelectualidade antidogmática.
14. Autossegurança mentalsomática
15. Comunicabilidade.
16. Convivência pacífica.
17. Coragem.
18. Decisões assertivas.
19. Desperticidade.
20. Diminuição da ansiedade.
21. Epicentrismo.
22. Exclusão do medo.
23. Força presencial.
24. Intercompreensão.
25. Interconfiança.
26. Liberdade.
27. Liderança multidimensional.
28. Pacificação íntima.
29. Persistência.
30. Posicionamento invexológico.
31. Positividade.
32. Qualificação do Grinvex.
33. Qualificação gesconológica.
34. Reconhecimento das habilidades intraconscienciais.
35. Recuperação de cons.
36. Resiliência lúcida.
37. Superação da heterocriticofobia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconfiança pró-invéxis, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Autoconfiança parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Autoconfiança proativa: Traforologia; Homeostático.
04. Canto da sereia: Intencionologia; Nosográfico.
05. Conscin corajosa: Holomaturologia; Neutro.
06. Conscin inversora: Invexologia; Homeostático.
07. Conscin perfeccionista: Parapatologia; Nosográfico.
08. Eficácia invexológica: Invexometrologia; Homeostático.
09. Exemplarismo invexológico: Invexologia; Homeostático.
10. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
11. Invexofobia: Antinvexologia; Nosográfico.
12. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
13. Posicionamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
14. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
15. Síndrome do bonzinho: Psicossomatologia; Nosográfico.

A AUTORREFLEXÃO E O AUTORRECONHECIMENTO DAS
CAPACIDADES INVEXOLÓGICAS POSSIBILITAM CONSOLIDAR A AUTOCONFIANÇA PRÓ-INVÉXIS SE MOTIVADOS
PELA QUALIFICAÇÃO ASSISTENCIAL MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplicante da técnica da invéxis, reconhece as
reais capacidades invexológicas? Sente-se seguro no cotidiano ao aplicar a invéxis? Quais ações
está realizando para qualificar a autoconfiança?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu;
apres. Daniel
Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1 a edição Marina Thomaz; pref. da 2a edição Daniel Muniz; revisores Alexander
Steiner et al.; 354 p.; 2 seç es; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 express es e ditos
populares; 1 foto; 1 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;
15 websites; glos. 86 termos; 25 infografias; 2 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; 3 a Ed.
rev. e aum.; ssocia ão nternaciona ditares; Foz do Iguaçu, PR; 2 9; páginas 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7.
2. Nonato, Alexandre; et al.;
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.; ssocia ão nternacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 50, 129, 178 e 205.
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
690, 691, 692, 693, 694, 695 e 696.
Webgrafia Específica:
1. Bueno, Bruno; Autoconfiança Invexológica; Artigo; Site; ASSINVÉXIS (Associação Internacional de
Inversão Existencial); 4 enus.; 5 ilus.; 2 vídeos; 7 refs.; Foz do Iguaçu, PR; S.D.; disponível em: < http://assinvexis.
org/autoconfianca-invexologica/>; acesso em 23.06.2016.

B. B.
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AUTOCONFLITO
(AUTOCONFLITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoconflito é o estado ou a condição de cisão da personalidade devido
ao mecanismo de antagonismo da conscin, homem ou mulher, consigo mesma, caracterizado pelo
estado de tensão intraconsciencial, desconforto e desassossego íntimo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo conflito deriva do idioma Latim, conflitus, “choque; embate; encontro; combate; luta; peleja”, conexo ao verbo confligere, “combater; lutar; pelejar; confrontar;
opor; comparar; bater com alguma coisa contra outra”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Autoconflitividade. 02. Autoconflituosidade. 03. Autodiscordância. 04. Autodesacordo. 05. Autodesentendimento. 06. Autoconfrontação. 07. Autocontestação.
08. Autoimportunamento. 09. Autobeligerância. 10. Conflito intrapsíquico.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautoconflito e megautoconflito são neologismos técnicos
da Autoconflitologia.
Antonimologia: 01. Paz íntima. 02. Serenidade intrapsíquica. 03. Harmonia interior.
04. Calmaria íntima. 05. Autocentramento. 06. Autoconcordância. 07. Autobenevolência.
08. Equilíbrio pessoal. 09. Eutimia. 10. Autoimperturbabilidade.
Estrangeirismologia: o conflict of mind; a gaffe intrapsíquica; a performance autocolisiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à afetividade sadia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autoconflito:
autopatologia afetiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal conflitivo; os antipensenes; a antipensenidade; os
esquizopensenes; a esquizopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; o materpensene autassediado.
Fatologia: o autoconflito; a autocontrariedade; o autodescontentamento; o ato de pensar
mal de si mesmo; a autodepreciação; o autorrancor; a autofrustração; o autaborrecimento; a autopiedade; a autoculpa; a autopunição; as automutilações; o drama de consciência; a autorrejeição;
a raiva de si mesmo; a guerra íntima; a acriticidade pessoal; a banalização dos autotrafores; a distorção da autoimagem; a autovulnerabilidade; a autodesmotivação; as dificuldades autoimpostas;
as autoperturbações desnecessárias; a má vontade consigo mesmo; o malestar intrapsíquico; o sentimento de desvalia pessoal; o sentimento de indignidade; a antibenignidade; a ausência de autacolhimento; a falta de autassistência; as reações evolutivas pessoais anticosmoéticas; a autassedialidade; a anticonsciencialidade; a falta de autocientificidade; a fossilização evolutiva; a manutenção da zona de conforto patológica; a ausência de Higiene Consciencial; a depressão; a melin;
a cisão da personalidade; a Autoconsciencioterapia; a superação dos autoconflitos; a recéxis; a recin; o resgate da autestima sadia; a maturidade afetiva; a autodesperticidade.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as fissuras
conscienciais de origem paragenética; os autobloqueios parapercepciológicos; a melex anunciada.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico conflituosidade endógena–conflituosidade
exógena; o sinergismo nosográfico fissuras conscienciais–psicoses; o sinergismo patológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergismo patológico autassédio-heterassédio.
Principiologia: o princípio cosmoético de não pensar mal de ninguém; o princípio da
autevolução requerer renovação incessante; o megaprincípio do ―nada substitui o esforço pessoa ‖; o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário; o princípio da autodesassedialidade.
Codigologia: a falta da aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC) à pacificação
íntima.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: as técnicas da Higiene Consciencial; a técnica da autorreflexão de 5 horas;
a técnica da autodeterminação; a técnica da anticonflituosidade-autopacificação; a técnica do
inventariograma; a técnica da reciclagem existencial; a técnica da reciclagem intraconsciencial;
a técnica da tenepes.
Voluntariologia: a condição de conscin-cobaia no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível dos Reciclantes
Existenciais; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos deletérios dos autoconflitos na interassistência consciencial.
Neossinapsologia: a ausência das neossinapses das reciclagens intraconscienciais.
Ciclologia: o ciclo autoconflito–autoconceito distorcido–autestima deficitária.
Enumerologia: a autoirreflexão; a autonegligência; a autodesorganização; a autodespriorização; a autodesaprovação; a autoconstrição; a autovitimização.
Binomiologia: o binômio autoconflito-Autoconsciencoterapia.
Interaciologia: a interação nosológica autoignorância-autoconflito.
Crescendologia: a profilaxia do crescendo conflito íntimo–conflito interpessoal–interprisão grupocármica; a opção pelo crescendo conflito íntimo–recolhimento íntimo–serenidade
íntima.
Trinomiologia: o trinômio autoconflito-autocompreensão-autorremissão.
Polinomiologia: o polinômio autoconflito-autossuperação-autassistência-interassistência.
Antagonismologia: o antagonismo autoconflito / autoimperturbabilidade; o antagonismo autoconflito / eutimia; o antagonismo autoconflito / autotransafetividade; o antagonismo autoconflito / maturidade consciencial; o antagonismo autoconflito / autobenevolência; o antagonismo autoconflito / autodesperticidade; o antagonismo autoconflito / heterassistência.
Paradoxologia: o paradoxo sair de si para compreender-se melhor.
Politicologia: a autodiscernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada a eliminação da autoconflituosidade no dia
a dia.
Filiologia: a autopesquisofilia; a autocogniciofilia; a autocriticofilia; a autodeterminofilia; a autassistenciofilia; a neofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a fobia do egocídio cosmoético.
Sindromologia: a síndrome da imaturidade consciencial; a síndrome da autovitimização; a síndrome da subestimação; a síndrome da insegurança; a síndrome da ectopia afetiva;
a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o mito da perfeição humana.
Holotecologia: a conflitoteca; a distimicoteca; a nosoteca; a patopensenoteca; a psicopaticoteca; a psicossomatoteca; a psicoteca; a trafaroteca.
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Interdisciplinologia: a Autoconflitologia; a Parapatologia; a Autopatologia; a Consciencioterapia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodiscernimenologia;
a Autopriologia; a Autorrecexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autoconflitiva; a conscin autassediada; a consciência autofágica;
a conscin baratrosférica; a consciênçula; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o perturbado; o malresolvido; o irrefletido; o autovitimizado; o autocomplacente; o autoindulgente; o insatisfeito; o descontente; o aborrecido; o atormentado; o aflito; o agoniado; o inquieto; o intranquilo; o desassossegado; o impaciente; o aperreado; o incucadão; o macambúzio; o encorujado; o encafifado; o cismarento; o belicoso; o antepassado de si
mesmo; o evoluciente.
Femininologia: a perturbada; a malresolvida; a irrefletida; a autovitimizada; a autocomplacente; a autoindulgente; a insatisfeita; a descontente; a aborrecida; a atormentada; a aflita;
a agoniada; a inquieta; a intranquila; a desassossegada; a impaciente; a aperreada; a incucadona;
a macambúzia; a encorujada; a encafifada; a cismarenta; a belicosa; a antepassada de si mesma;
a evoluciente.
Hominologia: o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens irrationalis; o Homo sapiens inexpertus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens
desaequilibratus; o Homo sapiens autovictimatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautoconflito = a crise de crescimento com algum nível de sofrimento; megautoconflito = a patologia mental crônica.
Culturologia: a cultura da irreflexão; a cultura da alienação; a cultura da autovitimização; a cultura do egoísmo; a cultura da menos valia; a cultura do comodismo evolutivo; a implantação da cultura da Autoconsciencioterapia permanente.
Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 variáveis para análise do autoconflito pela conscin interessada:
01. Abrangência: pontual ou generalizado.
02. Conscientização: consciente ou inconsciente.
03. Cronologia: passado (remorso), presente (irritação) ou futuro (ansiedade).
04. Dimensão: intrafísico ou extrafísico.
05. Duração: efêmero, persistente ou perene.
06. Efeito: agudo ou crônico.
07. Frequência: esporádico, frequente ou permanente.
08. Intensidade: fraco, moderado ou forte.
09. Origem: mesológico, genético ou paragenético.
10. Tamanho: pequeno ou grande.
Conviviologia. Sob a ótica da Autorreeducaciologia, o autoconflito antievolutivo expressa o nível de autoignorância e deseducação da consciência quanto à autoconvivência sadia –
premissas para a evolução consciencial–, podendo gerar a inconvivialidade.
Interassistência. No contexto da Autoconsciencioterapia, a interassistência é a técnica
mais eficiente para a autorremissão da conflitividade devido ao princípio ―quem assiste aos outros, assiste, em primeiro ugar, a si mesmo‖.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoconflito, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstencionismo consciencial: Proexologia; Nosográfico.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
03. Antagonismo extremo: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
07. Autofagia: Recexologia; Nosográfico.
08. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
09. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
10. Drama de consciência: Parapatologia; Nosográfico.
11. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
13. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
14. Produmetria anticonflitiva: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
15. Técnica da anticonflituosidade-autopacificação: Autexperimentologia; Neutro.

O AUTOCONFLITO REVELA A QUALIDADE DA AUTOPENSENIZAÇÃO DA CONSCIN. FRUTO DAS DISTORÇÕES
AUTOPERCEPTIVAS ORIUNDAS DO EGOÍSMO, TEM AUTOCURA ATRAVÉS DA INTERASSISTÊNCIA COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, alimenta autoconflitos frequentemente? Por qual
razão? Já pensou na Autoconsciencioterapia?
Bibliografia Específica:
1. Horney, Karen; Nossos Conflitos Interiores: Uma Teoria Construtiva das Neuroses (Our Inner Conflits:
A Constructive Theory of Neurosis); trad. Octavio Alves Velho; 212 p.; 12 caps.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Editora Civilização Brasileira; Rio de Janeiro, RJ; 1959; páginas 33, 137 e 155.
2. May, Rollo; O Homem à Procura de si mesmo (Man’s Search for himse f); trad. Aurea Brito Weissenberg;
230 p.; 8 caps.; 35 notas; 21 x 14 cm; br.; 8ª Ed.; Editora Vozes; Petrópolis, RJ; 1980; páginas 113 e 209.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias;
240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
1.005 a 1.009.

I. V.
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AUTOCONFLITO INVEXOLÓGICO
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. O autoconflito invexológico é a tensão intraconsciencial derivada de antagonismos, contradições e lacunas entre o holopensene da conscin, inversora ou não, e os fundamentos técnicos da invéxis.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo conflito deriva do idioma Latim, conflitus, “choque; embate; encontro; combate; luta; peleja”, ligado ao verbo confligere, “combater; lutar; pelejar; confrontar;
opor; comparar; bater com alguma coisa contra outra”. Surgiu no Século XVI. O termo inversão
procede do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”.
Apareceu no Século XIX. A palavra existencial vem 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”. Surgiu também no Século XIX. O elemento de
composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autassédio invexológico. 2. Autocontrapensene invexológico.
3. Autembate invexológico.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconflito invexológico, autoconflito invexológico inconsciente e autoconflito invexológico consciente são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Autodesassédio invexológico. 2. Autoinvéxis teática. 3. Autopacificação invexológica. 4. Heteroconflito invexológico.
Estrangeirismologia: o Invexopensenarium; o Campus de Invexologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à inversão existencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da invéxis; o holopensene pessoal antinvéxis; os patopensenes; a patopensenidade; a necessidade de ortopensenes; a ortopensenidade; a falta de retilinearidade autopensênica invexológica; o materpensene pessoal invexológico.
Fatologia: o autoconflito invexológico; a covardia de enfrentar-se; o autengano; a pusilanimidade; a autocorrupção; o porão consciencial; a ausência da bilibertação inversora; a necessidade de autenfrentamento ignorada; o autoconflito invexológico na fase preparatória da proéxis;
o autoconflito invexológico na fase executiva da proéxis; o autoconflito somático; o autoconflito
psicossomático; o autoconflito energossomático; o autoconflito mentalsomático; o autoconflito
quanto à Cosmoética; a autoinsegurança quanto aos fundamentos da invéxis; o cotoveloma pessoal quanto aos fundamentos da invéxis; a dispersão consciencial geradora de autoconflitos;
a vontade fraca para executar o prioritário; a manutenção do status quo; a sensação de não sair do
lugar; a dificuldade de ser autêntico; a personalidade de difícil convivência; a ausência de higiene
consciencial; a saturação dos autoconflitos na condição de ponto de partida da recin prioritária;
o reconhecimento dos trafores, trafares e trafais pessoais através do Conscienciograma; a diminuição da deturpação da autoimagem através do Curso Conscin-Cobaia; a eliminação de
distorções cognitivas através da Consciencioterapia; os resultados evidentes na proéxis pessoal do
inversor comprovando a eliminação de autoconflitos invexológicos.
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Parafatologia: o parautoconflito invexológico; a ausência do autodomínio do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal pouco aplicada evolutivamente; a pressão extrafísica dos assediadores do passado; a dissidência branca do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; os acidentes de percurso parapsíquicos; os efeitos inestimáveis das
autorretrocognições sadias precoces do inversor; as dinâmicas parapsíquicas contribuindo na melhoria constante da autocrítica; a Cosmoética pessoal enquanto fator essencial de rapport com os
amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade-invéxis; o sinergismo voluntariado-tenepes-docência-invéxis; o sinergismo invéxis–amparo de função.
Principiologia: a necessidade da vivência do princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da afinidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à invéxis.
Teoriologia: a teoria e prática da invéxis.
Tecnologia: a técnica da inversão existencial; as técnicas de Autoconsciencioterapia; as
técnicas de autoinvexometria; a técnica da exaustividade nas pesquisas, leituras e estudos.
Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS); os voluntários da Associação Internacional da Programação Existencial
(APEX); o voluntariado dos professores da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoinvexometria; o laboratório
conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da
Mentalsomatologia.
Efeitologia: o autoconflito invexológico na condição de efeito das autocorrupções; o autoconflito invexológico na condição de efeito das crises de crescimento pessoais.
Ciclologia: o ciclo patológico de conflitos íntimos; o ciclo patológico de omissões deficitárias.
Binomiologia: o binômio invéxis-epicentrismo; o binômio invéxis-desperticidade.
Interaciogia: a interação interdimensional invéxis-tenepes; a interação interdimensional recéxis-tenepes; a interação mentalsoma-energossoma.
Trinomiologia: o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação; o trinômio vontade–intencionalidade cosmoética–autoconsciencioterapia; o trinômio voluntariado-docência-recins.
Polinomiologia: a ausência do polinômio consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Politicologia: a invexocracia; a meritocracia; a democracia; a cognocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de causa e efeito; a lei da atração universal; as
leis da sincronicidade universal.
Fobiologia: a invexofobia; a recexofobia; a decidofobia; a voliciofobia; a autopesquisofobia; a bibliofobia; a interassistenciofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome da autovitimização; a síndrome do infantilismo.
Mitologia: o mito do inversor perfeito; o mito do epicon perfeito; o mito do ser desperto
perfeito.
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Holotecologia: a invexoteca; a recexoteca; a consciencioterapeuticoteca; patopensenoteca; a prioroteca; a definoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Invexologia; a Intermissiologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Autassediologia; a Autovitimologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; os participantes dos grinvexes; os componentes das amizades intermissivas; a isca humana inconsciente; a isca humana consciente.
Masculinologia: o inversor existencial; o invexólogo; o agente retrocognitor inato; o autodecisor; o intermissivista; o conscienciólogo; o duplista; o intelectual; o tenepessista; o pesquisador; o professor; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a inversora existencial; a invexóloga; a agente retrocognitora inata; a autodecisora; a intermissivista; a consciencióloga; a duplista; a intelectual; a tenepessista; a pesquisadora; a professora; a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens
autocorruptus; o Homo sapiens decisophobicus; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens
intermissivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconflito invexológico inconsciente = a tensão intraconsciencial do
inversor derivada da inexperiência quanto à autopesquisa; autoconflito invexológico consciente
= a tensão intraconsciencial do inversor derivada da autocorrupção quanto às incoerências e lacunas pessoais.
Culturologia: a cultura invexológica.
Taxologia. De acordo com a Perfilologia, é possível classificar pelo menos estes 4 tipos
de conscins manifestadoras de autoconflitos invexológicos, apresentados em ordem funcional:
1. Inversora. A conscin praticante da técnica da invéxis.
2. Reciclante. A conscin praticante da técnica da recéxis.
3. Simpatizante. A conscin não praticante de técnica evolutiva, discordante da invéxis,
contudo simpatizante dos princípios da Conscienciologia.
4. Antagônica. A conscin não praticante de técnica evolutiva e antagônica aos princípios da invéxis e da Conscienciologia.
Autodecisão. Em relação ao inversor ou inversora existencial, o autoconflito invexológico torna-se travão consciencial na fase preparatória da proéxis quando se mantém em banho-maria, sem autenfrentamento franco. Nesse caso, o mais honesto, para com os amparadores extrafísicos e consigo próprio, é assumir autoposicionamento, seja o megadesafio interassistencial da invéxis ou a opção de seguir caminho próprio, conforme os valores pessoais.
Taxologia. Considerando a Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, 14 possíveis conflitos da conscin, em ordem alfabética, quanto à técnica da invéxis:
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01. Amizades. O descarte das amizades ociosas, anticosmoéticas e psicossomáticas,
através das prioridades interassistenciais e evolutivas, visando o cultivo das amizades intermissivas, cosmoéticas e mentaissomáticas.
02. Antimaternidade. A condição, muitas vezes antipática, perante a família e a Socin,
de optar por vida livre de filhos, visando o exclusivismo inversivo e proexológico.
03. Autoconsciencioterapia. A eliminação das fugas imaturas (mecanismos de defesa),
por exemplo, da drogadição, através da Autoconsciencioterapia.
04. Cosmoética. A assunção do autabsolutismo cosmoético em detrimento do bifrontismo e da amoralidade.
05. Desperticidade. O desafio da liderança a partir da autodesperticidade exigindo profunda reciclagem da conscin tíbia, submissa e autovitimizadora.
06. Dinheiro. O relacionamento cosmoético e inteligente com o dinheiro, com foco na
interassistência, sem deixar monopolizar a vida pessoal em torno do cifrão.
07. Discrição. O desafio do desenvolvimento evolutivo intraconsciencial, com discrição, eliminando a necessidade de reconhecimento, status e poder intrafísico.
08. Duplismo. A opção pela dupla evolutiva, dispensando as formalidades do casamento civil e religioso.
09. Gescon. O desafio da reciclagem somática e mentalsomática de ex-praticante de esportes radicais, visando a produção de gescons escritas.
10. Maxiplanejamento. O desafio do planejamento máximo da vida pessoal em detrimento da ausência de metas evolutivas e da desorganização da rotina.
11. Paradigma. A mudança do paradigma científico-eletronótico, religioso ou artístico
para a vivência do paradigma consciencial, em especial o invexológico e o recexológico.
12. Sexualidade. A opção pela monogamia interassistencial, em relacionamento afetivo-sexual maduro, em detrimento da promiscuidade sexual egoica geradora de interprisões grupocármicas.
13. Tares. A mudança da tendência pessoal de consolação, dissimulação e de fazer média para o temperamento tarístico e de autenticidade.
14. Voluntariado. A opção inteligente pela convergência da formação e carreira profissional com o desenvolvimento do voluntariado interassistencial.
Autodiscernimento. Todos os itens anteriores podem ser conquistas ou conflitos evolutivos, dependendo dos valores pessoais, caprichos, ideias fixas e, principalmente, do autodiscernimento e do nível da inteligência evolutiva.
Reações. De acordo com a Reciclologia, a conscin, quando possui autoconflito invexológico, pode manifestar, por exemplo, estes 3 tipos de reações quanto à reciclagem intraconsciencial, em ordem crescente:
1. Autocorrupção. Ignora o autodiagnóstico; evita pensar no problema em condição
clara de autocorrupção.
2. Autovitimização. Admite o autodiagnóstico, contudo não enfrenta o conflito, mantendo-se em condição de autovitimização.
3. Autenfrentamento. Admite o autodiagnóstico e busca, com sinceridade, enfrentar-se
através dos recursos e técnicas conscienciológicas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoconflito invexológico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
02. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
Bilibertação inversora: Invexologia; Neutro.
Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
Inversão interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Invexofobia: Antinvexologia; Nosográfico.
Invexograma: Invexometrologia; Neutro.
Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
Nosopensene: Nosopensenologia; Nosográfico.
Postura antinvéxis: Antinvexologia; Nosográfico.
Propulsor da invéxis: Invexometrologia; Homeostático.
Recin invexológica: Invexologia; Homeostático.

O AUTOCONFLITO INVEXOLÓGICO É EFEITO DA FALTA
DE POSICIONAMENTO COSMOÉTICO E DA AUTOPERCEPÇÃO DEFICIENTE DA ANTIPODIA ENTRE A MANUTENÇÃO
DO PORÃO CONSCIENCIAL E OS DESAFIOS DA INVÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve algum autoconflito invexológico? Quais
estratégias utilizou para superar tal problema?
Bibliografia Específica:
1. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos.; 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
páginas 50 a 52, 135 a 174 e 176 a 192.
2. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
689 a 715.

A. N.
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AUTOCONHECIMENTO PARAPSÍQUICO
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoconhecimento parapsíquico é o ato ou efeito de a conscin, homem
ou mulher, apreender as ocorrências de parafenômenos por meio de autopesquisa, anotações
e posterior análise investigativa das parapercepções em prol da compreensão do autoparaperceptibilidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo conhecimento vem do idioma Latim, cognoscere, “aprender
a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu no Século XIV. O segundo elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para
além de”. O vocábulo psíquico procede também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro,
à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autoconhecimento pessoal das parapercepções. 2. Autocognição da
paraperceptibilidade. 3. Inventário do autoparapsiquismo.
Neologia. As 4 expressões compostas autoconhecimento parapsíquico, autoconhecimento parapsíquico inicial, autoconhecimento parapsíquico intermediário e autoconhecimento parapsíquico avançado são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Autodesconhecimento parapsíquico. 2. Antipesquisa das parapercepções. 3. Esquecimento do parapsiquismo. 4. Descaso das parapercepções.
Estrangeirismologia: a performance parapsíquica; o strong profile parapsíquico; o mind
map parapsíquico; o checkup multiexistencial; o rapport consigo mesmo; o curriculum vitae parapsíquico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto à autopesquisa do parapsiquismo.
Citaciologia: – “A vida não examinada não vale a pena ser vivida” (Sócrates, 47 –399
a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o materpensene pessoal do autoparapsiquismo; o holopensene da autopesquisa parapsíquica; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal do autoconhecimento; o holopensene da paraperceptibilidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o interesse pelas pesquisas parapsíquicas; a pesquisa do histórico parapsíquico pessoal; a valorização de si enquanto objeto de pesquisa; o prazer de aprofundar o estudo de si
próprio; o automapeamento; o aumento da autorreflexão; a retrospectiva de vida; a autanálise
qualiquantitativa do passado; o backup da memória da própria vida; os gostos inatos mostrando
possíveis informações sobre vidas anteriores; o levantamento da primeira manifestação parapsíquica; o isolamento da conscin parapsíquica por falta de compreensão das parapercepções; o preconceito quanto ao parapsiquismo; o terror noturno; a pesquisa dos medos podendo levar à identificação de traumas do passado; a catarse das retrovivências traumáticas nas perseguições violentas contra os sensitivos ao longo da História Humana; o problema consciencial atual denotando
ser consequência de ações pretéritas; o medo do autoparapsiquismo; o medo do autoconhecimento; os medos esquecidos; a deslavagem cerebral; a correção da autoimagem; a verificação dos resultados auferidos pelo parapsiquismo na vida diária; o ato de conhecer-se até do “avesso”; o conjunto de registros importantes da vida atual; a coragem consciencial para o autoconhecimento;
a saída da superficialidade; o corte da reclamação da falta de compreensão dos parafenômenos; as
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dinâmicas parapsíquicas nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs), colaborando para o autoconhecimento parapsíquico; o descondicionamento das repressões mesológicas antiparapsiquismo;
a reabertura do ato de querer compreender a si próprio; a reconstrução de si mesmo; a reformulação de autoconceitos; o autorreconhecimento; a confirmação ou modificação do rumo das pesquisas; a recuperação dos cons magnos; a identificação e autoposicionamento quanto a condição de
conscin parapsíquica; a identificação do perfil parapsíquico; a predisposição a determinado tipo
de evento; o investimento no parapsiquismo; o autoinventário parapsíquico; o autoconhecimento
através da pesquisa.
Parafatologia: o autoconhecimento parapsíquico; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; o autoparapsiquismo auxiliando a programação existencial; a inspiração dos amparadores extrafísicos; as autorretrocognições amparadas; a autoconscientização multidimensional (AM); a desinibição parapsíquica; o autoparapsiquismo propiciando a retomada da consciencialidade intermissiva; as repercussões energéticas do autestudo; a força presencial da conscin parapsíquica; o autoconhecimento das instalações dos campos energéticos assistenciais; o desvendamento dos paraolhos; o reconhecimento das sincronicidades e interatividades intra e extrafísicas
ou entre fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos; o autodescortino evolutivo; o desassombro perante as consciexes; a reanimação das habilidades parapsíquicas pregressas; o parafato de
toda conscin ter sensibilidade parapsíquica; o parafato de o percentual de parapsiquismo variar de
pessoa para pessoa; a superdotação parapsíquica; a pesquisa do macrossoma; a Paragenética sobrepondo-se à Genética; a autotares parapsíquica; os talentos parapsíquicos; a investigação da origem das ideias pessoais; a autorganização parapsíquica; as companhias extrafísicas ainda mantidas pelas mimeses desnecessárias; as ideias inatas evidenciadoras do Curso Intermissivo (CI); as
preferências pessoais denotando as características culturais holobiográficas; os extrapolacionismos parapsíquicos; o capital parapsíquico; a investigação das autovivências multidimensionais;
a hipótese da escolha pré-ressomática da árvore genética adequada à proéxis parapsíquica;
a surpresa do autoconhecimento parapsíquico; os próprios atos, fatos e parafatos revelando as retrovidas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin sensitiva cosmoética–equipex amparadora; o sinergismo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o sinergismo paraperceptibilidade veterana–intelectualidade útil–comunicabilidade avançada.
Principiologia: o princípio pessoal de escrever para não esquecer; o princípio de duvidar das próprias certezas; o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio ―quem
procura acha‖; o princípio da semperaprendência; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a teática do princípio da descrença (PD); o princípio da autopesquisa ininterrupta.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) criado a partir da autorrevisitação
da trajetória de vida.
Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal; a teoria do autoconhecimento evolutivo;
as teorias conscienciológicas propulsoras de autorreciclagens.
Tecnologia: a técnica do registro das manifestações conscienciais; a técnica da retrospectiva da própria vida; a técnica de sobrepairar as próprias lembranças; a técnica do bom humor aplicado aos próprios tropeços no decorrer da vida; a técnica da soltura energossomática;
a técnica do entrecruzamento de dados; a técnica do autodidatismo; a técnica da autobiografia;
a técnica das autorretrocognições sadias; a técnica da assimilação simpática; a técnica da desassimilação simpática; a técnica de instalação do EV a técnica da expansão das energias conscienciais (ECs).
Voluntariologia: o voluntariado autopesquisístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da dife-

Enciclopédia da Conscienciologia

2695

renciação pensênica; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia;
o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio
Invisível da Extrafisicologia.
Efeitologia: o efeito do parapsiquismo precoce no saldo interassistencial; o efeito halo
do autoparapsiquismo na sequência das vidas intrafísicas; os efeitos da aplicação da técnica da
autorrevisitação na evolução consciencial; os efeitos do autoconhecimento potencializador de reciclagens pessoais; o efeito dos cursos conscienciológicos na verificação de fatos recorrentes
e indicadores de recins; o efeito potencializador do retroparapsiquismo no autoparapsiquismo;
o efeito da autopesquisa transparecendo na consequente recin; os efeitos evolutivos prioritários
da curiosidade parapesquisística; os efeitos potencializadores da consciência crítica.
Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas advindas da ampliação do entendimento de si mesmo.
Ciclologia: o ciclo da autorreeducação parapsíquica; o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo repressão parapsíquica antiga–catarse multidimensional
atual.
Enumerologia: o autoconhecimento mentalsomático; o autoconhecimento psicossomático; o autoconhecimento somático; o autoconhecimento energossomático; o autoconhecimento seriexológico; o autoconhecimento proexológico; o autoconhecimento ininterrupto.
Binomiologia: o binômio autoconhecimento-autotransformação; o binômio percepção-parapercepção; o binômio egão-orgulho travando a autopesquisa parapsíquica.
Interaciologia: a interação retrovidas–vida atual; a interação estreita vivências-paravivências; a interação 1% de inspiração–99% de transpiração.
Crescendologia: o crescendo iscagem inconsciente–iscagem amadora–iscagem lúcida;
o crescendo autodesassédio pensênico–autodomínio energético–heterodesassédio; o crescendo
ingenuidade-experiência-maturidade; o crescendo pesquisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica cosmovisiológica; o crescendo autolucidez parapsíquica–autoconsciencialidade evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–parapercepções multidimensionais.
Polinomiologia: o polinômio procurar–intensificar a busca–encontrar–trazer à tona–
–reciclar; o polinômio registrar-relembrar-pesquisar-analisar-reciclar; o polinômio registros–linha do tempo–contextualização dos fatos–visão de conjunto–Auto-História Integral.
Antagonismologia: o antagonismo autoparapsiquismo sadio / autoparapsiquismo doentio; o antagonismo veteranice parapsíquica / jejunice parapsíquica; o antagonismo energia consciencial nociva / energia consciencial defensiva; o antagonismo pessoa aberta / pessoa fechada;
o antagonismo energossoma solto / energossoma bloqueado; o antagonismo autopesquisa planificada / espontaneidade autoinvestigativa; o antagonismo focagem na essência do parafenômeno
(mentalsomaticidade) / focagem na moldura do parafenômeno (psicossomaticidade).
Paradoxologia: o paradoxo patológico do cientista eletronótico rejeitando as evidências parapsíquicas; o paradoxo de a pessoa poder ser 1 livro aberto, sem saber lê-lo; o paradoxo
de quanto mais a conscin parapsíquica percebe, menos pode comunicar as parapercepções;
o paradoxo da solidez da parafenomenalidade sutil.
Politicologia: a autopesquisocracia; a meritocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada a autopesquisa contínua.
Filiologia: a fenomenofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a autoparapsiquismofobia; a intelectofobia; a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a retrofobia; a proexofobia; a neofobia.
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Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização;
a síndrome da autovitimização.
Maniologia: a identificação das manias egocêntricas.
Mitologia: a desmitificação de si mesmo; o mito do dom recebido sem autesforço; o mito de pesquisar somente personalidades ilustres; o fim do pseudoconforto de viver sob a ilusão
dos mitos intrafísicos.
Holotecologia: a energeticoteca; a fenomenoteca; a inventarioteca; a parapsicoteca;
a autopesquisoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Inventariologia; o Holobiografologia; a Parapercepciologia; a Paraprocedenciologia; a Seriexologia; a Holomnemonicologia; a Experimentologia; a Parafenomenologia; a Intencionologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autopesquisadora; a conscin enciclopedista; a conscin parapsíquica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial.
Masculinologia: o autopesquisador; o provocador de parafenômenos; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o intermissivista; o completista; o proexista; o epicon lúcido;
o inversor existencial; o reciclante existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;
o amparador intrafísico; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o projetor
consciente.
Femininologia: a autopesquisadora; a provocadora de parafenômenos; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a intermissivista; a completista; a proexista; a epicon lúcida;
a inversora existencial; a reciclante existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a amparadora intrafísica; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a projetora
consciente.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens reflexivus;
o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconhecimento parapsíquico inicial = a autopesquisa da aparência das
parapercepções; autoconhecimento parapsíquico intermediário = a autopesquisa e apreensão do
conteúdo das parapercepções; autoconhecimento parapsíquico avançado = a compreensão e aplicação da utilidade assistencial do autoparapsiquismo.
Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade; a paracultura profilática das práticas
bioenergéticas; a cultura do parapsiquismo interassistencial; a cultura da autopesquisa; a cultura da autoinvestigação; a cultura da Inventariologia Parapsíquica.
Taxologia. Sob a ótica da Parametodologia, eis, por exemplo, 32 itens contributivos para a pesquisa do autoconhecimento parapsíquico, listados em ordem alfabética:
01. Abertismo consciencial: o destemor autopesquisístico.
02. Amizades evolutivas: a troca de experiências e compreensões.
03. Anotações: os registros exaustivos e detalhados.
04. Antimarasmo: a saída da apatia parapsíquica.
05. Assistência: a identificação do público-alvo.
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06. Autaceitação: o ato de não brigar com fatos.
07. Autorreflexão diária: a persistência reflexiva.
08. Bom humor: a capacidade de ver os fatos de maneira sadia.
09. Conscienciometria: a matematização da consciência.
10. Consciencioterapia: a condição de evoluciente em atendimento na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
11. Conscin-cobaia: a técnica da autoexposição e recebimento de feedbacks cosmoéticos, oferecida pela Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS).
12. Cursos: os programas parapedagógicos das ICs relativos ao parapsiquismo.
13. Dinâmicas: os encontros para vivenciar os parafenômenos de maneira técnica.
14. Docência: a tares através da Parapedagogia.
15. Dupla evolutiva (DE): a parceria proexológica.
16. EV: a prática do estado vibracional diuturnamente.
17. Família: o estudo da família, sendo oportunidade de obter informações sobre si.
18. Gescon: a escrita contribuindo para a compreensão parafenomênica.
19. Holoteca: o local otimizado para pesquisas.
20. Laboratórios: o espaço potencializador do autoconhecimento.
21. Leitura: a pesquisa em livros sobre variados assuntos parapsíquicos e afins.
22. Mapeamento de trafais: os traços-faltantes.
23. Mapeamento de trafares: os traços-fardo.
24. Mapeamento de trafores: os traços-força.
25. Minitertúlias: a possibilidade de aprofundar os temas de pesquisa.
26. Monitoria: a equipe de apoio dos cursos, dinâmicas e eventos.
27. Neofilia: o interesse pelo novo.
28. Preceptoria parapsíquica: o atendimento da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI) e Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN).
29. Projeciofilia: o gosto pela projetabilidade, ou saída do corpo físico.
30. Tenepes: a aplicação da técnica diária.
31. Tertúlias: a oportunidade de debater online verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
32. Voluntariado: a atividade com vínculo consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoconhecimento parapsíquico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
03. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
04. Auto-herança parapsíquica: Seriexologia; Homeostático.
05. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
06. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Autoproéxis parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Inventário parapsíquico da infância: Autopesquisologia; Homeostático.
11. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
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13. Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
14. Prioridade parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
15. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

O AUTOCONHECIMENTO PARAPSÍQUICO MOSTRA PARA
OS PESQUISADORES O FATO DE TODOS POSSUÍREM
ALGUM NÍVEL DE PARAPERCEPTIBILIDADE, CONDIÇÃO
RESULTANTE DO INVESTIMENTO DAS MÚLTIPLAS VIDAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou em profundidade o autoparapsiquismo? Identificou as singularidades propulsoras de aprimoramentos pessoais?
J. C. N.
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AUTOCONQUISTA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconquista é o componente específico da obtenção ou consecução das
3 séries de categorias de feitos, façanhas e objetivos, por parte da conscin lúcida, homem ou mulher intermissivista, quanto à vida intrafísica, aos recursos intraconscienciais e aos recursos extraconscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra conquistar deriva do idioma Latim Medieval, conquistare, “conquistar”, e esta do idioma Latim, conquirere, “buscar; procurar juntamente; recrutar”, sob influência do verbo quaerere, “querer”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo conquista surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autofaçanha. 2. Autovitória. 3. Autotriunfo.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconquista intrafísica primária, autoconquista
intraconsciencial primária e autoconquista extraconsciencial primária são neologismos técnicos
da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Autofracasso. 2. Autoderrota. 3. Autoperdularismo.
Estrangeirismologia: a condição técnica ou profissional do expert; o Cognitarium;
o curriculum vitae magnum da pessoa; o strong profile cognitivo; o will power; a expertise; o high-level of selfperformance fixado; a conquista evolutiva do selfheirship; a condição sine qua non
da conquista do gargalo evolutivo; o know-how conquistado; o big score pessoal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas gerais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade;
a autopensenização especializada; o holopensene incentivador de novas conquistas ortopensênicas.
Fatologia: a autoconquista; o coroamento dos autesforços.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconquista seriexológica na admissão ao Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático; a efetivação das autoconquistas evolutivas no compléxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo potente energia consciencial–autoparapsiquismo; o sinergismo conquista evolutiva anterior–conquista evolutiva posterior.
Principiologia: o princípio evolutivo fundamental do domínio das ECs; o princípio da
descrença; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da eliminação
do retrabalho de reconquista do ganho perdido.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo ao contínuo autaprimoramento evolutivo.
Teoriologia: a teoria e a prática do autodidatismo ininterrupto.
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Tecnologia: as técnicas parapsíquicas do EV e do arco voltaico craniochacral; as abordagens técnicas especializadas de amplo espectro; a obtenção do zelo e rigor técnico.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enriquecendo o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos
Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito imediato da atuação das ECs; os efeitos da disciplina autoimposta
na profundidade da autodeterminação; os efeitos automotivacionais crescentes das teáticas exitosas levando à mestria; os efeitos da consolidação de neopadrões autoincorruptores na conquista da condição da autodesperticidade; os efeitos da mentalidade autossuperadora; os efeitos da
criatividade ao lidar com a imprevisibilidade; os efeitos da pacificação intraconsciencial na conquista da autodesperticidade; os efeitos motivadores dos sucessos evolutivos reiterados.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoconquistas evolutivas; a conquista teática das
neossinapses intermissivas prioritárias.
Ciclologia: o ciclo evolutivo, energético, interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal;
o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; os patamares no ciclo de crescimento autevolutivo; o ciclo meta-conquista; o neociclo autevolutivo; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo jejunice-veteranice; o ciclo amadorismo-profissionalismo; o ciclo evolutivo conquistar-manter-expandir.
Enumerologia: o alcance das metas; a aquisição de competências; a apreensão de conhecimentos; a elaboração de neoideias; a concretização de gescons; a obtenção de bens; o domínio de si mesmo.
Binomiologia: o binômio consciência lúcida–energias conscienciais; a conquista incorporada naturalmente ao binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio autevolutivo expandir retroconquistas–planejar neoconquistas; o binômio conquistas-fracassos; o binômio neoconquista intermissiva–neoconquista intrafísica; o binômio neoconquista extraordinária–neoconquista ordinária; o binômio neoconquista pessoal–neoconquista grupal; o binômio empenho-conquista; o binômio persistência-paciência; o binômio autoconceito-autestima.
Interaciologia: a interação autocognição prioritária–Energossomatologia; a interação
repetição técnica–destreza progressiva; a interação autogoverno-autoconfiança-autestima; a interação fundamental modéstia-conquista; a interação tempos de grandes transformações–tempos
de maxiconquistas inéditas; a interação recin-recéxis; a interação autossuficiência evolutiva–
–harmonização cósmica.
Crescendologia: o crescendo Fisiologia Humana–Parafisiologia; o crescendo assim-desassim cosmoético; o crescendo especialismo-generalismo; o crescendo iniciante-veterano;
o crescendo na acumulação de conquistas gerando as diversas categorias de elites evolutivas;
o crescendo miniconquistas-maxiconquista; o crescendo minitrafores-megatrafor; o crescendo
exemplificativo neoconquista pessoal–neoconquista grupal; o crescendo retrofracasso-neoconquista; o crescendo autoconquista-automaturação-autodomínio; o crescendo evolutivo das crises
de crescimento subentrantes.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio expandir retroconquistas–sustentar conquistas–planejar neoconquistas.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-definição-decisão-determinação-neoconquista; a conquista do polinômio estado vibracional–arco voltaico craniochacral–tenepes–
–ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo autodesassédio / autassédio consciencial; o antagonismo conquistas evolutivas sofisticadas / conquistas óbvias vulgares; o antagonismo autoconquista / automimese; o antagonismo autoconquista permanente / autoconquista temporária.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o livre arbítrio conquistado, maior a autossubmissão voluntária ao fluxo cósmico.
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Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a mentalsomatocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na conservação e ampliação das autoconquistas; a lei
da educação evolutiva permanente.
Filiologia: a energofilia; a neofilia; a desafiofilia; a teaticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia.
Fobiologia: a gnosiofobia; a epistemofobia; a intelectofobia; a bibliofobia; a filosofofobia; a culturofobia; a leiturofobia.
Mitologia: o mito do dom recebido sem esforço.
Holotecologia: a cognoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a ciencioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Intrafisicologia; a Intermissiologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Invexologia;
a Duplologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Autoproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens maxiconquistator; o Homo
sapiens neoconquistor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo
sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconquista intrafísica primária = o estado vibracional; autoconquista
intraconsciencial primária = o domínio da vontade; autoconquista extraconsciencial primária
= o pé-de-meia pessoal.
Culturologia: a cultura da produtividade; a cultura focada na Autevolução.
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Taxologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10
conquistas fundamentais quanto à vida intra e extrafísica, megadesafios inarredáveis para a conscin lúcida intermissivista, homem ou mulher:
01. Estado vibracional (EV; Assim; Desassim; Parapercepciologia).
02. Profissão pessoal (Área da Saúde; Docência; Taristicologia).
03. Inversão existencial (Invéxis; Invexologia).
04. Dupla evolutiva (Duplista; Duplologia).
05. Tarefa energética pessoal (Tenepes; Interassistenciologia).
06. Megagestação consciencial (Megagescon; Autoproexologia).
07. Completismo existencial (Compléxis).
08. Oficina extrafísica (Ofiex; Interdimensiologia).
09. Autodesassedialidade permanente total (Autodesperticidade).
10. Autorrevezamento multiexistencial (Autosseriexologia).
Caracterologia. Segundo a Intraconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
10 conquistas fundamentais quanto aos recursos intraconscienciais, megadesafios inafastáveis para a conscin lúcida intermissivista, homem ou mulher:
01. Vontade (Voliciologia; Voliciolina).
02. Autoconcentração mental (Autofocalização).
03. Intencionalidade (Interessologia).
04. Atenção dividida (Versatilidade; Polivalência).
05. Autodeterminologia (Autodecidologia).
06. Dicionários cerebrais (Lexicologia Cortical).
07. Associação de ideias (Confutaciologia; Enumerologia).
08. Juízo autocrítico (Hiperacuidade; Holomaturologia).
09. Memória (Holomnemonicologia; Autorretrocogniciologia).
10. Cosmovisão (Cosmovisiologia; Autotaquirritmia).
Extrafisicologia. De acordo com a Extraconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem
funcional, 10 conquistas fundamentais quanto aos recursos extraconscienciais, megadesafios preferenciais para a conscin lúcida intermissivista, homem ou mulher:
01. Farturologia (Pé-de-meia).
02. Tecnologia (Evolutiva).
03. Supercomunicação (Infocomunicologia).
04. Cognópolis (CCCI).
05. Holotecologia.
06. Curso Superior.
07. Autodidatismo ininterrupto.
08. Voluntariado conscienciológico.
09. Epicentrismo consciencial.
10. Enciclopédia da Conscienciologia.
Autesforçologia. A partir da Discernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 autoconquistas evolutivas dependentes apenas dos autesforços da conscin lúcida, intermissivista, homem ou mulher:
01. Autoridade cosmoética: a boa índole incorruptível (CPC vivenciado).
02. Bom humor fraterno: o autocontrole emocional natural.
03. Depuração intraconsciencial: a maturação da autoconsciencialidade.
04. Domínio bioenergético: o pragmatismo evolutivo.
05. Força presencial: a potência pessoal das energias conscienciais (ECs).
06. Imperturbabilidade cosmoética: a felicidade íntima plena (Megaeuforização).
07. Parapsiquismo interassistencial: a paraperceptibilidade sadia.
08. Personalidade forte: a autodisciplina javalínica com inteligência evolutiva (IE).
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09. Racionalidade paracientífica: a autoconscientização multidimensional (AM) técnica.
10. Sabedoria evolutiva: o acervo cognitivo, teático, prioritário.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconquista, 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. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
05. Autodomínio da conquista: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Conhecimento: Autocogniciologia; Neutro.
09. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
10. Domínio cognitivo: Autocogniciologia; Neutro.
11. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
12. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
13. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
14. Maxiconquista atual: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Neoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.

OS RECURSOS FUNDAMENTAIS À MEGADINAMIZAÇÃO
DA AUTEVOLUÇÃO EXISTEM PLENAMENTE ACESSÍVEIS
À CONSCIN INTERMISSIVISTA, VIVENDO A EXISTÊNCIA
COMPLEXA, NESTE PLANETA, NO TERCEIRO MILÊNIO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, conquistou, até o momento, quais recursos das
3 categorias experimentais: intrafísicos, intraconscienciais ou extraconscienciais? Você dispõe de
planejamento técnico para a conquista de novos recursos?
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AUTOCONSCIENCIALIDADE
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconsciencialidade é a qualidade ou o nível de autoconhecimento por
parte da própria consciência, segundo o autodiscernimento mentalsomático, a hiperacuidade, a holomaturidade e as prioridades evolutivas na vida intra ou extrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de
alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autolucidez consciencial. 2. Hiperacuidade autoconsciencial. 3. Hiperautoconsciencialidade. 4. Hipoautoconsciencialidade.
Neologia. Os 4 vocábulos miniautoconsciencialidade, hipoautoconsciencialidade, maxiautoconsciencialidade e hiperautoconsciencialidade são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Heteroconsciencialidade. 2. Macroconsciencialidade (Coletiva).
3. Anticonsciencialidade; inconsciencialidade. 4. Lucidez falhada. 5. Obtusidade evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade consciencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Autoconsciencialidade é vida.
Unidade. A unidade de medida prática da autoconsciencialidade é a projetabilidade lúcida (PL).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; o materpensene pessoal; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a autoconsciencialidade; o nível da autoconsciencialidade; o juízo autocrítico;
a hiperacuidade pessoal; a mentalidade aberta; a bagagem intelectual; a disciplina mentalsomática; o dicionário cerebral, analógico, poliglótico, pessoal; o megafoco existencial pessoal; os amplificadores da autoconsciencialidade.
Parafatologia: a autoconsciência do autencapsulamento consciencial.
III. Detalhismo
Enumerologia: a consciencialidade; a interconsciencialidade; a heteroconsciencialidade; a intraconsciencialidade; a extraconsciencialidade; a paraconsciencialidade; a cosmoconsciencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo autoconsciencialidade / autoinconsciencialidade.
Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Intraconscienciologia; o Consciencialismo; a Cosmoconscienciologia; a Paraprofilaxiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana autoconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens autoconscientialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautoconsciencialidade = a lucidez sadia da consciência quanto às
retrocognições intermissivas (Holomnemônica); maxiautoconsciencialidade = a lucidez sadia da
consciência quanto aos detalhes da paraprocedência (extrafísica) pré-ressomática (Intermissiologia).
Culturologia: o nível da formação cultural da pessoa.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a autoconsciencialidade pode ser, por exemplo, racionalmente classificada em duas categorias básicas:
1. Ininterrupta: a lucidez pessoal continuísta capaz de manter a autoconsciencialidade
consecutiva, ininterrupta, integrativa, autossuficiente, decidida, perseverante e sadia.
2. Entrecortada: a lucidez pessoal falhada evidenciada pela autoconsciencialidade entrecortada, segmentada, com soluções de continuidade, altos e baixos, idas e vindas, marchas
e contramarchas, avanços e retrocessos, hesitações e tateios na percuciência, patológica.
Tipologia. Dentro do universo da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 16 tipos distintos de autoconsciencialidade:
01. Autoconsciencialidade bioenergética: energossomática; autodefensiva.
02. Autoconsciencialidade cosmoética: moral; incorrupta; reta; parajurídica.
03. Autoconsciencialidade desassediadora: terapêutica; discernidora.
04. Autoconsciencialidade evolutiva: reciclante; inversiva.
05. Autoconsciencialidade genérica: feminina; masculina.
06. Autoconsciencialidade gráfica: autoral; esclarecedora.
07. Autoconsciencialidade heurística: inovadora; criativa; verpônica.
08. Autoconsciencialidade intelectual: mentalsomática.
09. Autoconsciencialidade interassistencial: tenepessista.
10. Autoconsciencialidade madura: adulta; veterana; experiente; formada.
11. Autoconsciencialidade organizacional: disciplinadora.
12. Autoconsciencialidade parapsíquica: sensitiva; multidimensional.
13. Autoconsciencialidade policármica: egocármica; grupocármica; holocármica.
14. Autoconsciencialidade política: sociológica.
15. Autoconsciencialidade somática: intrafísica; fisiológica.
16. Autoconsciencialidade verbal: coloquial; idiomática; comunicativa.
Dúvidas. Pela análise da Autopesquisologia, somente a ampliação da autoconsciencialidade faz a conscin deixar de pensar erradamente em ser o próprio corpo humano (soma) com
o qual se manifesta na Terra, mero fruto do subcérebro abdominal do ginossoma da própria mãe,
eliminando, como consequência, as fobias maiores e as dúvidas amargurantes.
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Subcerebrologia. Em Extrafisicologia, a conscin adulta ainda vive sob excessiva influência do subcérebro abdominal, com noção mínima da autoconsciencialidade, por exemplo,
quanto ao altruísmo, se não aplicar nem 1/3 dos 2 tempos, o consciencial e o exterior, e dos
2 espaços, o íntimo e o físico, em prol de outras consciências.
Associação. Na pesquisa da Cosmovisiologia, a condição potencializadora da autoconsciencialidade é o emprego do atributo consciencial da associação de ideias com a visão máxima,
possível, panorâmica, de conjunto, cosmovisiológica, do trabalho desenvolvido na programação
existencial (proéxis) da conscin.
Primado. Do ponto de vista da Mnemossomatologia, através de previsões justificadamente otimistas, a era consciencial atual (Ano-base: 1997), implantará, pouco a pouco, neste planeta, o primado da autoconsciencialidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconsciencialidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
2. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
3. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
4. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
5. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
6. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
7. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.

PELA EVOLUCIOLOGIA, NA ATUALIDADE EVOLUTIVA DA
TERRA, A AUTOCONSCIENCIALIDADE PODE SER CONSIDERADA MEGACONHECIMENTO PRIORITÁRIO DE APENAS
MICROMINORIA DOS COMPONENTES DA HUMANIDADE.
Questionologia. Qual a dinâmica do discernimento da autoconsciencialidade para você?
Qual conhecimento você adquiriu hoje para ser usado para sempre? Qual input ou engrama recente você incorporou à holomemória para ser usado até nas próximas vidas intrafísicas e períodos intermissivos futuros?
Bibliografia Específica:
1. Saúde & Energia; Redação; Alimentação Saudável exige Conscientização; Tabloide; N. 38; 3 ilus.; Florianópolis, SC; 21.02.2000; capa (manchete), páginas 6 e 7.
2. 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 38.
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 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 77, 115, 257, 324, 507 e 524.
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 220, 244, 260, 264, 533, 883, 1.093, 1.102
e 1.104.
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; página 353.
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6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 227, 284, 488, 493, 537, 544 e 741.
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AUTOCONSCIENCIALIDADE ASCENDENTE
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconsciencialidade ascendente é a condição intraconsciencial da
conscin lúcida na qual predomina o discernimento sobre as manifestações essenciais da consciência, com a instalação do governo da assertividade do raciocínio e da lógica nas manifestações ortopensênicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de
alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra ascendente deriva também do idioma Latim, ascendens, de ascendere, “subir; montar; escalar”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Autoconsciencialidade dinâmica; autoconscienciosidade ascendente. 02. Autolucidez maior. 03. Predomínio da mentalsomaticidade consciencial. 04. Predomínio
do autodiscernimento. 05. Apreensibilidade avançada. 06. Hiperacuidade autoconsciencial.
07. Hiperautoconsciencialidade. 08. Apreensibilidade superior. 09. Base da Serenologia. 10. Inteligência evolutiva (IE).
Neologia. As 3 expressões compostas autoconsciencialidade ascendente, autoconsciencialidade ascendente primária e autoconsciencialidade ascendente evoluída são neologismos
técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Autoconsciencialidade descendente. 02. Autolucidez menor.
03. Predomínio da psicossomaticidade consciencial. 04. Predomínio do autemocionalismo.
05. Anticonsciencialidade. 06. Protoconsciencialidade; semiconsciencialidade. 07. Hipoautoconsciencialidade; infraconsciencialidade; miniconsciencialidade. 08. Autoconsciencialidade
subnormal; obtusidade evolutiva. 09. Base da Pré-Serenologia. 10. Heteroconsciencialidade.
Estrangeirismologia: o upgrade intraconsciencial; a awareness evolutiva; a autoconsciencialidade large; o expert autoconscienciométrico; a open mind para a autevolução; o nosce te
ipsum; a intelligentsia evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoconsciencialidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciência evolutiva; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: a autoconsciencialidade ascendente; a autoconsciencialidade dinâmica; a recuperação dos cons magnos; a mentalsomaticidade; o autodiscernimento; a autossuperação evolutiva; os atributos conscienciais; a visão do Cosmos de acordo com o nível evolutivo da consciência; a autodissecção das megassubjetividades; a expansão da autolucidez; as verdades relativas de
ponta (verpons); a autocatálise evolutiva; a autoconsciencialidade megacognitiva; a autoconsciencialidade anticonflitiva; o tirocínio intelectual; a hiperacuidade; o arrazoamento introspectivo;
a autoconsciencialidade cosmoética; o megaconhecimento prioritário; o primado da autoconsciencialidade; a Ciência da Intraconsciencialidade; a gescon; a megagescon.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Teoriologia: a teoria da sabedoria essencial; a teoria da interpretação do Curso Intermissivo.
Tecnologia: a Tecnologia Parapsíquica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio paradireito-paradever.
Interaciologia: a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma; a interação
autossacrifício lúcido–autevolução racional; a interação autossuficiência evolutiva–harmonização cósmica; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação
atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação autolucidez parapsíquica–
–cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio primener-eudemonia-eutimia.
Antagonismologia: o antagonismo autoconsciencialidade / autoinconsciencialidade.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei da maxiproéxis grupal (buscar o prioritário da proéxis para não perder
as companhias evolutivas).
Filiologia: a conscienciofilia; a gnosiofilia; a neofilia; a cosmoeticofilia; a parapsicofilia;
a priorofilia; a logicofilia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a consciencioteca; a evolucioteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca;
a experimentoteca; a projecioteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autevoluciologia; a Autocogniciologia; a Autolucidologia; a Autocosmovisiologia; a Autocriativologia; a Autexperimentologia;
a Automaturologia; a Autopriorologia; a Autoprojeciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o amplificador da consciencialidade.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a amplificadora da consciencialidade.
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Hominologia: o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens autoconscientialis;
o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconsciencialidade ascendente primária = o domínio teático satisfatório da sinalética energética e parapsíquica pessoal; autoconsciencialidade ascendente evoluída
= a vivência satisfatória de autorretrocognições úteis.
Culturologia: a cultura da multidimensionalidade consciencial.
Argumentologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, importa distinguir 4 condições
ou estágios conscienciais a fim de se compreender melhor a autoconsciencialidade ascendente,
aqui dispostas na ordem funcional, parafisiológica ou cronológica evolutiva:
1. Ressomatologia: a ressoma ascendente; a vida intrafísica mentalsomática (Cerebrologia, intelectualidade, erudição, polimatia); a ressoma descendente; a vida intrafísica psicossomática (Cerebelologia, Psicomotricidade, Fisicultura, belicismo, somaticidade).
2. Xenofrenologia: a xenofrenia ascendente; a projetabilidade lúcida; a xenofrenia descendente; o onirismo; o sonho; o pesadelo; o devaneio.
3. Dessomatologia: a primeira dessoma; a segunda dessoma ascendente; a Mentalsomatologia; a segunda dessoma descendente; a Psicossomatologia.
4. Intermissiologia: a intermissividade ascendente; a Comunex Interlúdio; a intermissividade descendente; a Baratrosfera.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconsciencialidade ascendente, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
03. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
04. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
08. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
09. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
10. Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.

A AUTOCONSCIENCIALIDADE ASCENDENTE É INEVITÁVEL
PARA TODAS AS CONSCIÊNCIAS. O IDEAL, NO ENTANTO, ATÉ EM FAVOR DOS OUTROS COMPANHEIROS EVOLUTIVOS, É ATINGIR ALGUM NÍVEL TEÁTICO DESDE JÁ.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já alcançou algum patamar teático da autoconsciencialidade ascendente? Quais os resultados obtidos?
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AUTOCONSCIÊNCIA VERBAL
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconsciência verbal é a condição específica da conscin, homem ou
mulher, lúcida quanto à comunicação por intermédio de palavras faladas, seja no diálogo, no coloquialismo informal, no debate aberto ou nas exposições públicas de todos os tipos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de
alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O termo verbal provém também do
idioma Latim, verbalis, “de palavras; verbosidade; derivado de verbo”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autoconsciência oral. 2. Autoconsciência coloquial.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconsciência verbal, miniautoconsciência verbal e megautoconsciência verbal são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Autoinconsciência verbal. 2. Autoconsciência gráfica. 3. Autoconsciência somática. 4. Autoconsciência parapsíquica.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação interpessoal; a assinatura pensênica verbal; os grafopensenes verbais; a grafopensenidade oral.
Fatologia: a autoconsciência verbal; a apresentação física pessoal; a Higiene Física; as
expressões faciais; as caras e bocas; o papel relevante das mãos; o domínio da inibição; a timidez-doença; o ato de saber ouvir e saber falar; a palavra; a afirmação; o discurso; a promessa;
a revelação; o detalhe do verbo (1%) na verbação; o ansiosismo; a inconsciência verbal; a palavrosidade; a tagarelice; as palavras sem conteúdo; a palavra de poder falada; a ignorância dos limites; a vaniloquência; a breviloquência; o palavrório; o transe parapsíquico; o cerebelo; a psicomotricidade; o sistema nervoso autônomo; a interpretação cênica pessoal; o histrionismo quando
sadio; o mentalsoma se expondo pelos lábios; a exposição inteligente; as argumentações lógicas;
a bagagem intelectual; o ato de informar e não doutrinar; a educação social; o bom-tom; a autoconsciência comunitária; as palavras-medicamentos; os vocábulos da reconciliação; o dicionário
do bom ânimo; o senso universalista; a tares.
Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Binomiologia: o binômio varejismo–atacadismo consciencial; o binômio professor-aluno; o binômio saber falar–saber calar; o binômio tares-tenepes.
Interaciologia: a interação língua-energia–língua-idioma.
Trinomiologia: o trinômio coronocracha-frontochacra-laringochacra; o trinômio intelectualidade–autoparapsiquismo–comunicabilidade pessoal.
Antagonismologia: o antagonismo microfone / coleira; o antagonismo conferência
/ monólogo.
Politicologia: a democracia direta.
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Filiologia: a verbofilia.
Holotecologia: a comunicoteca; a argumentoteca; a fonoteca; a dialeticoteca; a lexicoteca; a eloquencioteca; a linguisticoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Conviviologia; a Fonética; a Fonoaudiologia;
a Oratória; a Retórica; a Eloquência; a Verbaciologia; a Interconscienciologia; a Impactoterapia;
a Orismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa verborrágica.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o epicon lúcido; o agente retrocognitor; o conscienciólogo; o comunicador; o orador; o locutor; o professor; o falastrão.
Femininologia: a telefonista; a pré-serenona vulgar; a epicon lúcida; a agente retrocognitora; a consciencióloga; a comunicadora; a oradora; a locutora; a professora; a falastrona.
Hominologia: o Homo sapiens communicator.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautoconsciência verbal = a palavra sussurrada de carinho; megautoconsciência verbal = o grito de alerta ante o incêndio no teatro lotado.
Culturologia: a formação cultural.
Autopesquisologia. Sob a ótica da Teaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
25 procedimentos técnicos dentro da teoria e da prática (teática) da expressão verbal, laringochacral, energossomática, conscienciológica ou homeostática:
01. Autoprodução. Aprimorar a apresentação pessoal, visual e intelectual.
02. Autorganização. Estar mentalmente organizado para sintetizar, em poucas linhas,
o assunto no sumário, ou abstract, inicial ou final, nas exposições.
03. Citações. Evitar o excesso de citações, exemplos e casos alheios.
04. Coloquialismo. Falar de improviso quando for preciso e onde seja útil.
05. Comunicabilidade. Ativar o relacionamento pela comunicação interconsciencial.
06. Debates. Dirigir reuniões, brainstormings e debates públicos se necessário (Refutaciologia).
07. Dicção. Aperfeiçoar as nuanças personalíssimas da própria dicção.
08. Didática. Refinar e potencializar os ganchos e os suportes didáticos aceitáveis.
09. Energossomaticidade. Manter abertos os canais energéticos do laringochacra no
sentido de manter o pique elevado e a empatia da comunicação em qualquer lugar (força presencial; Presenciologia).
10. Entrevistas. Participar ativamente de reuniões e entrevistas, questionando.
11. Epicon. Relaxar a condição íntima, predispondo o autoparapsiquismo, a fim de usufruir da monitoria extrafísica recebida por você (epicentrismo consciencial; amparo de função).
12. Fonética. Pronunciar o Português, ou o idioma empregado no momento evolutivo,
com razoável correção, sem erros de concordância, regência e outros equívocos (fonemas).
13. Fonoaudiologia. Burilar cada detalhe da emissão da própria voz firme e forte.
14. Frontochacralidade. Tirar o máximo proveito das bioenergias do frontochacra ou
mesmo de cada olhar, em todos os contatos visuais interconscienciais.
15. Gesticulação. Melhorar a gesticulação e todo o autocomportamento corporal.
16. Holopensenidade. Empregar os 2 palmochacras para rastrear o holopensene ambiental, higienizar e para-higienizar a cubagem de sons da própria voz no ambiente.

Enciclopédia da Conscienciologia

2713

17. Intelectualidade. Planificar, com antecipação, minuciosamente, sem nenhuma preguiça mental, as palestras e atividades intelectuais, públicas e agendadas.
18. Logicidade. Ordenar a exposição verbal em sequências lógicas ideais embasado na
retilinearidade dos autopensenes.
19. Mídia. Preparar-se especificamente para cada mídia a ser encarada ou enfrentada.
20. Mnemotécnica. Eliminar o branco mental nas comunicações interconscienciais (hipomnésia).
21. Pensenidade. Corrigir a postura pessoal ao expor os pensamentos a partir do local
de poder, controlando todas as intervenções dos assistentes ou participantes intra e extrafísicos.
22. Público. Combater a inibição infantil para falar em público (estresse doentio).
23. Taquipsiquismo. Tirar partido de todo incidente inesperado dentro do ambiente
e no holopensene criado pela exposição oral, energética e gestual (autopensenidade taquipsíquica).
24. Vocabulário. Enriquecer o vocabulário coloquial ou os dicionários cerebrais tanto
o sinonímico quanto o analógico poliglótico.
25. Voz. Segurar o ponteiro da exposição no megafoco, o tempo todo, através da voz
firme e bem colocada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconsciência verbal, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Altofalante: Comunicologia; Neutro.
2. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
3. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
4. Conformática: Comunicologia; Neutro.
5. Palavra: Comunicologia; Neutro.
6. Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.
7. Verborragia: Parapatologia; Nosográfico.

TODA CONSCIN SADIA PRECISA SE COMUNICAR POR
PALAVRAS FALADAS. O CONSCIENCIÓLOGO (OU CONSCIENCIÓLOGA) IDEAL É AQUELA PESSOA CAPAZ DE ALTA COMUNICAÇÃO ORAL, GRÁFICA E PARAPSÍQUICA.
Questionologia. Você tem estresses positivos, ou negativos, ao encarar o público ouvinte? Quais aspectos você precisa aperfeiçoar nas próprias comunicações verbais?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 24 e 25.
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 158 e 159.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 207, 471 e 491.
4. 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 168.
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-
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visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 368
e 369.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 125.
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AUTOCONSCIENCIOMETRIA CONSCIENCIOGRÁFICA
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconscienciometria conscienciográfica é o estudo métrico ou avaliação de si próprio a partir da análise dos textos pessoais publicados, fundamentados no paradigma
consciencial tarístico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo consciência provém igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição metria procede igualmente do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. O elemento de
composição grafia provém do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento;
descrição”.
Sinonimologia: 1. Autavaliação consciencial conscienciográfica. 2. Autanálise conscienciométrica das gescons. 3. Autopesquisa conscienciométrica autoral. 4. Mapeamento consciencial pessoal conscienciográfico. 5. Medida conscienciométrica pessoal das gescons. 6. Autoinvestigação conscienciométrica conscienciográfica. 7. Autoconscienciografometria.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconscienciometria conscienciográfica, autoconscienciometria conscienciográfica elementar e autoconscienciometria conscienciográfica
avançada são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Desinteresse autopesquisístico conscienciográfico. 2. Autoignorância autoral. 3. Heteroconscienciometria conscienciográfica. 4. Balanço consciencial da autoproéxis.
Estrangeirismologia: o leitmotiv da autoconscienciografia indicando as características
do megafoco do autor ou autora; o scanner da intraconsciencialidade autoral; o striptease da intraconsciencialidade exposta na obra escrita; a análise conscienciométrica do próprio curriculum
vitae autoral; a autexplicitação da própria expertise autoral; o detalhamento das selfperformances
mentaissomáticas; o background autocognitivo conscienciográfico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à análise da autografopensenidade.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Escrita: autanálise conscienciométrica.
Coloquiologia. Eis expressão popular referente à temática: – Pelo dedo, você conhece
o gigante.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autorado. O livro exibe a nudez da personalidade da conscin autora, sempre visível
a quem sabe ler nas entrelinhas do texto”.
2. “Autoradologia. Qualquer redação denuncia a conscin autora. Examinando os textos
acuradamente, por menores que sejam, é possível se identificar a personalidade da conscin autora”.
3. “Materpensene. Onde podemos identificar melhor o materpensene de uma pessoa
é em seus escritos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da autoconscienciometria; o holopensene pessoal da escrita conscienciológica; o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os autografopensenes; a autografopensenidade; os cogniciopensenes; a cogniciopensenidade; os genopensenes; a genopenseni-
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dade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a pensenidade predominante da
conscin escritora evidenciada na análise do conjunto da obra grafada (materpensene autoral); as
evidências autoconscienciométricas na análise da grafopensenidade pessoal; os textos publicados
enquanto retrato fiel da pensenidade da conscin; os rastros autopensênicos autorais perscrutados;
a assinatura pensênica intelectual; o fato de, quanto mais organizada a autopensenidade da conscin escritora, maior a organização dos ortopensenes pessoais grafados; a síntese do materpensene
autoral acumulado em várias vidas.
Fatologia: a autoconscienciometria conscienciográfica; a medida intraconsciencial fundamentada no próprio acervo conscienciográfico; a autoprospecção intraconsciencial profunda
possibilitada pela análise conscienciométrica dos textos pessoais; a autexplicitação da própria intraconsciencialidade desnudada pelas autogescons publicadas; a avaliação conscienciométrica dos
interesses pessoais conscienciográficos; a abrangência da autoprodução escrita facilitando a autoconscienciografometria; a Impactoterapia Conscienciográfica aplicada ao autor-cobaia de si mesmo; a cobaiagem inevitável do escritor publicado; o fato de os escritos revelarem cruamente as
personalidades dos autores; as autopublicações enquanto fontes de autopesquisa; a gesconografia
enquanto síntese caracterial mentalsomática do autor; os indícios autopesquisísticos presentes nas
autogescons; a prospecção do acervo bibliográfico pessoal; a análise despojada das próprias obras
publicadas; as fissuras autocognitivas a identificar e reparar; a ampliação da autocognição pelo
estudo da própria maneira de escrever; a metanálise verbetográfica dos verbetes pessoais publicados; a pesquisa sobre os possíveis vínculos interconscienciais conscienciográficos com os demais
escritores intermissivistas; o exame do perfil consciencial do escritor ou escritora; a autolocalização perante a escala dos autores mentaissomáticos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a complexa teia
holobiográfica e multidimensional ao mesmo tempo desconhecida e presente na conteudística
e conformática autoral; os retrodiscursos podendo ser aferidos pelos textos conscienciológicos
atuais; os indícios nas autogescons de atualização dos discursos pretéritos; a hipótese da repetição
de determinados temas pesquisísticos ao longo da seriéxis; a facilidade para escrever podendo indicar a atuação na função de escriba ou copista em retrovida; o paraposfácio da tares autoconscienciográfica; a heteroconscienciometria das publicações pessoais promovidas pelos amparadores
extrafísicos visando o esclarecimento do autor; a autoparaprocedência revelada na dileção temática pela autopesquisa conscienciográfica; as autorreciclagens autorais fomentando a autolucidez
multidimensional em prol da qualificação da tares; o autorrevezamento multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Linguisticologia-Temperamentologia; o sinergismo temperamento-discurso; a análise sinérgica do texto e do produtor do texto; o sinergismo grafopensene-materpensene; o sinergismo autocognição maior–acerto maior; o sinergismo cosmovisiológico autovisão retrospectiva–autovisão atual contextualizada–visão autoprospectiva.
Principiologia: o princípio indispensável da hiperacuidade grafopensênica; o princípio
científico da explicitação pesquisística; o princípio de todo livro pessoal ser autobiográfico;
o princípio da manutenção cognitiva interseriexológica; o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da exclusividade da conteudística consciencial; o princípio da primazia da
autavaliação sobre a heteravaliação devido ao acesso aos meandros da autoconsciencialidade ser
exclusivo e intransferível.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impregnado nas autogescons.
Teoriologia: a teoria da Materpensenologia; a teoria da Conscienciografologia; a teoria da avaliação consciencial; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria da autodileção
paragenética; a teoria do megafoco mentalsomático; a teoria da qualificação autoral.
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Tecnologia: a técnica evolutiva da autovisão prioritária; a técnica da revisão sistemática aplicada à própria produção gesconográfica; a técnica da pontoação; a técnica de ler nas entrelinhas; as técnicas conscienciométricas de autoidentificação das nuances do próprio temperamento; a técnica do autoinventariograma aplicada ao levantamento das tendências pessoais.
Voluntariologia: o voluntariado pesquisístico, multidimensional e gesconológico da
tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciografologia; o laboratório conscienciológico da
Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível
dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia;
o Colégio Invisível da Holomnemonicologia.
Efeitologia: a análise dos efeitos mensuráveis das publicações conscienciológicas pessoais; o efeito da visão panorâmica sobre a produção conscienciográfica pessoal; os efeitos autevolutivos da tendência inventariante da personalidade; o efeito das matrizes mentais na autexpressão; os efeitos homeostáticos da substituição dos achismos pelas autopesquisas fundamentadas teaticamente; o efeito do autorado conscienciológico na evolução consciencial.
Neossinapsologia: a medida das neossinapses originadas pela escrita conscienciológica; as neossinapses advindas da ampliação do entendimento de si mesmo.
Ciclologia: o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação enquanto instrumento organizador pesquisístico do microuniverso consciencial na práxis
conscienciográfica; o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento; o ciclo investigação-descoberta; o ciclo análise crítica–síntese tarística; o ciclo sementeira autoinventarial–colheita autocosmovisiológica.
Binomiologia: o binômio Temperamentologia-Gesconologia; o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio indício-evidência; o binômio autocrítica eficaz–autoconhecimento fidedigno; o binômio autoconteúdos irrevelados–autoconteúdos explicitados; o binômio autorrevisitação-autodescoberta.
Interaciologia: a interação Estilística Redacional–Intraconscienciologia; a interação
Autoconscienciografologia-Autoperfilologia; a interação título-temperamento; a interação temperamento-discurso; a interação autopensenidade-grafopensenidade; a interação modus operandi–modus scribendi; a interação densidade informacional–realidade intraconsciencial autoral.
Crescendologia: o crescendo pesquisador aprendiz–autor veterano; o crescendo escriba-neoverbetógrafo; o crescendo assinatura retropensênica–assinatura neopensênica.
Trinomiologia: o trinômio prole-obras-autorado; o trinômio critérios-parâmetros-referenciais; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio balanços-reflexões-neoperspectivas; o trinômio materpensene-megatrafor-megafoco.
Polinomiologia: o polinômio introspecção-prospecção-retrospecção-paraprospecção;
o polinômio distinguir-caracterizar-singularizar-denominar; o polinômio autopesquisístico sujeito-objeto-instrumentos-laboratório; o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases; o polinômio valores-idiossincrasias-traços-tendências; o polinômio revisionismo consciencial–aprofundamento
autopesquisístico–incremento autocognitivo–autaprimoramento interassistencial; o polinômio
Perfilologia-Caracterologia-Personologia-Tipologia.
Antagonismologia: o antagonismo mentalidade artística psicossomática / mentalidade
científica mentalsomática; o antagonismo autenfrentamento intelectivo / postergação evolutiva;
o antagonismo análise da autografopensenidade / síntese da autografopensenidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a ausência de publicações pessoais ser indicador autopesquisístico para a autoconscienciometria conscienciográfica; o paradoxo de a pessoa ser 1 livro aberto, sem saber lê-lo; o paradoxo de a forma, palavras escritas ou constructos grafados
(extraconsciencialidade) conseguirem consolidar e burilar o conteúdo da introspecção da conscin (intraconsciencialidade); o paradoxo de o rigor estilístico da Enciclopédia da Conscienciolo-
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gia proporcionar a manifestação estilística de cada verbetógrafo; o paradoxo do fato mnemonicamente ausente, porém etologicamente interatuante; o paradoxo da explicitação inconsciente do
traço pessoal do autor no confor da grafopensenidade; o paradoxo de a autopesquisa promover
melhor heterocompreensão.
Politicologia: a autopesquisocracia; a cognocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na qualificação da grafopensenidade; a lei do
maior esforço evolutivo nas análises e na síntese da consciência.
Filiologia: a conscienciografofilia; a autopesquisofilia; a autoconscienciometrofilia;
a metodofilia; a analiticofilia; a autocriticofilia; a conteudofilia; a intraconscienciofilia; a autocogniciofilia.
Fobiologia: a extinção da autoconscienciometrofobia; a eliminação da autopesquisofobia; a superação da autocriticofobia; a superação da fobia à autexposição.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da autossubestimação; a extinção da síndrome do impostor; a profilaxia da síndrome da distorção da realidade; a evitação da síndrome do
egão.
Mitologia: a mitoclastia inerente à Autocogniciologia; a autossuperação dos mitos quanto à intelectualidade pessoal; o mito da grafopensenidade neutra.
Holotecologia: a autoconscienciometroteca; a autopesquisoteca; a grafopensenoteca;
a mentalsomatoteca; a intelectoteca; a metodoteca; a sistematicoteca; a autexperimentoteca;
a autanaliticoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Grafopensenologia; a Conscienciografologia; a Autexperimentologia; a Autocriticologia; a Retrospectivologia; a Holomnemossomatologia; a Materpensenologia; a Estilologia; a Autoradologia; a Verbetografia; a Automentalsomatologia; a Autocriteriologia; a Autoperfilologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin-cobaia; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens graphopensenicus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens
cognopensenicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autoconscienciometria conscienciográfica elementar = a autavaliação do
autor principiante a partir da análise dos textos pessoais publicados, fundamentados no paradigma
consciencial tarístico; autoconscienciometria conscienciográfica avançada = a autavaliação do
autor veterano a partir da análise dos textos pessoais publicados, fundamentados no paradigma
consciencial tarístico.
Culturologia: a cultura da Conscienciografologia Lúcida; a cultura da Autoconscienciometrologia; a cultura da Autopensenografologia; a cultura do autenfrentamento pesquisístico;
a cultura da autexposição; a cultura da tares autaplicada; a cultura da hiperacuidade intraconsciencial.
Medida. Pela Autoconscienciometrologia, é possível medir a qualidade da própria manifestação consciencial pela produção conscienciográfica pessoal a partir de, pelo menos, 12 indicadores, listados na ordem alfabética:
01. Autautoridade: o nível de autoridade autoral cosmoética.
02. Autodesassedialidade: o nível de autodesassédio autoral.
03. Autoparaperceptibilidade: o nível de autoparapsiquismo intelectual.
04. Comunicabilidade: o nível de familiaridade com a escrita conscienciológica.
05. Cosmoeticidade: o nível de cosmoeticidade das ideias comunicadas.
06. Hiperacuidade: o nível de recuperação de cons magnos.
07. Holomaturidade: o nível de inteligência evolutiva (IE) pessoal.
08. Originalidade: o nível da verponogenia reeducativa gesconográfica.
09. Ortografopensenidade: o nível de esmero na conformática.
10. Produtividade: o nível de autoliderança mentalsomática.
11. Profundidade: o nível de consistência, fundamentação teórica e informatividade
dos próprios textos.
12. Tecnicidade: o nível de aplicação eficiente do instrumental grafotécnico.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciografologia, eis, na ordem alfabética, pelo
menos 15 especialidades conscienciológicas pertinentes ao detalhamento das características pessoais explicitadas nos próprios textos publicados:
01. Conformaticologia: o confor personalíssimo; a paciência redacional do autor.
02. Criticologia: as recorrências nos feedbacks de heterorrevisões dos textos pessoais.
03. Estilisticologia: a estilística conscienciográfica pessoal reveladora; o viés literário
implícito nos textos de caráter científico; o tom filosófico; a estilística gráfica, de alto critério de
regularidade, padrão e uniformidade sistemática com rigor racionalístico.
04. Interassistenciologia: a identidade interassistencial conscienciográfica; o aprendizado autopesquístico compartilhado na gesconografia contínua.
05. Lexicologia: o polineuroléxico individual; a preferência pelas palavras-síntese sesquipedais; as figuras de linguagem mais usadas; os aforismo prediletos; as recorrências lexicais;
a utilização autoconsciente de expressões e vocábulos terapêuticos.
06. Megafocologia: o megafoco consciencial (leitmotiv) identificado nas publicações
pessoais.
07. Mentalsomatologia: a própria realidade mentalsomática explicitada nas publicações
pessoais; a matriz cognitiva do pesquisador; as senhas cognitivas pessoais; o diletantismo mentalsomático.
08. Parageneticologia: as autossingularidades conscienciográficas; a autodileção grafopensênica manifesta; os critérios conscienciográficos personalíssimos; a conteudística preferencial; a autopredileção temática; a auto-herança intelectual.
09. Parapatologia: as ignorâncias intelectuais explicitadas pelos equívocos, imaturidades e omissões da conscin autora na obra escrita; a superficialidade gramaticológica, expressões
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inconvenientes e cacófatos; as lacunas no autoneuroléxico da conscin escritora; o ato de se inibir,
deixar de escrever e retardar a redação do próprio livro ao não desejar se expor.
10. Perfilologia: as escolhas conscienciográficas indicadoras do perfil autoral.
11. Parapoliticologia: a ideologia pessoal desvelada nos textos pessoais (ideias defendidas).
12. Pesquisologia: a autespecialidade conscienciológica explicitada nas autoproduções
conscienciográficas; as linhas pesquisísticas pessoais; o nicho autopesquisístico.
13. Tematologia: os ganchos temáticos interligando adredemente os textos do mesmo
autor; os temas recorrentes publicados; a identidade pessoal delineada pelos temas pesquisados.
14. Temperamentologia: o temperamento da conscin enquanto balizador dos discursos
textuais; a autoconscienciografia refletindo inescondivelmente os componentes do temperamento
da conscin autora.
15. Verbetologia: o estudo do exemplário verbetológico pessoal; a identificação da preferência por certas seções do verbete de acordo com idiossincrasias do verbetógrafo; as singularidades verbetográficas pessoais; a metanálise dos 50 ou mais verbetes do mesmo redator.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconscienciometria conscienciográfica, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do acervo de autocognição: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Análise da grafopensenidade: Comunicologia; Neutro.
03. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
05. Conscienciografologista: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Interitemização: Autorrevezamentologia; Homeostático.
07. Materpensene autoral: Grafopensenologia; Neutro.
08. Medida conscienciológica: Conscienciometrologia; Neutro.
09. Metanálise verbetográfica: Cosmanaliticologia; Homeostático.
10. Ortografopensenidade: Grafopensenologia; Homeostático.
11. Produmetria conscienciográfica: Conscienciografologia; Neutro.
12. Recexologia Conscienciográfica: Conscienciografologia; Homeostático.
13. Retrodiscurso seriexológico: Holomemoriologia; Neutro.
14. Retrolivro pessoal: Autorrevezamentologia; Neutro.
15. Sinergismo autopesquisa-conscienciografia: Mentalsomatologia; Homeostático.

O EMPREENDIMENTO TEXTUAL REVELA A ESSÊNCIA
DA CONSCIÊNCIA E POSSIBILITA O DETALHAMENTO
AUTOCONSCIENCIOMÉTRICO DA IDENTIDADE INTERASSISTENCIAL NORTEADORA DAS PUBLICAÇÕES PESSOAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a técnica da autoconscienciometria conscienciográfica? Qual o autodiagnóstico obtido? Quais os resultados assistenciais?
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AUTOCONSCIENCIOMETRIA DESREPRESSIVA
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconscienciometria desrepressiva é o estudo métrico, avaliação holossomática, multidimensional e pluriexistencial da consciência por si própria, em processo progressivo e contínuo de autopesquisa, dissolução e desconstrução autoconsciente e discernida das
autodefesas repressivas nosográficas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O 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”. O prefixo des
provém do mesmo idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; aumento; reforço; intensidade; afastamento; supressão”. O termo repressão vem do idioma Latim
Tardio, repressio, “sinal de retirada (dado pela corneta)”, de repressum, e este de reprimere, “recuar; suster; reter”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autoconscienciometria desopressora. 2. Autopesquisa conscienciométrica descondicionadora. 3. Autanálise conscienciométrica libertadora.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconscienciometria desrepressiva, autoconscienciometria desrepressiva básica e autoconscienciometria desrepressiva avançada são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Autoconscienciometria negligenciada. 2. Autescondimento consciencial. 3. Esquiva em relação à conscienciometria.
Estrangeirismologia: a glasnost com a própria realidade intraconsciencial; o wrecking
ball das autocrenças ilusórias; o breaking through da consciencialidade; o come back da real
consciencialidade.
Atributologia: predomínio faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intraconsciencialidade.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autoignorância fomenta repressão. Autopesquisofilia: autassistência evolutiva. Autopesquisofilia: autenfrentamento multiexistencial.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Autoconscienciometria. O paroxismo da autocognição exige olhar o ápice e a base,
ao mesmo tempo, da autoconsciencialidade”.
2. “Repressão. Dentre os piores megatrafares se insere a tendência anticosmoética reprimida, ou de repressão, mantendo os autassédios da conscin vulgar”. “Para superar as repressões sofridas no período infantil, o desafio é expor-se, agora, na condição de adulto, sem ter medo de se passar pelo ridículo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal autoconscienciométrico; o holopensene pessoal
desrepressivo; os batopensenes; a batopensenidade; os automatismos pensênicos; a repressão pensênica; o holopensene pessoal do abertismo; o holopensene pessoal antidogmático; o holopensene
pessoal da compreensibilidade; o holopensene pessoal da Descrenciologia; o holopensene pessoal
da coerência; o holopensene pessoal da transparência; o holopensene pessoal da genuinidade;

Enciclopédia da Conscienciologia

2723

o holopensene pessoal do autodiscernimento; o holopensene pessoal da Autocriticologia; o autodescondicionamento pensênico.
Fatologia: a autoconscienciometria desrepressiva; a autoconscienciometria desinibidora;
o autestudo técnico transformador; a autodesrepressão progressiva por meio da autoconscienciometria; a abordagem autoconscienciométrica desvelando os traços recicláveis; os trafores pessoais
mensurados desreprimindo a autexpressão; o abertismo pesquisístico; o desassédio pela aplicação
do Conscienciograma; a autoconfiança embasada na autopesquisa; o aprofundamento na autopesquisa; a desrepressão autoconsciente; a descompressão progressiva; o autoconhecimento pacificador; a descoberta dos trafares; a inautenticidade; a autorrepressão; a autoincompreensão; a somatização; a autodesconexão; a falta de autocosmovisão; os erros de perspectiva; os traumas; a inflexibilidade; o vazio emocional e / ou existencial; a mágoa; o rancor; a hipersensibilidade; a hiperreatividade; a raiva; a alienação emocional; os autopreconceitos; a dramatização; a autoculpa;
a autopunição; o masoquismo; o conformismo; a propensão a doutrinações; o sectarismo; o provincianismo; o exclusivismo; a submissão acrítica à mesologia; os arroubos emocionais; o medo
das próprias reações, desproporcionais e / ou disfuncionais; a autoaversão; a tristeza sem razão
aparente; a condição de quem se proíbe até o permitido para si; as autocrenças depreciativas;
o medo da autexposição; o medo do julgamento; a defesa da autoimagem; o posicionamento decisivo da autopesquisa; a escolha de querer enxergar-se; a questão elucidativa; a abertura para enxergar o microuniverso intraconsciencial; a experimentação; a redescoberta de antigos trafores;
o contato com trafares milenares; a tomada de posse da própria realidade intraconsciencial; o reencontro com forças reprimidas; o novo uso para trafores esquecidos; a paulatina progressão
consciencial; a autolucidez pró-autenticidade; a assunção dos traços pessoais, homeostáticos ou
nosográficos; o autoposicionamento para reciclagens existenciais e intraconscienciais; a autorreflexão; a autocompreensão recinológica; a autodesconstrução e posterior reconstrução hígida;
a limpeza da conta egocármica; a autexposição salutar; o descondicionamento seriexológico; a satisfação resultante da autenticidade; a autorresponsabilização; o autodesassédio pelo realismo
consciencial; o momento de assumir o papel de assistente; a desrepressão cosmoética sendo ferramenta interassistencial; a coerência intraconsciencial; a abertura e limpeza do “quarto escuro” da
intraconsciencialidade; as catarses autolúcidas; a coragem para autenfrentar-se; a escolha por
desiludir-se; a homeostasia pelo autodiagnóstico acertado; o desenvolvimento do traforismo;
o autorreconhecimento; a autovalorização; a consciência genuína; o curso Imersão em Conscienciometria da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS)
aprofundando multidimensionalmente a autopesquisa; a participação assídua na Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica Interassistencial da CONSCIUS; o discernimento sobre os campos
bioenergéticos; o teatro multidimensional observável no curso Conscin-Cobaia Voluntária do
Conscienciograma da CONSCIUS; os novos bons exemplos aos grupos do passado; a tares desfazendo lavagens subcerebrais e paracerebrais; a utilização lúcida dos trafores anímico-parapsíquicos; a assimilação eficaz das vivências intra e extrafísicas; a expansão mentalsomática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os bloqueios energéticos; a parapercepção dos resquícios de traumas psicossomáticos; a barganha energética;
a contenção de ectoplasmia afetando o soma; a repressão energética; a assimilação simpática (assim) inconsciente; a inibição energética; o acoplamento com consciexes assediadoras; a identificação de guias amauróticos contrários à autopesquisa; a desassimilação simpática (desassim) de
qualidade; as paracicatrizes psicossomáticas como fonte de pesquisa; os campos bioenergéticos
formados com base no Conscienciograma; o amparo extrafísico desdramatizando as autodescobertas; a utilização do campo de autopesquisa para reconciliações multidimensionais; o contato
amadurecido com as consciexes do passado; as experiências conscienciométricas projetivas; a autopesquisa multidimensional e multiexistencial; a conexão dos traços pessoais com grupos extrafísicos específicos; a expansão da análise autoconscienciométrica através do acoplamento com
o amparo técnico; a coesão multidimensional; os paradescondicionamentos; a despreconceituação
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da paraconvivialidade; a desrepressão do parapsiquismo; o acesso a informações seriexológicas;
os autodescondicionamentos servindo de parexemplos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconhecimento-autorreciclagem; o sinergismo conscienciometria-desdramatização; o sinergismo autocosmoética-desrepressão.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de o menos doente assistir ao
mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a autoconscienciometria embasando o código pessoal de Cosmoética.
Teoriologia: a teoria da Holocarmologia; a teoria da reurbex; a teoria das interprisões
grupocármicas; a teoria dos Serenões.
Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia; a utilização da técnica do Conscienciograma;
a técnica da dessensibilização sistemática; a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo;
a técnica do espelhamento conscienciométrico.
Voluntariologia: o voluntariado enquanto laboratório de autopesquisa.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Estado Vibracional; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Autocogniciologia; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Autodesassediologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Coerenciologia.
Efeitologia: o efeito da autorrepressão no holossoma; o efeito descompressor da desrepressividade; o efeito da homeostasia pelo autodiagnóstico; o efeito da autoconscienciometria na
lucidez do pesquisador; os efeitos da autopesquisa na qualidade da evolutividade; os efeitos físicos da autocontenção.
Neossinapsologia: as neossinapses desenvolvidas na autopesquisa; as redes de neossinapses auxiliando nas reciclagens necessárias; as neossinapses decorrentes da autassunção consciencial; as neossinapses decorrentes do contato com as informações reprimidas.
Ciclologia: o ciclo desconforto-autopercepção-recin-autodesrepressão-neoposicionamentos; o ciclo de aprofundamento progressivo na autoconsciencialidade; o ciclo autoconscienciometria-maturidade; o ciclo autopesquisa-autenticidade.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autorrepressão-controle;
o binômio culpa-repressão; o binômio repressão-explosão; o binômio autoignorância-autengano; o binômio autofuga-sofrimento; o binômio autoconhecimento-autorrestauração; o binômio
autenticidade–pacificação íntima; o binômio autexposição-tranquilidade; o binômio exemplarismo-heteresclarecimento.
Interaciologia: a interação modus operandi repressivo seriexológico–mesologia atual;
a interação grupocarma extrafísico–grupocarma intrafísico; a interação escondimento-assedialidade.
Crescendologia: o crescendo autopesquisa-autoposicionamento-reciclagem; o crescendo autoconhecimento-pacificação.
Trinomiologia: o trinômio desrepressão-lucidez-coerência; o trinômio autescondimento-autoculpa-autassédio; o trinômio autenticidade–força presencial–assistencialidade; o trinômio autexposição–bom humor–desdramatização; o trinômio autoconscienciometria-autoconfiança-autossegurança.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-desdramatização-autocrítica-recin-assistencialidade; o polinômio autoconscienciometria–autesclarecimento–desconstrução dos automatismos–autenticidade–coerência.
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Antagonismologia: o antagonismo consciencialidade integral / consciencialidade intrafísica; o antagonismo autorrepressão / autodesrepressão; o antagonismo autopesquisa / dispersividade; o antagonismo autenfrentamento / autofuga; o antagonismo autoconflitividade / pacificação íntima.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência ter medo de conhecer os próprios trafares
e acabar reprimindo os autotrafores; o paradoxo da repressão.
Politicologia: a assediocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a autexperimentocracia; a autopesquisocracia; a lucidocracia.
Legislogia: as leis da Cosmoética; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da autocoerência síncrona ao fluxo cósmico.
Filiologia: a neofilia; a recinofilia; a cosmoeticofilia; a desassediofilia; a autodescrenciofilia; a autopesquisofilia; a conscienciometrofilia.
Fobiologia: a superação da neofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEA); a síndrome do ostracismo.
Maniologia: a angelomania; a beatomania; a mania de perfeição; a apriorismomania;
a autassediomania.
Mitologia: a anulação do mito da divinização de consciências; a Teomitologia; a autescravização a mitos multimilenares; a autodesmitificação autoconsciente; a autolibertação do mito
da perfeição.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a conscienciometroteca; a conscienciocentroteca;
a conscienciografoteca; a conscienciogramoteca; a consciencioterapeuticoteca; a discernimentoteca; a erroteca; a evolucioteca; a holomaturoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Autexperimentologia; a Autodiscernimentologia; a Autoconsciencioterapeuticologia; a Recexologia; a Autenticologia; a Evoluciologia; a Comunicaciologia; a Temperamentologia; a Seriexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a equipex conscienciométrica.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoconscientiometricus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autopensator; o Homo sapiens autoperceptor;
o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autoconscienciometria desrepressiva básica = a autavaliação jejuna, de
caráter inicial, de autocontato, autoconhecimento e descoberta, no processo de tomada de lucidez
quanto a conteúdos reprimidos e autodefesas; autoconscienciometria desrepressiva avançada
= a autavaliação com aprofundamento, lucidez e autodiscernimento, desconstruindo autodefesas
ectópicas, recuperando conteúdos reprimidos e atuando com autenticidade.
Culturologia: a cultura da autorrepressão; a cultura autopesquisística conscienciológica; a cultura conscienciométrica; a cultura da autopesquisa ininterrupta; a cultura da autorreeducação consciencial; a cultura da autorreflexão; a cultura da coerência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconscienciometria desrepressiva, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autocognição desrepressiva: Autevoluciologia; Homeostático.
02. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
04. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
06. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Conscienciômetra: Conscienciometrologia; Homeostático.
08. Desrepressão da holomemória pessoal: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Desrepressão docente: Parapedagogia; Homeostático.
10. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Desrepressão sexual: Sexossomatologia; Neutro.
12. Domínio pessoal: Autoconscienciometrologia; Neutro.
13. Holopensene desrepressor: Reeducaciologia; Homeostático.
14. Recin: Recexologia; Homeostático.
15. Síntese do autoconscienciograma: Autevoluciologia; Homeostático.

A AUTOCONSCIENCIOMETRIA DESREPRESSIVA É PROCESSO HOMEOSTÁTICO PRODUZIDO PELO PESQUISADOR
LÚCIDO VISANDO À ACELERAÇÃO DA EVOLUÇÃO PESSOAL ATRAVÉS DA AUTENTICIDADE E AUTOCRITICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza a autopesquisa técnica embasada no
Conscienciograma? Como avalia os efeitos desrepressivos evolutivos, didáticos e teáticos, da autoconscienciometria realizada?
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AUTOCONSCIENCIOTERAPIA TENEPESSOGRÁFICA
(AUTOCONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconsciencioterapia tenepessográfica é a técnica de aplicação do ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação, utilizando os apontamentos gráficos diários provenientes da prática da tenepes, visando a autevolução e a qualificação do holopensene pessoal tenepessista.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento
de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra terapia vem do idioma Francês, thérapie, derivada do idioma Latim Científico, therapia, e esta do idioma Grego, therapeía, “cuidado; atendimento; tratamento de doentes”. Surgiu em 1899. O termo tarefa provém
do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se imp e a alguém”, derivada de tarah,
“lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo energético procede do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu
no Século XX. O termo pessoal vem do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição grafia provém do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito;
convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Autocura tenepessográfica. 2. Terapia autoconscienciográfica tenepessística. 3. Autorremissão pela tenepessografia.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconsciencioterapia tenepessográfica, autoconsciencioterapia tenepessográfica primária e autoconsciencioterapia tenepessográfica avançada são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Consciencioterapia tenepessográfica. 2. Conscienciometrologia
através da tenepes. 3. Psicoterapia. 4. Hipnoterapia.
Estrangeirismologia: o striptease consciencial; a abertura mental aos insights relacionados às próprias vivências; o turning point da autoconsciencioterapia; a performance da conscin tenepessista; a qualificação do know-how autoinvestigativo; o Tenepessarium; o upgrade do tenepessista.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopesquisa tenepessográfica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa tenepessística; o holopensene da
autoconsciencioterapia; o holopensene pessoal do tenepessismo; os grafopensenes; a grafopensenidade; os autopesquisopensenes; a autopesquisopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; a autopriorização pensênica; os autoprioropensenes; a autoprioropensenidade; a autorganização autopensênica; a concentração autopensênica da consciência sobre si própria; a criação de
pensenes predisponentes à homeostase holossomática; a checagem pensênica; o abertismo pensênico.
Fatologia: a autoconsciencioterapia tenepessográfica; as anotações do tenepessista; as
descobertas provenientes da análise das experiências na tenepes; as incoerências do praticante da
tenepes registradas no papel; o percentual de experimentos aproveitados ou perdidos; as reciclagens provenientes do processo vexatório da conscientização das autocorrupções; a evolução tenepessográfica; a compreensão do atual nível evolutivo; o clareamento dos trafores, trafares e trafais; a superação de automimeses; a organização da escrita; a disciplina da escrita; o ato de con-
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sultar e ler sobre os fatos cotidianos; o enfrentamento do malestar; a escrita da autobiografia; o diário pessoal; o registro eterno; a percepção das autojustificativas; a pesquisa das próprias ações;
a pesquisa temática; a identificação dos pseudoganhos; a ação pelas pequenas coisas; a ação pela
prioridade; a verificação do autodomínio consciencial; a eliminação dos pecadilhos mentais;
a substituição da agressividade pela fraternidade; a decisão voluntária de ser tenepessista pelo
resto da vida; a substituição da subjugação pela autoliderança; a substituição da doença pela saúde consciencial; a substituição da depressão pelo bom-humor; a substituição da obsessão pelo autocontrole; a análise dos registros da tenepes, com o objetivo de alcançar o completismo do ciclo
autoconsciencioterápico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento
do parapsiquismo através do empenho no autoconhecimento pela tenepes; a mudança de patamar
energético; a troca de amparador extrafísico; a checagem holossomática; os autodiagnósticos parapsíquicos; o desassédio interconsciencial através da autocura; a transcrição e análise das parapercepções na tenepes em palavras; o Tenepessarium predispondo a recuperação dos megacons
intermissivos e retrossomáticos pessoais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador extrafísico–tenepessista; o sinergismo carreira interassistencial–prática da tenepes; o sinergismo escrita–amparo de função–tenepes; o sinergismo autobiografia técnica–autoconsciencioterapia; o sinergismo autografoterapia-autoconsciencioterapia.
Principiologia: o princípio evolutivo de o tenepessista ser o primeiro a ser ajudado;
o princípio de os fatos e parafatos orientarem as autopesquisas; o princípio indispensável da hiperacuidade grafopensêncica; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: a necessidade de coerência entre o código pessoal de Cosmoética (CPC)
e as condutas diárias do tenepessista; o aperfeiçoamento do CPC a partir do aprofundamento autoconsciencioterápico possibilitado pelo abertismo à Consciencioterapia.
Teoriologia: a teática da tenepes; a teoria da Autoconsciencioterapia; a teoria da grafoterapia.
Tecnologia: a aplicação teática das técnicas da Autoconsciencioterapia; a tenepessografia enquanto recurso técnico avançado para a autoconsciencioterapia; a tenepes inspiradora enquanto técnica verponogênica; a técnica do inventário da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado autoconsciencioterápico; o paravoluntariado interassistencial da conscin tenepessista; o rendimento evolutivo grupal através das autopesquisas no voluntariado e paravoluntariado tarístico da tenepes; os voluntários dedicados aos registros parapsíquicos e à escrita tarística.
Laboratoriologia: o laboratório diário de convivência interassistencial; o laboratório
conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o Tenepessarium doméstico na condição de laboratório conscienciológico; a autexposição cosmoética multidimensional do próprio labcon tenepessístico; o laboratório conscienciológico da escrita.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível dos Escritores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito da complexificação dos trabalhos assistenciais da tenepes suscitando a necessidade de aprofundamento intraconsciencial; o efeito das práticas diárias da tenepes
na autoconsciencialidade evolutiva; o efeito da autoconsciencioterapia tenepessográfica na autocura; o efeito da Consciencioterapia nas reciclagens pessoais; o efeito reflexivo da escrita.
Neossinapsologia: as neossinapses construídas a partir do exercício constante da autoconsciencioterapia; as neossinapses oriundas da prática da tenepes; as neossinapses decorrentes
dos registros parapsíquicos do tenepessista.
Ciclologia: o ciclo natural do desenvolvimento da escrita; a otimização do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) a partir da tenepes; o ciclo ação-reação da tares escrita.
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Enumerologia: a prática da tenepes; as anotações no diário; a consulta aos dados escritos; o levantamento de informações; a esquematização da pesquisa; a escrita do artigo; a publicação da autopesquisa.
Binomiologia: o binômio tenepes-autoconsciencioterapia; o aperfeiçoamento constante
no entrosamento parapsíquico do binômio (dupla) tenepessista–amparador extrafísico; o binômio
desibinição-escrita; o binômio escrita-assistência.
Interaciologia: a interação conscienciografofilia-reciclogenia; a interação registro grafopensênico–memória organizada.
Crescendologia: o crescendo amparabilidade do tenepessista iniciante–amparabilidade
da tenepes 24 horas; o crescendo conscin tenepessável–conscin tenepessista autopesquisadora–
–conscin tenepessista 24 horas–conscin ofiexista; o crescendo autoconsciencioterapia jejuna–autoconsciencioterapia veterana.
Trinomiologia: o trinômio minipeça interassistencial–tenepessista–ofiexista; o trinômio
Tenepessologia-Gesconologia-Verponologia; a comunicação ideativa expressa no trinômio pensene-holopensene-grafopensene.
Polinomiologia: o desenvolvimento tenepessológico pautado no polinômio decisão-vontade-esforço-persistência; o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tenepessista–tenepessista–assistido.
Antagonismologia: o antagonismo conexão assediadora multissecular / desconexão assediadora tenepessista; o antagonismo autorremissibilidade consciencioterápica / engavetamento
do projeto de recin; o antagonismo grafofobia / grafofilia.
Paradoxologia: o paradoxo anonimato assistencial na tenepes–exposição da grafotares.
Politicologia: a paraconviviocracia estimulada por meio da prática da tenepes; a tenepessocracia; a política da análise autobiográfica; as políticas da reeducação consciencial.
Legislogia: a lei da afinidade evolutiva influenciando as práticas do tenepessismo; a lei
do maior esforço aplicada à grafopensenidade; a lei do maior esforço intelectual aplicada na obtenção da autocura.
Filiologia: a assistenciofilia; a consciencioterapeuticofilia; a tenepessofilia; a intelectofilia; a grafofilia; a holomemoriofilia; a biografofilia.
Fobiologia: a autofobia (Anticonsciencioterapia); a tenepes trazendo a profilaxia das fobias; a remissão da grafofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo dificultando a pacificação para a escrita;
o combate à síndrome da dispersão; o enfrentamento à síndrome da autovitimização.
Maniologia: a mania saudável de tornar pesquisa pessoal cada nova descoberta (recuperação de cons); as manias automiméticas milenares desmistificadas pela autopesquisa cosmoética.
Mitologia: o mito do tenepessista megaparapsíquico; o mito de a tenepes ser a panaceia
universal; a desmitificação das parapercepções.
Holotecologia: a tenepessoteca; a consciencioterapeuticoteca; a autopesquisoteca; a autografoteca; a autocuroteca; a convivioteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Cronotenepessologia; a Tenepessografologia; a Autobiografologia; a Autopesquisologia; a Grupocarmologia; a Anticonflitologia;
a Conviviologia; a Neoverponologia; a Ofiexologia; a Projecioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin tenepessável; a isca humana lúcida; a consciex
amparadora de função; a conscin coterapeuta; a consciex coterapeuta; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o grupo de praticantes da tenepes.
Masculinologia: o tenepessista; o tenepessólogo; o autoconsciencioterapeuta; o reciclante existencial; o inversor existencial; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo;
o ofiexista; o ofiexólogo; o autor.
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Femininologia: a tenepessista; a tenepessóloga; a autoconsciencioterapeuta; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga;
a ofiexista; a ofiexóloga; a autora.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens offiexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconsciencioterapia tenepessográfica primária = o completismo do
primeiro ciclo autoconsciencioterápico; autoconsciencioterapia tenepessográfica avançada
= o completismo de diversos ciclos autoconsciencioterápicos.
Culturologia: a cultura da autoconsciencioterapia; a cultura da tenepessografia.
Ciclo. Segundo a Autoconsciencioterapia, quando a conscin autopesquisadora completa
o ciclo autoconsciencioterápico demonstra a capacidade de autossustentação em promover
e manter recins. Eis, na ordem funcional, as 4 fases do ciclo autoconsciencioterápico e a relação
com a tenepessografia, promovendo a autoconsciencioterapia tenepessográfica:
1. Autoinvestigação. Fase inicial do ciclo autoconsciencioterápico na qual a conscin tenepessista adentra a intraconsciencialidade através da análise do próprio diário e levanta os dados
e objetivos da autopesquisa.
2. Autodiagnóstico. Após analisados os dados provenientes do diário da tenepes,
a conscin tenepessista consegue compreender e identificar o próprio mecanismo de funcionamento, chegando ao autodiagnóstico a partir do qual precisa mudar.
3. Autenfrentamento. Fase na qual se põe à prova a vontade da conscin tenepessista em
promover reciclagens existenciais e intraconscienciais (recéxis e recins) para a superação do autodiagnóstico.
4. Autossuperação. Comprovação de os aspectos estudados e enfrentados não mais
atrapalharem o desenvolvimento do tenepessista, demonstrando à consciência o alívio e a remissão da patologia em questão.
Rotina. Pode-se iniciar novo ciclo autoconsciencioterápico para promover nova mudança de patamar do tenepessista, fazendo da autoconsciencioterapia rotina.
Espiral. Por meio do completismo de diversos ciclos autoconsciencioterápicos sucessivos, o tenepessista abre caminho para ascensão na espiral evolutiva, culminando na policarmalidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconsciencioterapia tenepessográfica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Antibagulhismo emocional: Equilibriologia; Homeostático.
03. Autoconsciencioterapia verbetográfica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Autopacificação tenepessista: Experimentologia; Homeostático.
06. Autopesquisa despertológica: Despertologia; Homeostático.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Binômio tenepes-autopesquisa: Autevoluciologia; Homeostático.
Percepção de auteficácia consciencioterápica: Autoconsciencioterapia; Neutro.
Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
Recin: Recexologia; Homeostático.
Registro eterno: Experimentologia; Neutro.
Registro tenepessista: Tenepessologia; Neutro.
Tenepessismo 24 horas: Tenepessologia; Homeostático.
Tenepessografologia: Tenepessologia; Neutro.

A AUTOCONSCIENCIOTERAPIA TENEPESSOGRÁFICA POSSIBILITA O APROFUNDAMENTO DAS AUTOPESQUISAS
DO TENEPESSISTA, PROMOVENDO RECICLAGENS, AUTOQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PÚBLICO ASSISTIDO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a possibilidade de promover autocuras
por meio da tenepessografia? Qual o nível de profundidade da autopequisa tenepessográfica?
Bibliografia Específica:
1. Takimoto, Nário; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential
Health Meeting; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 29 enus.; 1 minicurrículo; 3 tabs.; 29
refs.; International Academy of Consciousness; London; September, 2006; páginas 11 a 28.
2. Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 138 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.; 2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 27 a 38.

M. K. J.
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AUTOCONSCIENCIOTERAPIA VERBETOGRÁFICA
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconsciencioterapia verbetográfica é a técnica avançada de tratamento, alívio ou remissão de patologias e parapatologias pessoais por meio de autopesquisa, escrita
e defesa de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, auto ou heteroprescritos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento
de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra terapia vem do idioma Francês, thérapie, derivada do idioma Latim Científico, therapia, e esta do idioma Grego, therapeía, “cuidado; atendimento; tratamento de doentes”. Apareceu em 1899. O vocábulo verbo
provém do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. O vocábulo
verbete apareceu em 1881. O termo gráfica deriva do idioma Grego, graphikós, “que se refere
à ação de escrever, de compor; gráfico”, através do idioma Latim, graphicus, “perfeito; completo”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autocura verbetográfica. 2. Terapia Autoconscienciográfica. 3. Autorremissão grafoterápica.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconsciencioterapia verbetográfica, autoconsciencioterapia verbetográfica pontual e autoconsciencioterapia verbetográfica contínua são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Consciencioterapia. 2. Conscienciometrologia. 3. Psicoterapia.
4. Hipnoterapia.
Estrangeirismologia: o upgrade técnico evolutivo; a keyword para as recins; a transcrição do background autocognitivo multiexistencial; os insights relacionados às próprias vivências.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autoconsciencioterapia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Verbetografia: ampliação autocognitiva. Mentalsoma dinamiza autocura. Só existe autocura.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencioterapia verbetográfica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
terapeuticopensenes; a terapeuticopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a retilinearidade autopensênica; a defesa exitosa do tema proporcionando euforin e mudança na estrutura holopensênica pessoal.
Fatologia: a autoconsciencioterapia verbetográfica; a autocriticidade investigativa;
a condição de terapeuta de si mesmo; o autodiagnóstico sincero; a auto ou heteroprescrição do tema a ser estudado; a autopesquisa profunda ao escrever o verbete; a ampliação da autocognição;
o ajuste da autopercepção; o fortalecimento da vontade; a autorremissão avançada por meio do
emprego do mentalsoma; o combate às causas dos problemas pessoais; o loc de controle interno;
a responsabilidade pela autevolução; as crises de crescimento antes da apresentação do verbete;
o exemplarismo interassistencial compartilhado; a impactoterapia autorrealizada; o autodesassédio mentalsomático; a autossuperação de trafares; a autocura evoluída; o restabelecimento da ho-

2734

Enciclopédia da Conscienciologia

meostase holossomática; a autovivência teática da Higiene Consciencial; a melhoria na argumentação pessoal; a qualificação da comunicação verbal e escrita; o aumento da força presencial;
o aumento da autoimunidade consciencial; a autocura mentalsomática; a mudança de patamar
evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autodesassédio
intelectual permitindo a ampliação da autoconsciencialidade; os autodiagnósticos parapsíquicos;
as autocompensações bioenergéticas; a primener após a defesa do verbete; o mecanismo interassistencial multidimensional paraterapêutico; a presença ostensiva da equipe extrafísica durante
a escolha, escrita e defesa do tema; as inspirações assistidas em função da necessidade das autorreciclagens; o desassédio interconsciencial por meio da autocura; a suplementação energética
e parapsíquica recebida pelo verbetógrafo na redação de neoverbete auxiliando nas recins e recéxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorreflexão-autocrítica-autocognição; o sinergismo
autografoterapia-autoconsciencioterapia; o sinergismo autoconscienciometria-autoconsciencioterapia; o sinergismo autopesquisa-escrita-publicação; o sinergismo autorreciclagem-autexemplarismo; o sinergismo tarístico teática-verbação-confor; o sinergismo de consciências estudando-refletindo-debatendo a mesma temática.
Principiologia: o princípio da autocura; o princípio tarístico do autesclarecimento;
o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio pesquisístico de quem procura
acha.
Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC) na autocura.
Teoriologia: a teoria da Autoconsciencioterapia; a teoria da Verbetologia.
Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas autoconsciencioterápicas;
as técnicas parapsíquicas; as técnicas verbetográficas; as técnicas conscienciológicas de comunicação; a técnica da concentração mental; a técnica do detalhismo exaustivo; as técnicas da Debatologia; a verbetografia enquanto recurso técnico avançado para a autoconsciencioterapia.
Voluntariologia: o voluntariado verbetográfico; o voluntariado conscienciológico;
o voluntariado do Tertuliarium; o voluntariado das equipes de revisão de verbetes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Verbetólogos; o Colégio Invisível dos Escritores Tarísticos; o Colégio Invisível dos Cosmanalistas; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito autoconsciencioterápico da publicação do primeiro verbete; o efeito da verbetografia na ampliação da autoconsciencialidade; o efeito dinamizador das recins;
o efeito propulsor da autevolução; o efeito multiplicador da interassistência; o efeito potencializador dos autorrevezamentos multiexistenciais; o efeito da Autoconsciencioterapia Verbetográfica na autocura.
Neossinapsologia: as neossinapses autoconsciencioterápicas; as neossinapses verbetográficas; as neossinapses criadas na elaboração de verbetes enciclopédicos; a abertura às neocognições gerando neossinapses; as neossinapses promovidas pela organização e associação de
ideias no exercício da verbetografia; as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio
mentalsomático.
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Ciclologia: o ciclo neoideia-autorreflexão-neoideia; o ciclo autabertismo consciencial–
–neocognição; o ciclo autodiagnóstico–autoprescrição–autopesquisa–escrita do verbete–defesa
do tema–ganho de energia–autocura.
Enumerologia: a autocognição somática; a autocognição energética; a autocognição
psicossomática; a autocognição mentalsomática; a autocognição trafarista; a autocognição traforista; a autocognição trafalina.
Binomiologia: o binômio verbete-autopesquisa; o binômio autocrítica eficaz–autoconhecimento fidedigno; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autassistência-heterassistência; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio Autoconscienciometria-Autoconsciencioterapia; o binômio autodesenvoltura mentalsomática–autocura verbetográfica.
Interaciologia: a interação verbetógrafo autoconsciencioterapeuta–amparador heteroconsciencioterapeuta; a interação faculdades mentais–parapercepções extrassensoriais; a interação verbetógrafo-tertulianos-teletertulianos-paratertulianos; a interação heterocrítica-autocrítica; a interação autolucidez-automemória-autocognição-autodiscernimento.
Crescendologia: o crescendo autorreflexão-autexposição-autocura; o crescendo de ampliação dos limites autocognitivos necessários à autocura; o crescendo depurativo nas recins
consecutivas.
Trinomiologia: o trinômio escrita-argumentação-comunicação; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio concentração mental–atenção fixada–hiperacuidade; o trinômio autodiagnóstico-autoterapêutica-autorremissão.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autopercepção-autocompreensão-autoconsciência-heterassistência.
Antagonismologia: o antagonismo autenfrentamento intelectivo / postergação evolutiva; o antagonismo autopensenização recicladora / autopensenização estagnante; o antagonismo
resistência à mudança / abertura à renovação; o antagonismo autovisão egoica / autovisão interassistencial; o antagonismo superficialidade técnica / aprofundamento teático; o antagonismo
consciência reprimida / consciência amplificada; o antagonismo autorreflexão a priori / autorreflexão a posteriori.
Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade tornada objetiva; o paradoxo da interassistencialidade propiciar à consciência ser, ao mesmo tempo, consciencioterapeuta e evoluciente.
Politicologia: a discernimentocracia; a intelectocracia; a proexocracia; a debatocracia;
a meritocracia; a interassistenciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual aplicada na obtenção da autocura.
Filiologia: a verbetofilia; a consciencioterapeuticofilia; a mentalsomatofilia; a autocogniciofilia; a comunicofilia; a recinofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a autocura das fobias em geral.
Sindromologia: a autocura das síndromes em geral.
Holotecologia: a egoteca; a holomnemoteca; a retrocognoteca; a projecioteca; a autopesquisoteca; a psicossomatoteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Verbetografologia; a Conscienciometrologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Experimentologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia;
a Paraprofilaxiologia; a Autodesassediologia; a Interassistenciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin-epicentro do verbete-aula; a conscin debatedora; a consciex debatedora; a conscin tertuliana; a conscin teletertuliana; a conscin enciclopedista; a conscin lúcida;
a consciex lúcida; a consciex amparadora de função; a conscin coterapeuta; a consciex coterapeuta; as equipexes; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o verbetógrafo conscienciológico; o verbetógrafo conscin-cobaia; o autoconsciencioterapeuta; o paraconsciencioterapeuta; o amparador extrafísico de função da verbe-
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tografia; o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o proexista; o proexólogo; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o conviviólogo;
o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a verbetógrafa conscienciológica; a verbetógrafa conscin-cobaia; a autoconsciencioterapeuta; a paraconsciencioterapeuta; a amparadora extrafísica de função da verbetografia; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a proexista; a proexóloga; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a convivióloga;
a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconsciencioterapia verbetográfica pontual = o tratamento, alívio ou
remissão de patologia ou parapatologia pessoal pela escrita e apresentação do primeiro verbete
autoconsciencioterápico; autoconsciencioterapia verbetográfica contínua = o tratamento, alívio ou
remissão das patologias e parapatologias pessoais pela escrita e apresentação de inúmeros verbetes autoconsciencioterápicos.
Culturologia: a cultura da verbetografia conscienciológica; a cultura da Autoconsciencioterapia; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da primazia da escrita; a Multiculturologia
da interassistencialidade evolutiva; a cultura da racionalidade; a cultura da Mentalsomatologia;
a cultura da retilinearidade pensênica; a cultura da Comunicologia; a cultura do autaperfeiçoamento contínuo; a cultura da Evoluciologia.
Metodologia. Segundo a Verbetologia, a escrita e defesa do verbete permite a autovivência lúcida das 4 etapas da Autoconsciencioterapia, relacionadas na ordem funcional:
1. Autoinvestigação: a escolha do tema, pesquisa e escrita do verbete.
2. Autodiagnóstico: o ajuste da autopercepção e ampliação da autoconsciencialidade.
3. Autenfrentamento: a defesa do verbete na posição de conscin-cobaia.
4. Autossuperação: a recin e primener pós-apresentação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconsciencioterapia verbetográfica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
06. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
08. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Parapedagogiologia verbetográfica: Reeducaciologia; Homeostático.
10. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

2737

11. Sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia: Sinergisticologia; Homeostático.
12.
13.
14.
15.

Verbete: Comunicologia; Neutro.
Verbete-chave: Comunicologia; Homeostático.
Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.

A AUTOCONSCIENCIOTERAPIA VERBETOGRÁFICA DINAMIZA A AUTOCURA DOS ENTRAVES EVOLUTIVOS, PROPORCIONANDO O ENTROSAMENTO MAXIPROEXOLÓGICO
E A INTERASSISTENCIALIDADE POR MEIO DA VERBAÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, quais autocuras já alcançou por meio da utilização lúcida da verbetografia? Você já escreveu verbetes autoconsciencioterápicos?
Bibliografia Específica:
1. Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential
Health Meeting; Foz do Iguaçu, PR; 07-10.09.06; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 29
enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Londres; UK; Setembro, 2006;
páginas 11 a 28.

A. A. L.
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AUTOCONSCIENTIZAÇÃO COSMOLÓGICA
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconscientização cosmológica é o ato ou efeito de a conscin, homem
ou mulher, tomar consciência quanto às grandezas, dimensões, estruturas, formação e desenvolvimento do Universo (Cosmologia), ampliando a automundividência e predispondo-se a sair do
próprio ego e vivenciar as pararrealidades multidimensionais do Cosmos (Cosmovisiologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo consciente, deriva do idioma Latim, consciens, “com pleno conhecimento”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIX. A palavra cosmos vem do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563.
O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma
Português, no Século XIX. O elemento de composição logia procede igualmente do idioma Grego, gos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autoconsciencialização cosmológica. 2. Percepção ampliada do
Cosmos. 3. Autodespertamento cosmológico. 4. Autapreensão do Universo. 5. Visão autocosmocêntrica. 6. Expansão da automundividência.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 34 cognatos derivados do vocábulo cosmo: cosmanalista; cosmícula; cosmogênese; cosmogenético; cosmogonia; cosmogônico; cosmogonista;
cosmografia; cosmográfico; cosmolábio; Cosmologia; cosmológica; cosmológico; cosmologista;
cosmometria; cosmométrica; cosmométrico; cosmometrista; cosmonauta; cosmonáutica; cosmonave; cosmonomia; cosmonômico; cosmopolense; cosmopolita; cosmopolitano; cosmopolitismo;
cosmopolizada; cosmopolizado; cosmopolizar; cosmorama; cosmoramense; macrocosmo; microcosmo.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconscientização cosmológica, autoconscientização cosmológica intrafísica e autoconscientização cosmológica multidimensional são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Autalienação cosmológica. 2. Autoignorância espacial. 3. Visão cerebrocêntrica; visão egocêntrica; visão geocêntrica; visão somatocêntrica. 4. Interiorose. 5. Existência trancada.
Estrangeirismologia: a Terra vista como pale blue dot; o deep space; os sky maps; os
superclusters; a vida outdoors; a remote viewing; a open mind; o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à percepção espacial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ampliemos
a mundividência.
Coloquiologia. Eis duas expressões coloquiais exemplificativas da autoconscientização
cosmológica: – O céu é o limite. Pense grande.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; a autopensenização cosmológica; os globopensenes; a globopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os primopensenes; a primopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os impactopensenes predispondo a conscin a sair do egão; a neopensenidade gerada a partir da mentalidade aberta; a autexpansão pensênica centrada na vastidão do
Cosmos.
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Fatologia: a autoconscientização cosmológica; a consciência espacial; a consciência interestelar; o ato de tentar imaginar a grandeza do Cosmos; os cursos Imersão no Cosmos e Natureza do Cosmos; a visita técnica ao planetário; o alerta de segurança de nunca olhar diretamente
para o Sol; o observatório solar SOHO; as imagens fornecidas pelo Telescópio Espacial Hubble;
a estética dos astros; a aurora boreal; a Estação Espacial Internacional (EEI) representando a permanência humana no espaço desde 2000; os programas espaciais; a cooperação internacional na
construção e nas experiências científicas na EEI; as conquistas internacionais da Astronáutica
para fins pacíficos e científicos; a criação em 1959 do Comitê das Nações Unidas para Uso
Pacífico do Espaço Exterior (COPUOS); a percepção universalista do astronauta ao sobrepairar
o planeta Terra; a queda das fronteiras; a inexistência de horizonte; as meras convenções dos
referenciais geocêntricos; os movimentos aparentes dos astros em relação ao observador na Terra;
a insignificância do diâmetro da Terra ao ser comparado ao do Sol; o número crescente de planetas extrassolares descobertos dia após dia; os exoplanetas semelhantes à Terra; a busca da Ciência
pela vida extraterrestre; as formações estelares; a organização das galáxias em grupos; o espaço
intergaláctico; as muralhas cósmicas; o sistema extragaláctico; os extensos espaços vazios; a matéria escura; a ampliação dos espaços intrafísicos predispondo a conscin a expandir a intraconsciencialidade; as autorreflexões sobre o papel no Cosmos; o desconhecimento da grandeza cosmológica reduzindo a mundividência pessoal; a ausência de senso universalista; o sectarismo; os
dogmas; o materialismo; o nacionalismo exacerbado; o regionalismo; o bairrismo; o paroquialismo; o egoísmo; o fanatismo; as guerras; a defesa dos Direitos Humanos; o combate à miséria;
a antidiscriminação; a democracia pura; a educação para a paz; a responsabilidade planetária;
o Estado Mundial; a autoidentificação lúcida com a comunidade, o Estado, o Planeta, o Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as fases da projeção consciente; a decolagem do psicossoma; o grupo volitativo; a Astronomia Projetiva ou a Parapsiconáutica; as exovidências; a exoprojeção; as parexcursões interplanetárias; o planeta irmão
possibilitando as transmigrações interplanetárias; a cidadania cósmica vivenciada a partir do tenepessismo veterano na ofiex; a expansão da consciência; as sincronicidades indicando a autoconexão com o fluxo do Cosmos; a Autoparacerebrologia; a soltura mentalsomática; o parafenômeno
da cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vital energia solar–organismos clorofilados; o sinergismo consciência-Cosmos.
Principiologia: o princípio cosmológico do Universo em larga escala ser homogêneo
e isotrópico; o princípio de pensar grande; o princípio de manter os pés no chão e o mentalsoma
no Cosmos; o princípio de o Cosmos estar sob controle inteligente.
Codigologia: a elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC) resultante da autexpansão consciencial.
Teoriologia: a teoria do Universo em expansão; a teoria do Universo inflacionário;
a teoria do Universo dinâmico; a teoria do Universo antigravitacional; a teoria dos Universos
paralelos; a teoria das múltiplas dimensões; a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: as técnicas de observações astronômicas; a técnica do cosmograma; a técnica da exaustividade; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da autorreflexão de
5 horas; a técnica etológica do salto baixo; a técnica da aquisição do senso universalista.
Voluntariologia: o voluntariado internacional propiciando a assistência sem fronteiras;
o voluntariado interassistencial conscienciocêntrico ampliando a cosmovisão; o voluntariado interdimensional nas práticas da tenepes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da projeção consciente; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da retrocogni-
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ção; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmólogos; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da
Mentalsomatologia.
Efeitologia: os efeitos abrangentes da autoconscientização cosmológica sobre a automundividência; os efeitos autoculturais de viver temporariamente em país estrangeiro; os efeitos
transformadores das viagens espaciais; os efeitos autopersuasivos da projetabilidade lúcida
quanto à condi ão ―imorríve ‖ da consciência; o efeito empreendedor de pensar grande; o efeito
altruísta de sair de si; os efeitos autocognitivos de ampliar a intraconsciencialidade.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da percepção astronômica.
Ciclologia: os ciclos dos movimentos da Terra; o ciclo lunar; o ciclo solar; os ciclos de
Milankovitch; o ciclo alternante dia-noite; o ciclo do sono; o ciclo projetivo; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo evolutivo.
Enumerologia: a autoconscientização do espaço ampliado; a autoconscientização do
espaço ilimitado; a autoconscientização do espaço sideral; a autoconscientização do espaço interestelar; a autoconscientização do espaço extragaláctico; a autoconscientização do espaço interdimensional; a autoconscientização do espaço intraconsciencial.
Binomiologia: o binômio cósmico consciência-energia; o binômio tempo-espaço; o binômio latitude-longitude; o binômio microscópio-telescópio; o binômio instrumento óptico–paravisão; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio cosmovisiológico monovisões varejistas–cosmovisões atacadistas.
Interaciologia: a interação ritmos cósmicos–ritmos biológicos; a interação fenômenos
astronômicos–medição do tempo; a interação observação astronômica–cosmoenergia; a interação luz-matéria; a interação microcosmo-macrocosmo; a interação homeostase intraconsciencial–fluxo do Cosmos; a interação realidades–pararrealidades do Cosmos.
Crescendologia: o crescendo estrela-galáxia-aglomerado-superaglomerado; o crescen–
do monovisão-cosmovisão; o crescendo Astronomia-Parapsiconáutica; o crescendo Cosmologia-Cosmovisiologia; o crescendo bidimensional-tridimensional-quadrimensional-multidimensional.
Trinomiologia: o trinômio Terra-Lua-Sol; o trinômio expansionista egocentrismo-geocentrismo-cosmocentrismo; o trinômio vínculo subumano–vínculo humano–vínculo cósmico;
o trinômio domiciliar holossoma-Terra-Cosmos.
Polinomiologia: o polinômio geográfico Norte-Sul-Leste-Oeste; o polinômio temporal
minuto-hora-dia-semana-mês-ano; o polinômio dos estados físicos da matéria sólido-líquido-gasoso-plasma; o polinômio dimensão física–dimensão energética–dimensão extrafísica–dimensão
mentalsomática; o polinômio bússola consciencial–autoproéxis–autocompléxis–euforex.
Antagonismologia: o antagonismo zênite / nadir; o antagonismo apogeu / perigeu;
o antagonismo afélio / periélio; o antagonismo Astrologia / Astronomia; o antagonismo teológico
/ cosmológico; o antagonismo ideias conservantistas / ideias de vanguarda; o antagonismo existência trancada / autoconscientização multidimensional (AM).
Paradoxologia: o paradoxo de olhar para o céu de hoje e ver o passado longínquo de
bilhões de anos; o paradoxo de o Universo ser formado predominantemente de espaços vazios.
Politicologia: a cosmocracia.
Legislogia: a lei de Hubble; a lei do espaço; a lei da atração universal; as paraleis cósmicas; a lei do maior esforço aplicada à expansão da mundividência.
Filiologia: a cosmofilia; a astrofilia; a cosmovisiofilia; a cosmopensenofilia; a neofilia;
a energofilia; a projeciofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a astrofobia; a cosmofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da interiorose.
Maniologia: a astromania; a megalomania.
Mitologia: a superação dos mitos cosmogônicos.
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Holotecologia: a cosmoteca; a astronomoteca; a astronauticoteca; a ecoteca; a geografoteca; a energoteca; a projecioteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Cosmologia; a Astronomia; a Astrofísica;
a Astronáutica; a Astrobiologia; a Extrafisicologia; a Extraterrestriologia; a Paradireitologia; a Parafenomenologia; a Cosmoconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser cósmico; a conscin universalista; a pessoa multicultural; a conscin lúcida; a conscin enciclopedista; o ser interassistencial.
Masculinologia: o cosmólogo; o cosmovisionista; o cosmonauta; o cosmícola; o cosmanalista; o cosmometrista; o megacosmopolita; o autexperimentador; o energicista; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o conscienciólogo; o amplificador da
consciencialidade; o astrônomo grego Aristarco de Samos (310–230 a.e.c.); o filósofo, astrônomo
e matemático italiano Giordano Bruno (1548–1600); o astrônomo italiano Galileu Galilei (1564–
–1642); o astrônomo e escritor francês Camille Flammarion (1842–1925); o astrônomo e astrofísico estadunidense Carl Sagan (1934–1996).
Femininologia: a cosmóloga; a cosmovisionista; a cosmonauta; a cosmícola; a cosmanalista; a cosmometrista; a megacosmopolita; a autexperimentadora; a energicista; a tenepessista;
a ofiexicista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a consciencióloga; a amplificadora da
consciencialidade; a astrônoma, matemática e filósofa Hipácia de Alexandria (355–415 e.c.); a astrônoma estadunidense Henrietta Swan Leavitt (1868–1921).
Hominologia: o Homo sapiens cosmicus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens
experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconscientização cosmológica intrafísica = a percepção do Cosmos
a partir dos 5 sentidos físicos; autoconscientização cosmológica multidimensional = a parapercepção do Cosmos a partir do autoparapsiquismo lúcido.
Culturologia: a cultura da observação; a cultura do atilamento parapsíquico; a cultura
do abertismo consciencial; a cultura da pluralidade dos mundos; o Multicuturalismo cosmovisiológico.
Distâncias. Sob a ótica da Cosmometria, eis em ordem crescente de grandeza, 4 unidades de medida astronômicas para mensurar as distâncias espaciais:
1. Unidade Astronômica (U.A.). Equivale à distância Sol-Terra, cerca de 150 milhões
de quilômetros ou 1 U.A. = 1,496 x 10¹¹ km. Utilizada habitualmente para descrever a órbita dos
planetas e de outros corpos celestes no âmbito da Astronomia Planetária.
2. Ano-luz (a.l.). Equivale à distância percorrida pela luz, no vácuo, em 1 ano, à razão
de aproximadamente 300 mil km/s, resultando no percurso de cerca de 9 trilhões e 500 bilhões de
quilômetros. Utilizada mais comumente para medir distâncias interestelares.
3. Parsec (pc). Equivale a 3,26 anos-luz. Utilizada com frequência para medir distâncias
intragalácticas.
4. Megaparsec (Mpc). Equivale a 1 milhão de pcs. Utilizada em geral para medir distâncias extragalácticas.
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Estruturas. Segundo a Astronomia, eis, por exemplo, em ordem crescente de complexidade, 5 estruturas cosmológicas, incluso o planeta Terra, facilitando a autoconscientização quanto
ao universo físico mais próximo:
1. Sistema Solar. Estrela mais próxima, o Sol, orbitada por 8 planetas, dentre eles
a Terra e respectivos satélites, por asteroides, cometas e meteoroides. Localiza-se na periferia da
Via Láctea, a cerca de 20 mil anos-luz do centro. O Sol leva aproximadamente 240 milhões de
anos para completar única volta em torno do centro desta Galáxia.
2. Via Láctea. Galáxia em espiral constituída de centenas de bilhões de estrelas, incluindo o Sol, e entre elas muita poeira e gás. O diâmetro abrange aproximadamente 100 mil anos-luz ou 6 trilhões e 250 bilhões de vezes a distância Sol-Terra.
3. Grupo Local. Aglomerado de 20 galáxias, ao qual pertencem entre outras a Via Láctea e a galáxia Andrômeda. O diâmetro desse aglomerado é de aproximadamente 4 milhões de
anos-luz, ou seja, 40 vezes o diâmetro da Via Láctea.
4. Aglomerado de Virgo. Agrupamento de centenas de galáxias, incluindo o Grupo Local, possui diâmetro igual a 15 milhões de anos-luz.
5. Superaglomerado de Virgo. Superaglomeração de galáxias contendo o Aglomerado
de Virgo, possui diâmetro de 200 milhões de anos-luz.
Ampliação. A tentativa de pensar sobre tais dimensões físicas amplia, de modo geral, os
espaços intraconscienciais, pode permitir à conscin transcender os limites do soma, do ego, da
família nuclear e abrir-se para novas dimensões.
Paraperceptibilidade. Sob a perspectiva da Parapercepciologia, a consciência é capaz
de apreender e vivenciar a multidimensionalidade ou pararrealidades do Cosmos por meio das autoparapercepções.
Clarividência. Ficaram célebres as experiências realizadas em 1973, nos Estados Unidos
da América, com os sensitivos Ingo Swan (1933–) e Harold Sherman (1898–1987), explorando
pela clarividência viajora os planetas Júpiter e Mercúrio, antes das sondas espaciais. Posteriormente os instrumentos utilizados pela Astronáutica confirmaram as observações dos sensitivos.
Tabelologia. Eis, em ordem alfabética, 8 paralelos entre técnicas de exploração espacial
aplicadas pelos astrônomos, com base no paradigma fisicalista, e paratécnicas desveladoras das
pararrealidades autexperimentadas pelos conscienciólogos, fundamentadas no paradigma consciencial:
Tabela – Técnicas da Astronáutica / Paratécnicas da Conscienciologia
Nos

Técnicas da Astronáutica

Paratécnicas da Conscienciologia

1.

Acoplamento espacial

Acoplamento áurico

2.

Grande Colisor de Hádrons (LHC)

Cosmoconsciência

3.

Observação do deep sky

Retrocognição

4.

Plano de voo

Alvo mental

5.

Radar de abertura sintética (SAR)

Rastreamento energético

6.

Sonda de impacto

Psicometria extrafísica

7.

Sonda observatório

Clarividência viajora

8.

Viagem espacial

Exoprojeção
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconscientização cosmológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
03. Acrescentamento: Maximologia; Neutro.
04. Amensurabilidade: Cosmovisiologia; Neutro.
05. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
06. Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
07. Conceito cósmico: Paracosmovisiologia; Homeostático.
08. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
09. Cosmopensenização: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
10. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
11. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
12. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
13. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Mundividência: Cosmovisiologia; Neutro.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO COSMOLÓGICA APONTA
PARA O UNIVERSALISMO E O ESPAÇO EXTRAGALÁCTICO, PRODUZINDO, EM GERAL, EFEITOS IMPACTOTERÁPICOS E AMPLIFICADORES DA INTRACONSCIENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os bilhões de galáxias e dimensões existentes no Cosmos? Quais os resultados evolutivos observados na vivência cotidiana?
Bibliografia Específica:
1. Medeiros, Luziânia; Estudo Teático da Astronomia como Ferramenta para o Abertismo Consciencial
e a Recin; Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 50-S; 1 E-mail; 6 enus.; 1 microbiografia;
1 sigla; 6 técnicas; 1 teste; 1 website; 29 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte; Portugal; Outubro, 2010; páginas 93 a 108.
2. Mourão, Ronaldo; Dicionário Enciclopédico de Astronomia e Astronáutica; pref. Antonio Houaiss;
XXXVI + 962 p.; 1 diagrama; 19 fotos; glos. 18.000 termos; 5 gráfs.; 96 ilus.; 3 mapas; 2 tabs.; 5 apênds.; 25 x 18 x 4 cm;
br.; 2ª Ed.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 55, 62, 65, 121, 199, 303, 320, 469 e 863 a 865.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
ssocia ão nternaciona do entro de tos studos da onsciencio ogia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2 4; páginas
827 e 828.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 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 99,
100, 152, 166 a 168 e 357 a 365.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 287.

L. M.
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AUTOCONSCIENTIZAÇÃO MULTIDIMENSIONAL
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconscientização multidimensional é a condição da lucidez madura da
conscin quanto à vida consciencial no estado evoluído da multidimensionalidade, alcançado através do poder da vontade (Voliciologia) promovendo as projeções conscientes (Projeciologia) em
outras dimensões, fora da esfera das manifestações físicas (Intrafisicologia), ou seja, por intermédio da projetabilidade lúcida (PL).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, aut s, ―eu mesmo; por si pr prio‖. Apareceu na Terminologia Científica no Século XIX. O termo conscientizar
vem da palavra consciente, derivada do idioma Latim, consciens, “com pleno conhecimento”,
e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição multi procede também do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade;
extenso; espaçoso; importante; considerável”. O vocábulo dimensão provém do mesmo idioma
Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no Século XVI. O termo dimensional surgiu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. AM. 2. Autoconsciencialização multidimensional. 3. Autolucidez
pluridimensional. 4. Vanguarda autoconsciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconscientização multidimensional, miniautoconscientização multidimensional e maxiautoconscientização multidimensional são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Heteroconscientização multidimensional. 2. Autoconscientização
quadridimensional. 3. Existência trancada. 4. Robotização (robéxis). 5. Mediocridade intrafísica. 6. Retaguarda autoconsciencial.
Estrangeirismologia: a maximum awareness em todo momento evolutivo; o Projectarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoparaperceptibilidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Sejamos
pré-serenões autoconscientes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os
cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a hiperlucidez; o quociente da holomaturidade; a autocatálise evolutiva;
o senso da imortalidade pessoal; a autoconsciência da própria vida eterna; a megarreflexão.
Parafatologia: a autoconscientização multidimensional; a AM; o autoparapsiquismo;
o objetivo mais importante para o projetor ou projetora consciente; a multidimensionalização do
saber; a autocosmoconscientização multidimensional; a convivialidade cósmica; a omniperceptibilidade.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Binomiologia: o binômio lucidez-rememoração.
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Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia.
Holotecologia: a volicioteca; a projecioteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Holomaturologia Prática; a Ofiexologia; a Parazetética.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o ofiexiologista.
Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a ofiexiologista.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiophilicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautoconscientização multidimensional = a condição pessoal da projetabilidade lúcida (PL); maxiautoconscientização multidimensional = a condição pessoal da
projeção de consciência contínua (PCC).
Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade.
Paratecnologia. Existem fundamentos paratécnicos para a autoconscientização multidimensional.
Carga. A consciência vale a própria carga horária mental de conscientização.
Modos. Sob a ótica Conscienciometrologia, a consciência intrafísica pode viver, do ponto de vista da autoconscientização, ou lucidez média, de 2 modos:
1. Ser quadridimensional: a condição da pessoa vulgar, intrafísica, troposférica.
2. Ser polidimensional: a conscin mais lúcida.
Taxologia. Segundo a Holomaturologia, a condição da autoconscientização polidimensional pode ser dividida em 2 tipos característicos:
1. Espacial. A autoconscientização puramente espacial ou da Proxêmica.
2. Temporal. A autoconscientização temporal ou quanto à cronologia das experiências
diversificadas, rememoradas, ou da Cronêmica.
Holopensenologia. De acordo com a Holossomatologia, a autoconscientização polidimensional espacial é obtida através das experiências holossomáticas da consciência em 3 holopensenes específicos, aqui dispostos na ordem progressiva:
1. Humanos. O espaço intrafísico ou os ambientes humanos acanhados.
2. Emocionais. Os hiperespaços troposféricos, extrafísicos, emocionais.
3. Mentais. Os hiperespaços conscienciais, mentais, propriamente ditos.
Holomemoriologia. Na pesquisa da Holomnemônica, a autoconscientização polidimensional temporal manifesta-se nos recessos da memória integral (holomemória) da consciência:
1. Presente. O presente, ou a autoconscientização quanto ao hoje, o aqui e agora existencial.
2. Passado. O passado da conscin, notadamente o imediato, pré-natal ou do período da
pré-ressomática (Paraprocedenciologia).
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3. Futuro. O futuro imediato da consciência no rodízio vida humana / intermissão (Seriexologia).
Desempenhos. Do ponto de vista da Experimentologia, a autoconscientização polidimensional só pode ser conquistada com esforço por intermédio de 4 desempenhos:
1. PL. A PL ou a projetabilidade em alto nível de lucidez da consciência.
2. Holomaturidade. A maturidade integrada da consciência exercida no dia a dia.
3. Retrocognições. As autorretrocognições conscienciais multiexistenciais vividas.
4. Precognições. As autoprecognições conscienciais tranquilas ou sadias.
Brechas. Sob o enfoque da Intraconscienciologia, tanto a autoconscientização espacial
quanto a cronológica podem apresentar brechas (gaps), ou lacunas (hiatos), em relação às experiências contínuas e às lembranças contínuas da conscin pré-serenona, de duas maneiras:
1. Lacunares. As brechas espaciais são os ambientes conscienciais básicos permanecendo ainda desconhecidos à consciência em razão de autodesempenhos débeis.
2. Cronológicas. As brechas cronológicas são os períodos de tempo experiencial permanecendo ainda esquecidos, na memória integral, sem rememorações completas, contínuas,
a respeito, por exemplo, dos 2 últimos milênios.
Eliminação. Dentro do universo da Autopesquisologia, a Projeciologia, especialidade
e parte prática da Conscienciologia, por intermédio de experimentações pessoais, permite
à conscin eliminar gradativamente as brechas dos 2 tipos de autoconscientização polidimensional
do projetor e da projetora conscienciais, lúcidos e intrafísicos.
Empatia. Pela Conscienciocentrologia, a autoconscientização multidimensional faculta
a geração e a manutenção da empatia ou do amor perene entre as conscins e consciexes (Psicossomatologia), sem hiatos nem recessos, dentro dos grupos evolutivos e dos ciclos multiexistenciais
(Seriexologia).
Caracterologia. Como esclarece a Parapercepciologia, a complexidade da autoconsciencialização permite classificar, pelo menos, 10 categorias de autoconscientizações mais relevantes para a conscin lúcida, aqui listadas na ordem alfabética:
01. Autodiscernimentologia. A autoconscientização multidimensional (AM).
02. Cosmoeticologia. A autoconscientização cosmoética (código pessoal de Cosmoética, CPC).
03. Energossomatologia. A autoconscientização energética (estado vibracional, EV).
04. Evoluciologia. A autoconscientização evolutiva (inteligência evolutiva, IE).
05. Extrafisicologia. A autoconscientização paracomunitária (comunexes).
06. Grupocarmologia. A autoconscientização grupocármica (Maxiproexologia).
07. Intencionologia. A autoconscientização interacionista (megafraternidade).
08. Interassistenciologia. A autoconscientização interassistencial (Policarmologia).
09. Parapercepciologia. A autoconscientização parapsíquica (sinalética parapsíquica).
10. Projeciologia. A autoconscientização projetiva (projetabilidade lúcida, PL).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a autoconscientização multidimensional, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores,
mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia.
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Autodiscernimento energético: Energossomatologia.
Autolucidez consciencial: Holomaturologia.
Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia.
Conceito: Mentalsomatologia.
Conscienciofilia: Conscienciometrologia.
Continuísmo consciencial: Evoluciologia.
Corpus da Conscienciologia: Experimentologia.
Curso Intermissivo: Intermissiologia.
Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia.
Fruto experimental: Experimentologia.
Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia.
Portfolio da Conscienciologia: Experimentologia.

OBJETIVO DOS MAIS RELEVANTES DA CONSCIENCIOLOGIA É FAZER A CONSCIN, HOMEM OU MULHER, ALCANÇAR A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO MULTIDIMENSIONAL,
PERMANENTE, POR INTERMÉDIO DA PROJECIOLOGIA.
Questionologia. Você vem trabalhando para ampliar os potenciais da autoprojetabilidade lúcida? Em qual nível você se situa quanto à autoconscientização multidimensional?
Bibliografia Específica:
01. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 8, 81 e 109.
02. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 39.
03. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 27, 210, 242, 246, 258, 320, 324, 338, 345, 366, 386, 430, 465, 548,
549, 551, 582 e 667.
04. 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 29, 169, 186, 430, 446, 459, 464, 468, 537,
808, 1.016, 1.034, 1.077 e 1.102.
05. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 59.
06. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 84.
07. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 18.
08. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 57 e 121.
09. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 155.
10. 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; páginas239, 261, 448, 470, 471,
476, 510, 533, 539, 708, 830 e 832.
11. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 73, 87, 174, 232, 374, 484, 540, 692 e 759.
12. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 29, 40 e 124.
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AUTOCONSCIENTIZAÇÃO PROJETIVA
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconscientização projetiva é o ato ou efeito de a consciência projetada, quando fora do corpo físico, adquirir certeza íntima quanto à própria autolocalização holossomática, multidimensional e seriexológica consolidando consequentemente melhores níveis de autolucidez extrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. Apareceu na Terminologia Científica no Século XIX. O termo conscientizar
vem da palavra consciente, derivada do idioma Latim, consciens, “com pleno conhecimento”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. O vocábulo projetivo procede do idioma Francês, projectif, de project(ion), “projeção”, e este do idioma Latim, projectio, “jato para diante;
lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção
em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu também no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autopercuciência projetiva. 2. Autoconscientização extrafísica; autodespertarmento extrafísico; autolucidez extrafísica. 3. Autapreensão projetiva; lucidez projetiva. 4. Autolocalização projetiva. 5. Autoidentificação projetiva; autorreconhecimento projetivo.
6. Autoconvicção projeciológica; certeza da autoprojetabilidade.
Neologia. As 4 expressões compostas autoconscientização projetiva, miniautoconscientização projetiva, maxiautoconscientização projetiva e megautoconscientização projetiva são
neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 01. Heteroconscientização projetiva. 02. Paracomatose projetiva. 03.
Autoconscientização intrafísica. 04. Autoconscientização energética. 05. Autodispersão projetiva. 06. Autamnésia extrafísica. 07. Incerteza quanto à autoprojetabilidade. 08. Afrouxamento da
lucidez extrafísica. 09. Redução da lucidez projetiva. 10. Perda de cons projetivos.
Estrangeirismologia: as inkonsistenzen diárias percebidas; o self-questioning multidimensional; a out-of-the-body experience; o risveglio extrafísico; a projective expertise construída;
as flight hours extrafísicas acumuladas; a consolidación de la memoria proyectiva; o Projectarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao desenvolvimento da hiperacuidade extracorpórea.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao assunto: – Autoconscientização exige autorreflexão.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os telepensenes; a telepensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a acuidade pensênica das comparações
diuturnas e interrogativas quanto à autolocalização multidimensional; a predisposição pensênica
aos autodespertamentos extrafísicos projetivos; os retropensenes revividos inconscientemente;
a retropensenidade.
Fatologia: a primeira lembrança projetiva lúcida; o estudo inicial da viagem astral;
a criação e manutenção da rotina projetiva diária; o ato de rememorar e repassar mentalmente as
paravivências ocorridas; o registro disciplinado das experiências extrafísicas constituindo o diário
projetivo; a leitura continuada de livros sobre projeção; o questionamento dia e noite da própria
realidade dimensional; a atenção a qualquer fato, ato ou pensamento incoerente, incomum, ou atí-
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pico; o autexemplarismo projetivo do docente conscienciólogo; o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o Curso Integrado de Projeciologia (CIP); a Escola de Projeção Lúcida (EPL); o Programa de Priorização da Escrita Projeciológica (PEP); a valorização
das autexperiências e relatos projetivos.
Parafatologia: a autoconscientização extrafísica; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a primeira experiência projetiva lúcida; a rememoração intrafísica de parafato
intermissivo; o desconhecimento de possível autoidentidade extra; a rememoração pós-projetiva
tardia; os paraencontros projetivos marcados pelo Grupo de Inversores Existenciais (GRINVEX);
a escala de lucidez da conscin projetada; as diversas formas de decolagens do psicossoma; a percepção da presença dos amparadores nas projeções; a certeza íntima de como proceder, frente às
demandas assistenciais extrafísicas; a surpresa atestadora da condição projetiva ao alongar o dedo
extrafísico; a acuidade extrafísica adquirida pela volitação; a autoconfiança energética; a confiança na equipe extrafísica de amparadores; o intenso estado vibracional projetivo; a fixação mnemônica no paracérebro das experiências projetivas antes de retornar ao soma; o ato de identificar
conscin projetada conhecida, por nome diferente da atual existência intrafísica; a amnésia extrafísica da vida intrafísica; as projeções retrocognitivas; as projeções precognitivas; o fenômeno de
tração do cordão de prata; as projeções desassediadoras; as projeções educativas; as projeções assistenciais; as projeções de cunho interrogativo; a confirmação de atributos do psicossoma; a suscetibilidade hipnótica extrafísica, produto da baixa lucidez consciencial; o ato de pensar fora do
corpo; o ato de dizer “não” às manipulações extrafísicas; os parambientes recorrentemente visitados; a iluminação, sem origem clara, do ambiente extrafísico; a oscilação do nível de lucidez extrafísica momentânea; os exercícios extrafísicos com energia; o fenômeno da cosmoconsciência;
a autoimperturbabilidade nas ocorrências de ataques extrafísicos; as autorreflexões extrafísicas
sobre a multisserialidade; o teste de manobras técnicas para volitar com maior agilidade; a ocorrência da parateleportação extrafísica multiforme; a fluência extrafísica em língua estrangeira ainda não dominada na dimensão intrafísica; a paraconfirmação de conscin assistida em pedido de
tenepes; os extrapolacionismos projetivos; o reconhecimento instantâneo do trabalho extrafísico
a ser realizado; as “puxadas de orelha” dos amparadores extrafísicos; os paracontatos esclarecedores de atributos conscienciais não assumidos; as paradicas projetivas; o ato de enxergar com mais
nitidez fora do corpo; a confirmação do nível de lucidez extrafísica poder ser melhor em relação
ao nível de lucidez intrafísica; o acesso holomnemônico aleatório; as saídas e reentradas consecutivas do corpo; a agenda extrafísica como direcionador projetivo; a fixação da projetabilidade lúcida; a ampliação da lucidez extrafísica; a recuperação de cons projetivos; o descortinamento cognitivo multidimensional; a ajuda cosmoética dos amparadores extrafísicos às conscins na obtenção da autoconscientização projetiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo homeostático vontade persistente–autopesquisas projetivas; o sinergismo descrenciológico autexperimentação-autocomprovação; o sinergismo atenção-detalhismo-inquirição; o sinergismo coragem evolutiva–autoconscientização extrafísica; o sinergismo cosmoético autoconscientização–autaplicação imediata.
Principiologia: o princípio da evolução consciente; o princípio da descrença (PD) aplicado ao descortínio multidimensional; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva de quem
tem mais lucidez ajudar a quem tem menos lucidez.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta da conscin
projetora consciente; o código de valores pessoais utilizado como base para o autoparapsiquismo.
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria da projetabilidade lúcida.
Tecnologia: a técnica do EV como ferramenta-chave para o desenvolvimento da projetabilidade lúcida; as técnicas de auto e heterodespertamento extrafísico; a técnica da saturação
mental projetiva; o autexame projetivo enquanto técnica de autoconfirmação projetiva; a técnica
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de viver coerentemente em qualquer dimensão; a paratécnica interassistencial da autotransfiguração familiar utilizada pelos amparadores; a técnica da tenepes; a escolha da técnica projetiva
mais adequada.
Voluntariologia: o voluntariado na docência tarística; o paravoluntariado da reurbanização extrafísica da Terra; o paravoluntariado consolidado da conscin minipeça autolúcida do
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o megavoluntariado energético interassistencial praticado pela conscin tenepessista.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;
o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico da Parapsicoteca.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Projetores Lúcidos; o Colégio Invisível da Tenepes; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível
da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Mentalsomática.
Efeitologia: o efeito das autorreflexões extrafísicas na ampliação do autodiscernimento
multidimensional; o efeito autocognitivo da recuperação de cons durante a projeção consciente;
o efeito expansivo da cosmoconsciência; o efeito reurbanizador do aumento de projetores lúcidos
na paratroposfera do planeta Terra; o efeito despertológico do princípio da descrença; o efeito
autopacificador proexológico da autoconscientização projetiva.
Neossinapsologia: o desbloqueio das megassinapses evolutivas; o reforço contínuo das
parassinapses projetivas; o acesso às retrossinapses de outras vidas durante a projeção consciente; as neossinapses a partir da recuperação das unidades de lucidez da consciência; o valor proexológico da verpon acessada, fruto de paraneossinapses; as parassinapses geradas pela cosmopensenização; a autonomia pensênica das parassinapses lúcidas.
Ciclologia: o ciclo lucidológico autobservação-heterobservação; o desenvolvimento
projetivo do ciclo técnica-prática-rotina; o ciclo projetivo; o ciclo estado vibracional–tenepes–
–projeção consciente; o ciclo mentalsomático percepção-atenção-reflexão-concepção-decisão-ação; o ciclo evolutivo autoconscientização projetiva–autoconscientização multidimensional;
o ciclo lucidez multidimensional–assertividade interassistencial.
Enumerologia: o autoquestionamento situacional; o desconfiômetro multidimensional;
o esforço contínuo; a autexperimentação projetiva; a sinalética identificada; o parafenômeno comprovado; a lucidez no momento presente.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio empenho-desempenho na
projeção consciente; o binômio autoconhecimento-interassistência; o binômio soltura holochacral–projetabilidade lúcida; o binômio autocontrole emocional–lucidez extrafísica; o binômio
projeciografia-projeciocrítica.
Interaciologia: a interação projeção consciente–pré-intermissão; a interação projeção
lúcida–autoliderança evolutiva; a interação amparador-projetor nos resgates extrafísicos.
Crescendologia: o crescendo dos fenômenos projeciológicos; o crescendo das autexperimentações extrafísicas; o crescendo projetabilidade lúcida–autoconscientização multidimensional; o crescendo autolucidez multidimensional–liberdade volitiva; o crescendo autoconscientização projetiva–para-aculturação.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio projetor-amparador-assistido; o trinômio autorganização–autodeterminação–autorresultados evolutivos.
Paradoxologia: o paradoxo da cosmovisão simplificadora; o paradoxo de a disciplina
intrafísica trazer liberdade extrafísica.
Politicologia: a evoluciocracia; a projeciocracia; a autodiscernimentocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; a cosmocracia; a assistenciocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Parafisiologia; a lei da Projeciologia; as leis da percepção; as leis da parapercepção; a lei da interassistencialidade; a lei da maxiproéxis.
Filiologia: a projeciofilia; a tecnofilia; a parafenomenofilia; a parapsicofilia; a multidimensionofilia; a lucidofilia; a criticofilia; a logicofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a neofobia; a autopesquisofobia; a criticofobia; a superação da tanatofobia; a projeciofobia dificultando a projetabilidade consciente.
Sindromologia: a extinção da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania autossabotadora de desqualificar as próprias experiências projetivas.
Mitologia: o mito de dormir de barriga para cima provocar pesadelos; a eliminação do
mito eletronótico da existência quadridimensional; o mito materialista de a morte física findar
a existência consciencial; a desmitificação autoconsciente dos fenômenos multidimensionais;
o mito da autevolução espontânea, natural e sem autesforço.
Holotecologia: a experimentoteca; a sinaleticoteca; a fenomenoteca; a projecioteca;
a parapsicoteca; a intermissioteca; a ressomatoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia;
a Coerenciologia; a Experimentologia; a Extrafisicologia; a Laboratoriologia; a Determinologia;
a Paratecnologia; a Projeciocriticologia; a Projeciografia; a Proexologia; a Paraprocedenciologia;
a Parapercepciologia; a Neossinapsologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autodecisor; o autexperimentador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o intermissivista; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o retomador de gescon; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador independente; o projetor consciente;
o reurbanizador extrafísico; o epicon lúcido; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário da Conscienciologia; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autodecisora; a autexperimentadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a intermissivista; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a retomadora de gescon; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica;
a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora independente; a projetora consciente; a reurbanizadora extrafísica; a epicon lúcida; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana;
a verbetóloga; a voluntária da Conscienciologia; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens conscientiophilicus; o Homo sapiens lucidologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautoconscientização projetiva = a conquistada por meio de experiência extrafísica caracterizada pela convicção plena quanto à condição de se estar projetado (60% de
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lucidez); maxiautoconscientização projetiva = a conquistada por meio de experiência extrafísica
com lucidez igual à vigília física normal (80% de lucidez); megautoconscientização projetiva
= a conquistada por meio de experiência extrafísica caracterizada pela superconsciência, própria
das projeções conscienciais de mentalsoma isolado (100% de lucidez).
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura parapsíquica; a cultura projetiva;
a cultura extrafísica; a cultura multidimensional; a cultura proexológica; a cultura da Interassistenciologia.
Autoconquistas. Sob a ótica da Experimentologia, são identificáveis, na ordem alfabética, 17 autoconquistas evolutivas, consequentes do desenvolvimento da autoconscientização projetiva:
01. Antidispersão. A superação da dispersão extrafísica antiassistencial.
02. Antirrobéxis. A saída da robotização existencial ou paracomatose.
03. Autoconsciencialidade. A ampliação do autoconhecimento evolutivo.
04. Autocosmoconsciencialidade. A ampliação da compreensão do maximecanismo
evolutivo patrocinada pela projeção mentalsomática.
05. Autodesassedialidade. A resolução paraterapêutica, via retrocognições gradativas,
das memórias mal resolvidas.
06. Autodescondicionamento. A superação do condicionamento intrafísico.
07. Autodiscernimento. A ampliação da autorreflexão e autocriticidade consciencial.
08. Autolucidez. A supressão do devaneio extrafísico.
09. Autonomia. A aquisição de maior liberdade pensênica multidimensional.
10. Autoparaprofilaxia. A profilaxia da parapsicose pós-dessomática.
11. Autoproéxis. A autocerteza quanto a programação existencial da atual seriéxis.
12. Interassistencialidade. O aproveitamento das oportunidades de realizar assistência,
pelo amadurecimento do autodiscernimento interassistencial.
13. Paraidentidade. A assunção da própria identidade intermissiva.
14. Parapreceptoria. O contato extrafísico mais estreito com os amparadores.
15. Paraprocedência. O acesso à procedência extrafísica.
16. Pré-intermisssão. O desenvolvimento da liderança assistencial pré-intermissiva.
17. Recons. O acesso às neoverpons pela recuperação dos cons magnos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconscientização projetiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
02. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
04. Catálise da projetabilidade: Projeciologia; Homeostático.
05. Desenvolvimento projetivo: Autoprojeciologia; Homeostático.
06. Diário projetivo: Projeciografologia; Neutro.
07. Escala da consciência contínua: Evoluciologia; Homeostático.
08. Inabilidade projetiva: Projeciologia; Neutro.
09. Lei da Projeciologia: Legislogia; Homeostático.
10. Localização: Proxêmica; Neutro.
11. Lucidez extracorpórea: Projeciologia; Neutro.
12. Lucidologia: Autoconscienciologia; Homeostático.
13. Projeção consciente retrocognitiva: Projeciologia; Neutro.
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14. Projeção semiconsciente: Projeciologia; Neutro.
15. Sinergismo projeção lúcida–interassistencialidade: Projeciologia; Homeostático.

A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO PROJETIVA POSSIBILITA MELHOR APROVEITAMENTO LÚCIDO DE VIVÊNCIAS EXTRAFÍSICAS, SENDO ESTAS DINAMIZADAS PELA AUTOPREDISPOSIÇÃO INTERASSISTENCIAL E AUTOPESQUISÍSTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue mensurar os benefícios a curto, médio
e longo prazo da autoconscientização projetiva? Qual o nível de autoinvestimento projetivo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 74 e 75.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 147 e 150.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 571
e 573.
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; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu; PR; 2003; páginas 467 a 469.
5. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 526 a 535.
6. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 6a Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002; página 201.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 116 a 118.
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AUTOCONSCIENTIZAÇÃO SERIEXOLÓGICA
(AUTOLUCIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconscientização seriexológica é o ato ou efeito de a conscin ou consciex adquirir lucidez crescente quanto à dinâmica da serialidade existencial (Holorressomatologia) permitindo a localização, compreensão e vivência teática do ciclo multiexistencial pessoal
(CMP).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo conscientizar vem da palavra consciente, derivada do idioma Latim,
consciens, “com pleno conhecimento”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu
no Século XIX. O vocábulo série procede do mesmo idioma Latim, series, “enlaçamento; encadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Apareceu no Século XVII. A palavra existencial deriva do
idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento
sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Autoconscientização retrocognitiva. 02. Autoconscientização pluriexistencial. 03. Lucidez autosseriexológica. 04. Autolocalização evolutiva. 05. Autopercuciência seriexológica. 06. Autoconscientização evolutiva. 07. Autocognição multiexistencial.
08. Autorrecuperação dos megacons. 09. Megacalibragem intraconsciencial. 10. Autevoluciologia Teática.
Neologia. As 4 expressões compostas autoconscientização seriexológica, autoconscientização seriexológica inicial, autoconscientização seriexológica mediana e autoconscientização
seriexológica avançada são neologismos técnicos da Autolucidologia.
Antonimologia: 01. Autoconscientização somática. 02. Autoconscientização intrafísica. 03. Ignorância evolutiva. 04. Antisseriexologia. 05. Metempsicose. 06. Abordagem eletronótica. 07. Existência trancada. 08. Síndrome do cascagrossismo. 09. Interprisiologia. 10. Criacionismo.
Estrangeirismologia: a autolucidez maior quanto ao timeline multiexistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Autoparapercucienciologia Multiexistencial.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Reviver:
palíndromo seriexológico. Autoconscientização: ação mentalsomática. Seriéxis: eixo evolucionário. Passado: passadas passadas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autosseriexologia Lúcida; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; 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.
Fatologia: as camadas de compreensibilidade da Evoluciologia.
Parafatologia: a autoconscientização seriexológica; a sabedoria pessoal perante as vidas
sucessivas; a lucidez teática quanto à Pluriexistenciologia; a maxirrepercussão proexológica derivada do autodiscernimento holomnemônico; o aumento teático da compreensão grupocarmoló-
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gica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático predispondo à soltura paracerebral;
a dissecção da Autossinaleticografia Intersomática; o ato de dar mais valor à Paraprofilaxiologia
Holossomática; o desvendamento consciente da Para-Historiografia Pessoal; as perquirições
quanto à Automacrossomatologia; o detalhismo etológico pessoal atual dando indícios da Parageneticologia Pessoal; a tares enquanto instrumento de alavancagem da autoconscientização seriexológica pessoal e alheia; a prioridade das retrocognições assistidas no âmbito da Parafenomenologia; a assunção progressiva da condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial através da Tenepessologia; a parapolimatia real exigindo a visão seriexológica aplicada; os estudos teáticos da autobagagem holobiográfica através do levantamento da retrossenha autocognitiva; a pararresponsabilidade interassistencial ascendente (Paradeontologia)
visando à condição de líder evolutivo; o destrinchamento contemporâneo das amizades raríssimas
milenares; as paralições intermissivas embasando a autoconscientização seriexológica; as megarrevelações seriexológicas oportunizando a ampliação da autopercuciência proexológica; a possibilidade de atualização dos megatrafores conscienciais; a recuperação dos megacons holobiográficos; o cotejo paraconscienciométrico interexistencial; as prospecções teáticas quanto à Parajurisprudenciologia Evolutiva; a autocalibragem da bússola intraconsciencial através da Parexperimentologia; a esmerilação contínua, inabalável e qualificada do autotemperamento enquanto meta
maior da seriéxis (Ortointencionologia); a busca exaustiva da megacognição (Tudologia) através
da ampliação cotidiana da Autopolineurolexicologia; a noção mais aproximada quanto ao saldo
da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Liderologia-Liberologia; o sinergismo Retrocognição-Maxiproexologia; o sinergismo autorreflexão-autocorreção-autocompléxis; o sinergismo megatares-autevolução; o sinergismo pés na rocha–mentalsoma no Cosmos; o sinergismo voluntariado-docência-tenepes-autorado; o sinergismo autoconscientização seriexológica–intercompreensibilidade.
Principiologia: o princípio da manutenção cognitiva seriexológica.
Codigologia: a qualificação pluriexistencial do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria da holomemória; a teoria da autancestralidade; a teoria dos nódulos holomnemônicos; a teoria do zum mnemônico; a teoria de serem
necessárias, pelo menos, 10 retrocognições sadias para confirmar uma retrovida; a teoria dos
Serenões enquanto modelo evolutivo de autoconscientização seriexológica.
Tecnologia: a técnica da autodileção paragenética (Parassemiologia).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio
Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito seriexológico da Autolucidologia.
Neossinapsologia: as neossinapses exigidas para a ampliação constante e progressiva
da autoconscientização seriexológica.
Ciclologia: a paralógica envolvida no ciclo ressomas-dessomas; o ciclo detalhismo etológico–cosmovisão seriexológica; o ciclo cosmoético assunção do megatrafor–sustenção do materpensene; o ciclo evolutivo envolvido no trio ínsito; o contexto étnico inserido no ciclo da recomposição grupocármica; a autoconscientização seriexológica enquanto condição sine qua non
para assunção do ciclo multiexistencial pessoal da atividade; a necessidade de domínio homeostático do ciclo circadiano.
Enumerologia: a autoconscientização holossomática; a autoconscientização multidimensional; a autoconscientização maxiproexológica; a autoconscientização interassistencial;
a autoconscientização parapsíquica; a autoconscientização retrocognitiva; a autoconscientização
evolutiva.
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Binomiologia: o binômio ego atual–retroego; o binômio lucidez-discernimento; o binômio memória-consciência; o binômio proéxis-seriéxis; o binômio Historiografia-Seriexologia;
o binômio série existencial–afinidade grupocármica; o binômio lucidez étnica–lucidez cosmoética.
Interaciologia: a interação egocarmalidade-grupocarmailidade-policarmalidade; a interação autoconscientização seriexológica–megacalibragem intraconsciencial; a interação recomposição grupocármica–lucidez retrocognitiva; a interação autocognição-heterassistência;
a interação Cosmovisiologia-Parapercucienciologia; a interação auto-herança multiexistencial–
–megatrafor consciencial; a interação materpensene-retrossenha.
Crescendologia: o crescendo na Escalologia Evolutiva; o crescendo euforin-megaeuforização-transafetividade; o crescendo autoidentificação seriexológica–heteroidentificação seriexológica; o crescendo cérebro multidicionarizado–paracérebro parapolimático; o crescendo visão proexológica–cosmovisão seriexológica; o crescendo especialismo interassistencial–atacadismo evolutivo; o crescendo Egologia-Maxiproexologia.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-autolucidez-autopercuciência.
Polinomiologia: o polinômio Holobiografologia-Holorressomatologia-Holossomatologia-Holocogniciologia.
Antagonismologia: o antagonismo determinismo / Autovoliciologia.
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 restrições somáticas; o paradoxo 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 Autorretrocogniciologia; o paradoxo evolutivo do recurso da hipomnésia ressomática ao apagar as lembranças perturbadoras e arrastar para o esquecimento as boas lembranças
associadas; o paradoxo paragenético androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento no
androssoma.
Politicologia: a discernimentocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a parapsicocracia; a verbaciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do retorno (causa e efeito); as
leis da proéxis; as leis da Parageneticologia; as leis da Cosmoética; as leis sincrônicas do fluxo
do Cosmos; a lei do maior esforço aplicada às autopesquisas retrocognitivas.
Filiologia: a autopesquisofilia; a proexofilia; a parapercepciofilia; a criticofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a lucidofilia.
Fobiologia: o combate à tanatofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome do cascagrossismo.
Maniologia: a profilaxia quanto à nostomania.
Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a autocriticoteca; a logicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autosseriexologia; a Autorretrocogniciologia; a Holobiografologia; a Holomnemossomatologia; a Autotemperamentologia; a Autoparageneticologia; a Materpensenologia; a Intraconscienciologia; a Pluriexistenciologia; a Multiproexologia; a Cosmovisiologia; a Cronoevoluciologia.
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 projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo;
o seriexólogo.
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Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora-atriz; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga;
a seriexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo
sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; 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: autoconscientização seriexológica inicial = a da conscin inversora vivenciadora de projetabilidade lúcida com flash retrocognitivo; autoconscientização seriexológica mediana = a da conscin tenepessista conhecedora de determinada existência intrafísica prévia; autoconscientização seriexológica avançada = a da conscin ofiexista conhecedora da autoidentidade
intermissiva (extra) e múltiplas retrovidas pessoais.
Culturologia: a cultura conscienciológica da CCCI entrosada à Paracultura dos Cursos Intermissivos.
Composição. A autoconscientização seriexológica é condição, estado, ou situação complexa, composta e coordenada com vários outros atributos conscienciais expansores do autodiscernimento. Eis, em ordem alfabética, 11 exemplos capazes de demonstrar a abrangência parafuncional de tal megaquisição evolutiva:
01. CI: a autolucidez quanto à Evoluciologia.
02. CPC: a autolucidez quanto à Cosmoeticologia.
03. EV: a autolucidez quanto à Holossomatologia.
04. Grupalidade: a autolucidez quanto à Conviviologia.
05. Minipeça: a autolucidez quanto à Reurbexologia.
06. PL: a autolucidez quanto à Interdimensiologia.
07. Proéxis: a autolucidez quanto à Paraprocedenciologia.
08. Racionalidade: a autolucidez quanto à Mentalsomatologia.
09. Retrocognição: a autolucidez quanto à Holomnemossomatologia.
10. Temperamento: a autolucidez quanto à Parageneticologia.
11. Tenepes: a autolucidez quanto à Interassistenciologia.
Essência. Considerando o exposto e tendo em vista a Priorologia, dentre as 11 categorias propostas, talvez aquela capaz de trazer mais resultados práticos para a conscin intermissivista
interessada na qualificação teática da própria lucidez multiexistencial seja a nona, isto é, a capacidade de acesso consciente aos refolhos da Autoparamemoriologia proporcionada pelas retrocognições autênticas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconscientização seriexológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
02. Autoconscientização cosmológica: Cosmovisiologia; Neutro.
03. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
Detalhamento retrocognitivo: Seriexologia; Homeostático.
Efeito da autosseriexialidade: Seriexologia; Neutro.
Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
Megacalibragem intraconsciencial: Autopesquisologia; Homeostático.
Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
Seriéxis alheia: Seriexologia; Neutro.
Trio ínsito: Autorretrocogniciologia; Homeostático.

A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO SERIEXOLÓGICA CONSTITUI
GANHO EVOLUTIVO ÍMPAR CAPAZ DE PROMOVER VERDADEIRA REVIRAVOLTA INTRACONSCIENCIAL, VINCANDO
A HOLOBIOGRAFOLOGIA CONSCIENCIAL PARA SEMPRE.
Questionologia. Qual abrangência e profundidade da autolucidez seriexológica você,
leitora ou leitora, mantém nos afazeres diários? Já se manifesta predominantemente na condição
de consciex ressomada? Ou ainda sucumbe com frequência aos condicionamentos materiológicos
onipresentes?
P. F.
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AUTOCONSCIENTIZAÇÃO SOMÁTICA
(AUTOPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconscientização somática é o ato, efeito ou faculdade de a conscin,
homem ou mulher, autoconhecer-se quanto ao funcionamento, posição e alterações do corpo físico de acordo com os locais onde se manifesta (Proxêmica), as influências do tempo (Cronêmica),
a qualidade de vida intrafísica (Homeostaticologia), as interferências da extrafisicalidade (Multidimensiologia) e respectivas repercussões holossomáticas (Holossomatologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. Apareceu, na Terminologia Científica, no Século XIX. O termo conscientizar
vem da palavra consciente, derivada do idioma Latim, consciens, “com pleno conhecimento”,
e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo somática
provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material;
corporal”. Apareceu no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 01. Autopercepção corporal; autopercepção somática. 02. Autocognição somática. 03. Autoconhecimento psicomotor. 04. Inteligência corporal; inteligência somato-perceptiva. 05. Autolucidez quanto ao soma. 06. Autonoção corporal. 07. Acuidade somática.
08. Sensibilidade somática. 09. Autobservação orgânica. 10. Autorresponsabilidade corporal.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconscientização somática, autoconscientização somática elementar e autoconscientização somática avançada são neologismos técnicos da
Autopercepciologia.
Antonimologia: 01. Ignorância perceptiva autossomatológica. 02. Heteropercepção somática. 03. Autoconscientização multidimensional. 04. Apedeutismo somático. 05. Autodesconhecimento corporal. 06. Incipiência orgânica. 07. Aparvalhamento somático. 08. Autoincompreensão corporal. 09. Leiguice quanto ao próprio soma. 10. Autodesinformação somática.
Estrangeirismologia: o mens sana in corpore sano; o checkup somático; a awareness
do soma; a identificação do locus minoris resistentiae somático; a power house do Método Pilates.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoconsciência somática.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relacionados o tema: – Soma:
materialização autopensênica. Soma: identidade temporária. Soma: fonte autoperceptiva. Soma:
ferramenta proexológica.
Coloquiologia: – É melhor prevenir que remediar.
Citaciologia: – O meu corpo é um jardim, a minha vontade seu jardineiro (William Shakespeare, 1564–1616).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopercepciologia; a autoconscientização carregada no pen; a manifestação pensênica evidenciada no tônus muscular; os autopensenes; a autopensenidade; os somatopensenes; a somatopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os cognopensenes; a cognopensenidade; os patopensenes predispondo os distúrbios somáticos; os
ortopensenes proporcionando a homeostase orgânica.
Fatologia: a autoconscientização somática; a autoconscientização somática inata; o cascagrossismo somático; a redução da autopercepção nos automatismos; a consciência de si mesmo
versus o conhecimento do próprio corpo; as noções básicas de Anatomia e Fisiologia Humanas
contribuindo para a autopercepção do corpo-fole; o entendimento da Biomecânica facilitando
a consciência cinestésica; o sistema sensorial captando a realidade da dimensão intrafísica; a plas-
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ticidade do corpo humano; os mecanismos de controle neuromuscular; a relação centro de massa
e base de apoio constituindo o equilíbrio corporal estático e dinâmico; os sentidos visão, audição,
olfação, tato e paladar; a função protetora da nocicepção; os neurônios sensitivos e motores; a relação do calibre dos neurônios com o tipo de estímulo transmitido; os receptores sensoriais;
a transdução sensorial; a modulação sensorial; o homúnculo de Penfield; a interpretação dos estímulos sensoriais no córtex cerebral; a percepção das modificações do meio interno e externo;
a percepção seletiva; a não percepção do estímulo subliminar; as sensações características da atuação do sistema nervoso simpático e do parassimpático; o autodiagnóstico da psicomotricidade;
a ausência perceptiva de sinais dos limites somáticos; a identificação do predomínio genético materno ou paterno no próprio soma visando a prevenção específica de doenças; o trato negligente
ao soma predispondo a dessoma precoce; a percepção corporal comprometida no emprego antifisiológico do soma; a autoconscientização dos sinais somáticos sutis da ansiedade; a postura corporal denunciando traços de liderança; a importância do soma enquanto ferramenta para a consecução da proéxis; a valorização do soma saudável além da estética; a autocorreção postural ao
ver-se no espelho; a interferência do funcionamento somático no mentalsoma; a autoconscientização somática como meio de aguçar a percepção de outras realidades além do soma; o poder da autoconsciencialidade sobre a matéria; a disciplina com o soma predispondo a disciplina mentalsomática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) atuando na profilaxia, no autodiagnóstico e na terapêutica somática; a autoconscientização somática facilitando a percepção da
sinalética energética pessoal; a autodisponibilidade à paraperceptibilidade; a intrafisicalidade enquanto caricatura da extrafisicalidade; a justaposição dos veículos conscienciais; as sensações
produzidas pela semipossessão benigna e maligna; o fenômeno da autoscopia projetiva; o domínio completo do soma – a ponta rústica do holossoma – sendo o primeiro passo para alcançar
a dispensa da ressoma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estado mental–estado fisiológico; o sinergismo autoconscientização-autoposicionamento; o sinergismo propriocepção–controle neuromuscular; o sinergismo linguagem corporal–linguagem verbal expressando a realidade intraconsciencial.
Principiologia: o princípio da manifestação holossomática integral; o princípio da função vivificar o órgão; o princípio da utilidade somática; o princípio da contínua modificação somática; o princípio da adaptabilidade; o princípio da autopesquisa; o princípio fi os fico ―conhece-te a ti mesmo‖.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos cuidados somáticos.
Teoriologia: a teoria da ressoma; a teoria do macrossoma; a teoria do holossoma; a teoria da inteligência corporal; a teoria da inteligência longeva aplicado à defesa do corpo humano; a teoria da qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (OMS); a teoria geral da
saúde-doença-cuidado.
Tecnologia: a técnica da respiração diafragmática auxiliando no autocontrole; a técnica
do detalhismo aplicada à autopercepção corporal; as técnicas de avaliação postural; as técnicas
de estímulo proprioceptivo; as técnicas da Bioenergética fortalecendo o soma; a técnica da autorrelaxação psicofisiológica; a técnica de autochecagem holossomática.
Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da
Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia, o Colégio Invisível da Geneticologia;
o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Macrossomatologia.
Efeitologia: os efeitos fisiológicos da pensenização; os efeitos somáticos da intoxicação
energética; os efeitos das emoções na postura corporal; a percepção dos efeitos da dieta no so-
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ma; os efeitos colaterais das medicações; os efeitos das alterações climáticas no soma; os efeitos
somáticos de longo prazo dos hábitos diários; os efeitos do envelhecimento no condicionamento
do corpo físico; os efeitos do exercício físico na autoconscientização holossomática.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos somáticos sadios.
Ciclologia: o ciclo tensionar-perceber-relaxar; o ciclo vital sono-vigília; a percepção
somática do ciclo circadiano; o ciclo menstrual; o ciclo celular; o ciclo soma-ressoma; o ciclo
causa-efeito.
Enumerologia: a reeducação postural; a reeducação cinestésica; a reeducação fisiológica; a reeducação alimentar; a reeducação hipnagógica; a reeducação autoperceptiva; a reeducação pensênica.
Binomiologia: o binômio retilinearidade pensênica–alinhamento corporal; o binômio
tensão emocional–tensão muscular; o binômio postura–força presencial; o binômio sistema sensorial–parapsiquismo; o binômio autoconscientização-discernimento; o binômio acuidade-detalhismo; o binômio fadiga-lesão.
Interaciologia: a interação multidimensional; a interação autoconscientização somática–autoconscientização energética; a interação fôrma holopensênica–forma física; a interação
bioenergia–postura corporal; a interação ergonomia cognitiva–autoconscientização somática;
a interação percepção-parapercepção; a interação Paragenética-Genética-Mesologia; a interação soma-proéxis.
Crescendologia: o crescendo autoconscientização somática–autoconscientização energética–autoconscientização multidimensional; o crescendo autocognição–autoconscientização–
–ação lúcida; o crescendo desconforto físico–dor–lesão.
Trinomiologia: o trinômio autoconhecimento–autoconscientização–autocorreção; o trinômio cerebelo-postura-equilíbrio; o trinômio corpo-mente-consciência.
Polinomiologia: o polinômio sistema sensorial–cognição–parapercepção–paracognição; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio capacidade aeróbica–força muscular–resistência física–flexibilidade corporal.
Antagonismologia: o antagonismo atividade física automática / atividade física consciente; o antagonismo (denunciador de mentiras) fala / gestual; o antagonismo assimilação / desassimilação.
Paradoxologia: o paradoxo do profissional especializado na área somática não valorizar a autoconscientização somática.
Politicologia: as políticas de saúde pública.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Genética; as leis da Intrafisicologia; as leis da Parafisiologia; a lei do maior esforço; a lei de ação e reação; as leis resultantes
da interação Paragenética-Genética.
Filiologia: a somatofilia; a holossomatofilia; a autocogniciofilia; a autoprofilaxiofilia;
a autofilia; a adaptaciofilia; a mnemofilia.
Fobiologia: a cinesiofobia; a agliofobia.
Sindromologia: as síndromes posturais; a síndrome da vigorexia ou transtorno dismórfico corporal; a síndrome de Münchhausen; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do
ansiosismo; a síndrome da sensibilidade química múltipla (SQM); a síndrome de Riley-Day
(ICDA); a síndrome dolorosa neuropática.
Maniologia: a riscomania; a toxicomania; a mania de doenças (hipocondria).
Mitologia: o mito do corpo perfeito.
Holotecologia: a somatoteca; a ginoteca; a androteca; a geneticoteca; a parageneticoteca; a macrossomatoteca; a anatomoteca; a dietoteca.
Interdisciplinologia: a Autopercepciologia; a Parapercepciologia; a Experimentologia;
a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Profilaxiologia; a Holossomatologia; a Somatologia; a Macrossomatologia; a Intrafisicologia; a Tipologia; a Posturologia; a Ergonomia; a Psicossomática.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o bailarino; o malabarista;
o ator; o educador físico; o fisioterapeuta; o psicoterapeuta corporal.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a bailarina; a malabarista;
a atriz; a educadora física; a fisioterapeuta; a psicoterapeuta corporal.
Hominologia: o Homo sapiens autoconsciens; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens autoperceptor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens autoidentificator.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconscientização somática elementar = a percepção física da posição
estática dos segmentos corporais; autoconscientização somática avançada = a percepção física da
sinalética bioenergética de aproximação de consciex.
Culturologia: a cultura ainda predominantemente teórica da prevenção somática;
a cultura de exaltação da estética somática; a cultura da Somatologia Lúcida.
Aplicaciologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 aspectos da autoconscientização somática relevantes à desenvoltura vivencial da consciência intrafísica:
01. Autanamnese. Conhecer a atuação da Mesologia, Genética e Paragnética no soma.
02. Autocorreção. Direcionar ações somáticas corretivas posturais.
03. Autodomínio. Desenvolver o autodomínio somático.
04. Automatismo. Deflagrar e prevenir manifestações automáticas.
05. Autopercepção. Perceber necessidades somáticas.
06. Heteropercepção. Ampliar a visão de si a partir da heteropercepção.
07. Macrossoma. Reconhecer características de possível macrossoma.
08. Orgasmo. Identificar sinais físicos pré e pós-orgasmo.
09. Parapsiquismo. Mapear sinaléticas parapsíquicas.
10. Prevenção. Detectar patologias no início da manifestação.
Metodologia: No contexto da Autocogniciologia, eis, em ordem alfabética, 23 recursos
didáticos auxiliares no desenvolvimento e / ou aprimoramento da autoconscientização somática:
01. Antiginástica.
02. Aula de dança.
03. Continuum.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Eutonia.
Holfing.
Isostretching.
Método Bartenieff.
Método Body-Mind Centering®.
Método de Cadeias Musculares e Articulares (GDS).
Método Ehrenfried® (Ginástica Holística).
Método Feldenkrais® (Consciência pelo movimento).
Método Girotonic®.
Métodos S.P.S. (Sistema Postural Seijas).
Pilates.
Posturologia.
Psicoterapia corporal.
RPG (Reeducação Postural Global).
Sofrologia.
Somarritmos.
Somato-Psicopedagogia.
Tai chi chuan.
Técnica de Alexander.
Yoga.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconscientização somática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
02. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autoidentificação somática: Autossomatologia; Homeostático.
04. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
05. Checkup somático: Profilaxiologia; Homeostático.
06. Coluna vertebral: Somatologia; Neutro.
07. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
08. Descentração psicomotora: Somatologia; Neutro.
09. Ergonomia proexológica: Proexologia; Homeostático.
10. Interação Fisiologia-Parafisiologia: Holossomatologia; Neutro.
11. Leviandade somática: Antiproexologia; Nosográfico.
12. Pé-de-meia somático: Somatologia; Homeostático.
13. Recepção somática: Somatologia; Neutro.
14. Soma: Somatologia; Neutro.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

ESTUDAR AUTOCONSCIENTIZAÇÃO SOMÁTICA CONSTITUI
ESTRATÉGIA INDISPENSÁVEL À EVOLUÇÃO DA CONSCIN
QUANDO INTERESSADA NA QUALIFICAÇÃO DA PESQUISA
DA INTERAÇÃO SOMA-CONSCIÊNCIA COM ALTA LUCIDEZ.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou algum proveito evolutivo alcançado através da autoconscientização somática? Numa escala de 1 a 5, em qual nível de autoconsciência corporal se encontra?
Bibliografia Específica:
1. Bolsanello, Débora P.; Org.; Em Pleno Corpo: Educação Somática, Movimento e Saúde; pref. Danis
Bois; & Angel Vianna; 430 p.; 15 seções; 42 caps.; 52 enus.; 2 esquemas; 105 ilus.; 367 refs.; 21 x 14,5 cm; br.; 2ª Ed.
rev. atual. e ampl.; Juruá Editora; Curitiba, PR; 2010; páginas 34, 63, 85, 86, 97, 106, 123, 124, 158, 176, 212, 228, 274,
326 e 342.
2. Guyton, Arthur C.; & Hall, Jhon E.; Tratado de Fisiologia Médica (Textbook of Medical Physiology); revisor Charles Alfred Esbérard; trad. Charles Alfred Esbérard; et al.; XXXII + 974 p.; 15 seções; 84 caps.; 803 ilus.; 2.528
refs.; 28 x 21 x 5 cm; br; 10ª Ed.; Guanabara Koogan; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 478 a 515.
3. Lowen, Alexander; Alegria: A Entrega ao Corpo e à Vida (Joy: The Surrender to the Body and the Life);
trad. Maria Silvia Mourão Netto; 246 p.; 12 caps; 7 ilus.; 21 x 14 cm; br; 3ª Ed.; Summus Editorial; São Paulo, SP; 1997;
páginas 41, 28 e 29.
4. Sivadon, Paul; & Fernandez-Zoïla, Adolfo; Corpo e Terapêutica: Uma Psicopatologia do Corpo (Corps
et Thérapeutique); trad. Regina Steffen; 284 p.; 3 seções; 13 caps.; 272 refs.; 21 x 14 cm; br; Papirus; Campinas, SP;
1988; páginas 53, 82, 159, 160, 226, 227 e 249 a 251.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 1.014.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas
432 e 433.
7. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos.; alf.; 21
x 14 cm; br.; 4ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1992; páginas 55.
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AUTOCONSCIEXIABILIDADE RETROCOGNITIVA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconsciexiabilidade retrocognitiva é a condição paradoxal da euforin
mais avançada da conscin lúcida se sentir, na vigília física ordinária, como vivia, antes da ressoma, em comunex de holopensene cosmoético harmônico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo extra provém
do mesmo idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. A palavra físico deriva igualmente do
idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da
mesma”. Surgiu também no Século XIII. O segundo elemento de composição retro vem do mesmo idioma Latim, retro, “por detrás; atrás”. Apareceu no Século XV. O termo cognição procede
igualmente do idioma Latim, cognitio, radical de cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir
conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu
em 1836. O vocábulo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 01. Autoconsciexiabilidade eufórica. 02. Autoconsciexiabilidade intrafísica. 03. Euforin máxima. 04. Euforin revitalizadora. 05. Autorretrocognição vivida. 06. Revivescência intelectiva. 07. Evocação da autoparaprocedência; minirretrospectiva feliz. 08. Extrapolacionismo eufórico. 09. Emersão intermissiva feliz; refluxo mnemônico sadio. 10. Background intermissivo revivido.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconsciexiabilidade retrocognitiva, autoconsciexiabilidade retrocognitiva elementar e autoconsciexiabilidade retrocognitiva superior são
neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Autoconsciencialidade. 02. Cosmoconsciencialidade. 03. Euforin
mínima. 04. Euforex. 05. Consciexialidade da consciex lúcida. 06. Antissemiconsciexiabilidade.
07. Melin. 08. Encolhimento consciencial. 09. Depressão. 10. Antieuforin.
Estrangeirismologia: a happy hour surpreendente; o flashback intermissivo eutímico;
o revival da eudemonia vivenciada na paraprocedência pessoal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a euforia humana; a retrobiografia pessoal; a sensação eufórica, máxima, da
conscin, homem ou mulher, da autolibertação da matéria; os fatores indutores do fenômeno;
o afloramento da homeostasia extrafísica em plena vigília física; a euforia gerada pela euforex relembrada; a euforin inspiradora; a amplificação temporária da autoconsciencialidade; a inteligência evolutiva (IE); o caminho aberto para o entendimento e autovivência da imperturbabilidade.
Parafatologia: a autoconsciexiabilidade retrocognitiva; a autoparaprocedência; a intermissivibilidade pessoal; a holomemória pessoal; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o caminho da
cosmoconsciencialidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o fenômeno da descoincidência vígil; a extrapolação parapsíquica
providencial; a surpreendência da hiperacuidade pessoal; o extracon; o cipriene; a pangrafia pes-
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soal; a recaptura mnemônica das paravivências; os pontos de referência da autoparaprocedência
fixados na holomemória; os vislumbres da semiconsciexialidade; o reavivamento das paralembranças; a reprise da vida intermissiva; a ressurgência do clima da paraprocedência; a restauração
da retropersonalidade extrafísica; a revivescência da autoconsciexialidade; a revitalização do holossoma; o revigoramento consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interassistencialidade-autoparapsiquismo.
Principiologia: o princípio evolutivo do autesforço insubstituível.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: o 1% da teoria em face dos 99% da autovivência.
Tecnologia: a técnica da priorização do mais relevante evolutivamente.
Voluntariologia: o deslanche do voluntariado interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: os efeitos da euforex refletindo na vigília física ordinária.
Neossinapsologia: as paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo euforin-primener-cipriene.
Binomiologia: o binômio intraconsciencial consciex-conscin; o binômio qualidade da
autolucidez extrafísica–qualidade da autoconsciexiabilidade retrocognitiva.
Interaciologia: a interação mnemônica autovivência ordinária–revivência da extrafisicalidade.
Crescendologia: o crescendo da autolucidez vigília física–intermissibilidade.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio megaatributo-megatrafor-megapensene.
Polinomiologia: o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo intrafisicalidade / extrafisicalidade.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin se sentir temporariamente na condição de
consciex.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a parafenomenofilia.
Holotecologia: a fenomenoteca; a parapsicoteca; a epicentroteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Parapercepciologia; a Holomemoriologia;
a Intermissiologia; a Parafenomenologia; a Autoconscienciologia; a Semiconsciexiologia; a Extrafisicologia; a Parageopoliticologia; a Paraprocedenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem de boa paraprocedência.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher de boa paraprocedência.
Hominologia: o Homo sapiens retroactor; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo
sapiens holomaturologus; o Homo sapiens euphoricus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconsciexiabilidade retrocognitiva elementar = a vivenciada no período da adolescência da conscin e interpretada ainda de modo imaturo; autoconsciexiabilidade retrocognitiva superior = a vivenciada no período da maturidade da conscin e analisada com autolucidez, interpretação e proveito maiores.
Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade; a cultura da autorretrocognição;
a cultura da Parafenomenologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconsciexiabilidade retrocognitiva, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Euforin: Psicossomatologia; Neutro.
07. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
09. Júbilo cosmoético: Holomaturologia; Homeostático.
10. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
11. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
12. Pré-mãe: Interassistenciologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA AUTOCONSCIEXIABILIDADE RETROCOGNITIVA SE INSERE ENTRE OS PARAFENÔMENOS INTRACONSCIENCIAIS MAIS EXPRESSIVOS COMO REFLEXO
HOMEOSTÁTICO DA PARAPROCEDÊNCIA PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou alguma condição de euforia interpretada como sendo o parafenômeno da autoconsciexiabilidade retrocognitiva? Tal fato ocorreu
durante a adolescência ou na maturidade?
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AUTOCONSTATAÇÃO
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconstatação é o ato autexperimentológico, pesquisístico, teático e direto da consciência lúcida, em qualquer dimensão existencial, constituindo o princípio embasador
inicial do corpus cognitivo da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra constatação deriva do idioma Francês, constatation, “comprovação; verificação”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autexperimentação direta. 2. Autopesquisa vivenciada. 3. Abordagem pesquisística pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo constatação:
autoconstatação; constatada; constatado; constatar; constatável; constatativo; heteroconstatação.
Neologia. As duas expressões compostas autoconstatação material e autoconstatação
multidimensional são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Heteroconstatação. 2. Abordagem pesquisística alheia.
Estrangeirismologia: o rapport com o objeto novo; o approach técnico inicial; a sondagem do objeto pela Internet; o megalocus da intencionalidade; a prima facie; o find out; o insight; a força das constatações in loco; a natureza a posteriori das autoconstatações.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autexperimentologia Teática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal acolhedor da Autexperimentologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
definopensenes; a definopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes;
a lateropensenidade; os sumopensenes; a sumopensenidade.
Fatologia: a autoconstatação; a autoconstatação estatística; a autoconstatação documental; a autoconstatação laboratorial; a autoconstatação testemunhal; a autoconstatação intraconsciencial; a abertura dos acessos interativos com o objeto de pesquisa; os detalhes originais detectados de imediato no objeto; o objeto físico; o objeto social; o objeto abstrato; o objeto evolutivo;
os primeiros passos na direção correta da marcha investigativa; os recursos dos sentidos físicos
aplicados às pesquisas; as associações dos potenciais disponíveis aplicadas ao objeto sob análise;
o propósito pesquisístico definido; a megafocagem inicial; a holoconcentração no objeto; o descortino escancarado da Analítica, da Hermenêutica e da Exegética nas autoconstatações pesquisísticas; os testes em geral; os exames laboratoriais; os experimentos planejados; os diagnósticos;
a Prova da Imagística promovida pelo CEAEC, através da análise pessoal de objeto.
Parafatologia: a autoconstatação multidimensional; os recursos das percepções parapsíquicas aplicados às pesquisas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal; as assins; as desassins pessoais; as desassins grupais; os acoplamentos energéticos; o campo energético; os desbloqueios das ECs; os banhos energéticos confirmadores dos parafenômenos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade-autodiscernimento; o sinergismo perceptibilidade-paraperceptibilidade; o sinergismo intra e extraconsciencial.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da relatividade das autoconstatações exigindo as reverificações; o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado propiciando a autoconstatação realística do nível evolutivo pessoal.
Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas cosmovisiológicas; as técnicas
da abordagem inicial; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia.
Efeitologia: o efeito halo das pesquisas continuadas; o efeito da série contínua de autoconstatações para a autoconscientização quanto às diversas realidades conscienciais; o efeito
desconstrutor das autoconstatações monodimensionais da autoconscientização multidimensional
(AM).
Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas técnicas; o ciclo autoconstatação-heterorrefutação.
Enumerologia: a autabordagem; a autopesquisa; o autorreexperimento; a autexposição;
a autodemonstração; a autorreverificação; a autocomprovação.
Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica.
Interaciologia: a interação pesquisística profunda consciência pesquisadora–objeto de
pesquisa; a interação autoconstatações inesperadas–Impactoterapia; a interação autoconstatações tardias–melin.
Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações.
Trinomiologia: o trinômio ações-reações-opiniões; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção.
Polinomiologia: o polinômio constatação do fato–investigação do parafato associado–
–hipótese interpretativa–atestação elucidativa.
Antagonismologia: o antagonismo suposição / constatação; o antagonismo deixar passar / dar-se conta; o antagonismo exatidão / erro.
Paradoxologia: o paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio; o paradoxo do objeto-recepção ser, ao mesmo tempo, objeto-encaminhamento.
Politicologia: a política das pesquisas públicas; a lucidocracia; a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a autovigilância quanto aos excessos da
lei da generalização da experiência.
Filiologia: a pesquisofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a neofilia;
a cognofilia; a autocriticofilia.
Sindromologia: o enrijecimento nas retroconstatações pessoais da síndrome da apriorismose.
Mitologia: o desinteresse pelas autoconstatações dos efeitos dos mitos em geral.
Holotecologia: a pesquisoteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; a metodoteca; a argumentoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Intrafisicologia;
a Fenomenologia; a Parafenomenologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Cosmoeticologia; a Refutaciologia; a Conscienciometrologia; a Cosmogramologia; a Descrenciologia; a Teaticologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Autocriteriologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin pesquisística; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoconstatator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens scientificus; o Homo
sapiens rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconstatação material = o ato pesquisístico da consciência lúcida
quanto a objeto exclusivamente humano; autoconstatação multidimensional = o ato pesquisístico
da consciência lúcida quanto a objeto ao mesmo tempo intra e extrafísico.
Culturologia: a Multiculturologia da Experimentologia; a cu tura do ―ver para
confiar‖.
Descrenciologia. As antigas pararrevelações quanto à vida transcendental são, hoje,
substituídas pelas modernas autoconstatações teáticas a partir da vivência do princípio da descrença das conscins lúcidas.
Conscienciologia. A força da pesquisa científica, técnica, racional, lógica e multidimensional arreda do caminho evolutivo das consciências, os travões, os tropeços e os entulhos regressivos dos fanatismos, doutrinações, dogmatismos, superstições e mitologias multimilenares.
Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
5 categorias de autoconstatações relevantes no universo das pesquisas em geral:
1. Autoconstatações absolutas: as evidências incontrovertíveis; a gravidez humana;
a dessoma.
2. Autoconstatações conscienciais: as evidências momentâneas sujeitas às transformações da consciência poliédrica.
3. Autoconstatações instantâneas: as evidências presenciadas irrefutáveis; o flagrante.
4. Autoconstatações limitadas: as evidências observadas restritas à capacidade cognitiva do avaliador.
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5. Autoconstatações refutáveis de ponta: as evidências empíricas; os achados científicos irrefutáveis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconstatação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
03. Abordagem da antessala: Autexperimentologia; Neutro.
04. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
05. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Autochecagem indispensável: Autexperimentologia; Homeostático.
07. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
09. Coleta seletiva: Autexperimentologia; Homeostático.
10. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
12. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Polaridade extrema: Autevoluciologia; Neutro.
14. Ranque de prioridade: Autexperimentologia; Homeostático.
15. Sutileza técnica: Autexperimentologia; Neutro.

A VIVÊNCIA DA AUTOCONSTATAÇÃO POR PARTE
DA CONSCIÊNCIA É O RECURSO INDISPENSÁVEL PARA
A AUTADMISSÃO DA REALIDADE DO CONSCIENCIÓLOGO,
INTERMISSIVISTA, PROEXÓLOGO, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, segue o princípio da descrença? Você mantém
posicionamentos críticos fundamentados em autoconstatações?
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AUTOCONSTRANGIMENTO COSMOÉTICO
(COSMOETICOLOGIA)

MÍNIMO

I. Conformática
Definologia. O autoconstrangimento cosmoético mínimo é a ação ou efeito de a consciência, tanto a conscin quanto a consciex, se sentir, na intimidade do microuniverso consciencial,
moralmente desconfortável, constrangida ou insatisfeita com pequenas posturas pessoais, a princípio aparentemente insignificantes, comuns, banais e evitáveis, mas tornadas maus hábitos persistentes e, pouco a pouco, preocupações reais, autocorruptoras, dignas de serem levadas em consideração.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. Apareceu na Terminologia científica no Século XIX. O termo constrangimento
deriva do idioma Latim, constringere, “ligar, encadear; apertar, forçar”. Surgiu em 138 .
O vocábulo cosmos vem do idioma Grego, kósmos, “ordem, organização; mundo, universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo procede também do idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra ética provém do idioma Latim, ethica,
“ética, moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e esta do idioma Grego, éthikós.
Surgiu no Século XV. O termo mínimo, procede também do idioma Latim, mininus, “menor,
pequeno”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autoconfrangimento cosmoético mínimo. 2. Autodesconforto cosmoético mínimo. 3. Automalestar cosmoético mínimo. 4. Miniconstrangimento cosmoético
pessoal. 5. Minidescontentamento moral íntimo.
Neologia. A expressão composta miniconstrangimento cosmoético mínimo é neologismo
técnico da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Autotimidez doentia. 2. Autovexame comum. 3. Miniacumpliciamento consciente. 4. Comparsaria intencional. 5. Maxiconstrangimento cosmoético.
Estrangeirismologia: os produtos falsificados e pirateados (DVDs, CDs, softwares);
a ilegalidade soft no uso pessoal da Internet, E-mails, Chats, Blogs, Orkuts e Spams.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à lucidez consciencial na intrafisicalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade na intrafisicalidade; a natureza
das manifestações pensênicas; a persistência da autopensenidade importuna; o antagonismo patopensenidade / ortopensenidade.
Fatologia: o autoconstrangimento cosmoético mínimo; o autoconstrangimento cosmoético na condição de minissutileza intraconsciencial; o surgimento do minidesconforto cosmoético
na pessoa; a diferença entre miniconstrangimento e gafe; o repúdio silencioso ao malfeito mínimo; o miniepisódio constrangedor; os minicrimes acobertados; os níveis diferentes da autocompreensão; os procedimentos morais da pessoa; o momento evolutivo molesto; os limites exatos da
conduta pessoal; a postura incômoda; a sensibilidade da consciência pessoal; a preocupação com
a honradez dos próprios atos; a ruborização no isolamento da intimidade; a consciência do consumidor; a automoralização da vida; a honestidade intraconsciencial recôndita; a condição da evolução pessoal chegando antes da evolução grupal; o primeiro passo para a semiconsciexialidade;
o sentimento penoso da indignidade; o mercado informal avassalador; a declaração do imposto de
renda pessoal; a remessa de numerário ao Exterior; a utilização dos paraísos fiscais; os camelódromos; o mercado paralelo; a vida intrafísica como sendo a Deficienciolândia; o mau exemplo
do chefe de família; a leniência pessoal em geral; o emprego do dicionário de eufemismos; a es-
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cusa da ignorância pessoal; a desculpa esfarrapada do “todo mundo faz”; o ato de “deixar como
está para ver como fica”; a justificativa espúria do “tanto barulho por tão pouco”; o gersismo;
a desmoralização íntima; os atenuantes e agravantes conforme o nível da autoconsciencialidade;
os pretextos insatisfatórios; as escusas irracionais; a relação extrapolacionismo–autoconstrangimento cosmoético.
Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o descaso pelo princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Enumerologia: a ação-reação; o autodiscernimento; o código pessoal de Cosmoética
(CPC); o detalhismo cosmovisiológico; a autoincorruptibilidade; a autotares; a recin contínua.
Binomiologia: o binômio ação-reação.
Antagonismologia: o antagonismo autointolerância / heterointolerância; o antagonismo perdão / autoacumpliciamento; o antagonismo indulgência / indiferença; o antagonismo
cultura / curtura.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do infantilismo.
Maniologia: a abulomania.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a trafaroteca; a conflitoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Discernimentologia; a Holomaturologia; a Criteriologia; a Conviviologia; a Habitologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência; a conscin; a consciex; o ser desperto; a pessoa assistencial.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o líder exemplar; o professor; o formador de opinião; o megaconsumidor; o politiqueiro; o doleiro; o lobista.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a epicon lúcida; a consciencióloga; a líder exemplar; a professora; a formadora de opinião; a megaconsumidora; a politiqueira;
a lobista.
Hominologia: o Homo sapiens toxicomanus; o Homo sapiens consumptor; o Homo sapiens timidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconstrangimento cosmoético mínimo = os minicontrabandos pessoais; as minileniências pessoais.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
atos pessoais capazes de exemplificar o autoconstrangimento mínimo em bases cosmoéticas:
01. Amparador: esnobar o amparador extrafísico agindo de modo espúrio.
02. Castração: castrar o animal doméstico.
03. Cavalo: andar montado no lombo do cavalo como hábito.
04. Desejo: desejar ardentemente a dessoma de alguém sadio.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Gaiola: engaiolar passarinhos para a vida toda.
Grama: pisar na grama viva sem necessidade.
Informática: usar programa copiado ilegalmente no computador.
Nepotismo: participar pessoalmente de atos de nepotismo.
Pirataria: adquirir cópia de filme pirata incentivando o contrabando.
Riquixá: ser puxado por alguém pelo jinriquixá (Oriente).
Suborno: aceitar minissuborno sigiloso.
Xerocópia: xerocopiar livro ilegalmente.

Atitudes. Pelos critérios da Evoluciologia, a consciência quanto mais evolui, mais busca
aprimorar as atitudes cosmoéticas em toda dimensão onde se manifesta.
Conduta. Perante a Assistenciologia, ao praticante, homem ou mulher, do tenepessismo,
não importa a conduta alheia, até mesmo do parceiro ou parceira da dupla evolutiva, quanto ao
autodiscernimento mínimo, o relevante é a qualidade da própria conduta perante o amparador extrafísico.
CPC. Com base na Cosmoeticologia, a depuração das posturas morais evidencia o nível
do código pessoal de Cosmoética (CPC) e o patamar da holomaturidade da conscin.
Exceção. No âmbito da Intrafisicologia, o autoconstrangimento mínimo ainda é conduta-exceção dentro da diminuta microminoria dos componentes da Humanidade.
Técnicas. Segundo a Mentalsomatologia, somente compreende melhor o autoconstrangimento cosmoético quem admite e busca vivenciar o binômio técnica do detalhismo–técnica da
exaustividade, considerado do ponto de vista moral.
Evitaciologia. Do ponto de vista da Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 posturas capazes de embasar a evitação dos autoconstrangimentos cosmoéticos mínimos:
01. Antiperdões: pessoais, com o corte das autocomplacências e autoindulgências.
02. Autorganização: existencial, mais detalhista quanto à cosmoética pessoal.
03. Convivialidade: o respeito mais amplo às atitudes e comportamentos alheios.
04. Evolutividade: a convicção da autovivência da inteligência evolutiva (IE) hoje.
05. Holomaturologia: a melhora da agudez pessoal quanto à holomaturidade.
06. Justificações: a eliminação das justificações espúrias e autocorruptoras.
07. Minierros: o maior rigor consigo mesmo contra a rotina dos miniequívocos.
08. Multidimensionalidade: a maior atenção à autovivência multidimensional.
09. Responsabilidades: a aquisição de noção mais ampla das autorresponsabilidades.
10. Timidez: o ato de enfrentar a timidez na condição de doença paralisante.
Medida. No contexto da Consciencioterapia, a rigor, com lógica razoável, sem autocorrupção, não se pode confundir o autoconstrangimento cosmoético mínimo com o envergonhamento comum ou a suscetibilidade afetiva.
FEP. Sob o enfoque da Conscienciometrologia, sem dúvida, quem acha este assunto mera firula, rebuscamento, pieguice, sentimentalismo, infantilidade, maricagem, superescrúpulo, excesso de zelo, moralismo excessivo, insignificância, ninharia, frioleira, ridículo ou perda cínica de
tempo, ainda está distante do entendimento real da evolutividade multidimensional da própria
consciência e da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Tabacologia. Diante da Intrafisicologia, o constrangimento mais comum na vida moderna é o vivido pela conscin dependente da nicotina sem espaço livre para fumar na Socin, mesmo
patológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-
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pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o autoconstrangimento cosmoético mínimo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores,
mulheres e homens interessados:
1. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia.
2. Autopesquisologia: Experimentologia.
3. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia.
4. Interação evolutiva: Autopesquisologia.
5. Lisura: Cosmoeticologia.
6. Ortopensenidade: Cosmoeticologia.
7. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia.

O AUTOCONSTRANGIMENTO COSMOÉTICO PODE SER
APLICADO COMO UNIDADE DE MEDIDA DA COSMOETICIDADE PESSOAL, EXPRESSANDO O NÍVEL EXATO
DA AUTOINCORRUPTIBILIDADE JÁ VIVENCIADA HOJE.
Questionologia. Você é calouro ou veterano na vivência do autoconstrangimento cosmoético mínimo? Na escala de 1 a 5, quanto aos autoconstrangimentos cosmoéticos, em qual nível você se situa?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 552, 653, 682, 701 e 774.
2. Idem: 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 498 e 572.
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AUTOCONTINGENCIAMENTO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autocontingenciamento é o caráter restritivo, temporário e contingencial
da condição limitativa ou finita da conscin, homem ou mulher, imersa no exíguo universo dos
sentidos e das experiências desta dimensão intrafísica ou humana.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo contingenciamento vem do idioma Francês, contingence, e este do
idioma Latim, contingentia, “acidente; acaso”. A palavra contingência surgiu no Século XVI.
O vocábulo contingenciamento apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autolimitação. 2. Autoconstrangimento. 3. Autorrestringimento.
4. Autoconstrição. 5. Autocasualismo. 6. Autoincerteza.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo contingência:
autocontingenciamento; contingencial; contingenciamento; contingenciar; contingente; contingentismo; contingentista; superautocontingenciamento.
Neologia. O vocábulo autocontingenciamento e as 3 expressões compostas autocontingenciamento pesadão, autocontingenciamento leve e autocontingenciamento sutil são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Desautocontingenciamento. 2. Autoimutabilismo. 3. Autocerteza.
4. Autolibertação. 5. Autoprospectivação.
Estrangeirismologia: o superstatus social.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto às manifestações autopensênicas.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ressoma:
autoconstrangimento consciencial. Quem ressoma redessoma. Pesquisemos os autocontingenciamentos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da conscin.
Fatologia: o autocontingenciamento; o autorrestringimento intrafísico; o afunilamento
da consciência; o choque da ressoma; o corpo-fole; a escravidão ao oxigênio; o sonambulismo
existencial; a coexistência pacífica com o soma; o autencaramujamento imposto; a fixação psicofisiológica; o telurismo restringidor; a limitação do conhecimento humano; a não-recuperação
completa dos cons magnos; a imposição da adaptação pessoal às prioridades do momento evolutivo; a soltura energossomática; a vida ginossomática; a vida androssomática; os acidentes somáticos; as doenças contagiosas; as surpreendências; as extrapautas; as surpresas desagradáveis; o superautocontingenciamento do autismo ou reclusão voluntária; a Deficienciolândia; a Imperfecciolândia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica individual; os extrapolacionismos parapsíquicos.
III. Detalhismo
Enumerologia: a crosta terrestre; a materialidade; o aqui e agora existencial; a imediatividade; o dia a dia; a diuturnidade; a vigília física ordinária.
Binomiologia: o binômio funil da ressoma–fole do soma.
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Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio (aliteração) contingência-contexto-conjuntura.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio físico água-terra-fogo-ar; o polinômio cenográfico cidade-campo-montanha-praia; o polinômio sensório forma-cor-som-tato; o polinômio cronêmico manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-inverno; o polinômio performático forças-fraquezas-ensejos-megacoerções.
Antagonismologia: o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo apatia / rebeldia; o antagonismo autorreação comocional / autorreação racional; o antagonismo decisivo
viver pelo autocontingenciamento / viver pela programação existencial.
Paradoxologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 4 realidades paradoxais, ou antagonismos fundamentais, embasando inevitavelmente o autocontingenciamento da consciência mergulhada no corpo material:
1. Soma: o antagonismo soma limitado / consciência ilimitada.
2. Vida: o antagonismo vida humana efêmera / vida consciencial infinita.
3. Humanidade: o antagonismo intrafisicalidade curta / extrafisicalidade perpétua.
4. Poder: o antagonismo poder temporal finito / poder consciencial indefinido.
Holotecologia: a ressomatoteca; a paradoxoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Materiologia; a Somatologia; a Vivenciologia;
a Familiologia; a Geopoliticologia; a Urbanologia; a Bairrologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Paradoxologia; a Extrapautologia.
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 evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens vulgaris.

Enciclopédia da Conscienciologia

2778

V. Argumentologia
Exemplologia: autocontingenciamento pesadão = o da conscin oligofrênica idiota; autocontingenciamento leve = o da conscin lúcida macrossômata; autocontingenciamento sutil = o da
conscin serenona em corpo físico, idiota, com macrossoma, ou o Reurbanizador.
Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem ressomática,
3 etapas fundamentais do autocontingenciamento da conscin, homem ou mulher, a partir do índice das faixas etárias humanas:
1. Embriogenia: a gestação humana; o embrião; a vida fetal; os primeiros 9 meses de
manifestação restritiva intrafísica; o megaobumbramento fisiológico da consciência ou consciex
ressomada.
2. Cerebrologia: o período da imaturidade à maturidade biológica do corpo humano
consolidado aos 26 anos de idade; a prontidão dos 2 hemisférios cerebrais; a Biologia Humana.
3. Maturologia: a maturidade intraconsciencial da conscin; a terceira idade física a partir dos 65 anos de idade; o envelhecimento; a hiperacuidade da autoconsciencialidade; a recuperação máxima dos cons; a Holomaturologia.
Injunções. No âmbito da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 injunções dos autocontingenciamentos na vida intrafísica:
1. Autocontingenciamento agrícola: a Natureza.
2. Autocontingenciamento científico: a Pesquisologia.
3. Autocontingenciamento comercial: a Economia.
4. Autocontingenciamento diplomático: a Sociologia.
5. Autocontingenciamento industrial: a Tecnologia.
6. Autocontingenciamento político: o Estado.
7. Autocontingenciamento profissional: a carreira.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autocontingenciamento, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
03. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
04. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
05. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
06. Macrossoma idiota: Serenologia; Homeostático.
07. Paradoxo da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
09. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
10. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

A CONDIÇÃO DO AUTOCONTINGENCIAMENTO ALCANÇA
O ENFRENTAMENTO IDEAL QUANDO A CONSCIN APLICA
A TÉCNICA DA RETILINEARIDADE DA AUTOPENSENIZAÇÃO
EMBASADA NAS PRIORIZAÇÕES EVOLUTIVAS IMEDIATAS.
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Questionologia. Em qual nível o autocontingenciamento ainda afeta você na consecução
da programação existencial? Você procura ultrapassar, tecnicamente, as limitações evitáveis da
vida intrafísica? Você é doente internado no Mega-hospital da Terra ou semperaprendente internado na Megaescola Terrestre?
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AUTOCONTROLE
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autocontrole é o equilíbrio maior da conscin, homem ou mulher, com estabilidade mental, articulação fisiológica somática e domínio dos próprios pensenes, impulsos,
emoções e paixões.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo controle deriva do idioma Francês, contrôle, “lista; rol; registro em
duplicata; verificar; controlar”. Apareceu em 1922.
Sinonimologia: 1. Autodomínio consciencial. 2. Equilíbrio pessoal. 3. Comedimento
autoconsciente. 4. Orientação pessoal. 5. Sensatez. 6. Maturidade consciencial.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautocontrole e maxiautocontrole são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Descontrole pessoal. 2. Desequilíbrio emocional. 3. Desgoverno
próprio. 4. Descomedimento. 5. Autodesorientação (desô). 6. Perda de rumo. 7. Insensatez.
8. Desviacionismo. 9. Heterocontrole.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao equilíbrio íntimo.
II. Fatuística
Pensenologia: a retilinearidade da autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade.
Fatologia: o autocontrole; o autocontrole do ego; o controle da autorganização; a autossegurança da vontade; a manutenção da harmonia pessoal; a estabilidade do autodiscernimento;
a análise conscienciológica; a autavaliação; a autocatálise evolutiva; a autocoerência; a autocognição; a autoconfrontação; a autodisciplina; o conscienciograma.
Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia.
Enumerologia: a superação do subcérebro abdominal; a eliminação do porão consciencial; a autoincorruptibilidade; a liberdade autopensênica; a ortopensenidade habitual; a autoverbação teática; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Binomiologia: o binômio crise-crescimento.
Antagonismologia: o antagonismo modéstia / triunfalismo; o antagonismo reflexão / irreflexão.
Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Coerenciologia; a Controlologia; a Controlometria; a Mentalsomatologia; a Autopensenologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautocontrole = a educação pessoal equilibrada na vida comum de relação social, sem nervosismos imaturos, deslocados ou extemporâneos; maxiautocontrole = a postura pessoal de autodomínio e comedimento no desenvolvimento sensato de debates acalorados
sobre temas ou problemas controvertidos.
Heterocontrole. A partir da Conviviologia, importa mais, na vivência intra e extrafísica,
a conscin manter, exercitar e aperfeiçoar o autocontrole, evitando, ao mesmo tempo, a tentação do
heterocontrole draconiano sobre as demais pessoas dependentes, ou sob a liderança pessoal, capaz de cercear a liberdade, inibir e secar a criatividade dos outros com o totalitarismo da autocracia.
Taxologia. Segundo a Evoluciologia, há duas categorias de autocontrole quanto às dimensões conscienciais:
1. Intrafísico. O autocontrole da conscin como resultado do domínio do cérebro protorreptiliano pelo cérebro encefálico (mente), propriamente dito, através da vontade evoluída (Voliciologia) do homem moderno.
2. Extrafísico. O autocontrole da consciex, ou da conscin projetada com lucidez, como
sendo o resultado do domínio da vontade sobre o mini-holossoma (2 veículos de manifestação) da
consciex, ou o domínio da vontade sobre o mega-holossoma (4 veículos de manifestação) da
conscin capaz de descoincidir os veículos de manifestação e, quando projetada, conseguir se manter lúcida e reter as rememorações das vivências extrafísicas nas comunexes.
Caracterologia. Do ponto de vista da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 22 categorias dos autocontroles mais comuns:
01. Autocontrole administrativo: ou estratégico.
02. Autocontrole anímico: ou onírico.
03. Autocontrole biológico: ou somático.
04. Autocontrole cosmoético: ou qualitativo.
05. Autocontrole dietético: ou gastrossômico.
06. Autocontrole discernidor: ou autocrítico.
07. Autocontrole econômico: ou produtivo.
08. Autocontrole egoico: ou interassistencial.
09. Autocontrole emocional: ou psicossomático.
10. Autocontrole energético: ou holochacral.
11. Autocontrole extraconsciencial: ou holopensênico.
12. Autocontrole farmacológico: ou medicamentoso.
13. Autocontrole higiênico: ou profilático.
14. Autocontrole imagístico: ou artístico.
15. Autocontrole intraconsciencial: ou psíquico.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Autocontrole
Autocontrole
Autocontrole
Autocontrole
Autocontrole
Autocontrole
Autocontrole

parapsíquico: ou multidimensional.
pensênico: ou mentalsomático.
proexológico: ou retributivo.
psicomotriz: ou cerebelar.
racional: ou lógico.
teático: ou vivencial.
volitivo: ou intencionológico.

Nível. Embasada na Experimentologia, qualquer pessoa pode aferir tecnicamente o nível
do autocontrole, avaliando, com toda autocrítica, se ainda comete o mesmo erro – qualquer categoria de erro – seguidamente, pelo menos 3 vezes.
Recexologia. Se a conscin pratica algum equívoco evidente e o elimina de imediato, em
definitivo, com autodiscernimento e autodeterminação, na reciclagem automática, já dispõe da
fundamentação do autocontrole.
Ausência. No âmbito da Intrafisicologia, a maior evidência da ausência do autocontrole
é o da pessoa a quem se recomenda participar das reuniões do grupo assistencial de ajuda mútua
do grupo especializado dos Emocionais Anônimos (E. A.), a fim de recuperar a autestima e a vontade de viver.
E. A. Esta agremiação positiva, operosa e eficiente, surgida em 1964, nos Estados Unidos da América, já tem 450 grupos só no Brasil, abrindo o caminho para a conquista do autocontrole pela própria pessoa.
Ponteiro. Sob a ótica da Parapercepciologia, o autocontrole é a condição da pessoa já
dispondo do ponteiro consciencial mais apurado, através do acúmulo sadio de vivências multimilenares (Parageneticologia, Holobiografologia, Holomnemônica).
Superpensenologia. Pelos conceitos da Pensenologia, o autocontrole é gerado, mesmo
no início da instalação íntima, ao desabrochar de modo inconsciente, por superpensenes ou manifestações pessoais, avançadas, calcadas no pen dos autopensenes.
Serenidade. No universo da Serenologia, o autocontrole se situa entre os primeiros trafores para o pré-serenão, homem ou mulher, começar a entender, admitir e vivenciar, pessoalmente, mais tarde, o serenismo do Homo sapiens serenissimus.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autocontrole, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
2. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
3. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
4. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
5. Cotejo conscin-conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
6. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
7. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.

O AUTOCONTROLE É O PRIMEIRO MEGATRAFOR, MAIS
EVIDENTE, DO HOMO SAPIENS CONSCIENTIOLOGUS,
AQUELA CONSCIÊNCIA VIVENDO COM OS ORTOPENSENES FUNDAMENTANDO O HOLOPENSENE PESSOAL.
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Questionologia. No ano passado, você perdeu a postura educada de autocontrole, em
momento crítico, durante alguma atividade pública? Em qual área de manifestação interpessoal?
Infografia Específica:
1. Emocionais Anônimos (E. A.), E-mail: emocionaisea@plusnet.com.br
Bibliografia Específica:
1. Bastos, Giuliana; Só Entre Nós (EA: Emocionais Anônimos); Super Interessante; Revista; Mensário; Ed.
149-A; Caderno: Emoção; N. 3; enu.; 5 ilus.; São Paulo, SP; Fevereiro, 2000; páginas 51 a 55.
2. Mari, Juliana De; Teich, Daniel Hessel; Nogueira, Pablo; Camargos, Daniella; & Pimentel, Márcio; A Luta
Contra o Vício (Grupos Anônimos ajudam Pessoas a se Livrar da Dependência); Reportagem; Veja; Revista; Semanário;
Ed. 1.586; Ano 32; N. 8; 17 ilus.; São Paulo, SP; 24.02.99; capa (manchete) e páginas 96 a 103.
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.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 65, 86, 191, 273, 428, 506, 570 e 677.
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 511, 815 e 1.093.
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 377, 434, 686 e 844.
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AUTOCONTROLE SOMÁTICO
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autocontrole somático é o ato, capacidade ou habilidade de a conscin,
homem ou mulher, controlar os movimentos aleatórios, ansiosos, bruscos, deslocados, dispersos,
repetitivos e desnecessários, mantendo o soma calmo, quieto, preparado para receber, movimentar
e exteriorizar as bioenergias, em prol da homeostase holossomática e predomínio mentalsomático.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo controle deriva do idioma Francês, contrôle, “lista; rol; registro em
duplicata; verificar; controlar”. Surgiu em 1922. A palavra somática procede também do idioma
Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu
no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autodomínio psicomotriz. 2. Conduta motora ajustada. 3. Autocomando eficaz da corporeidade. 4. Comedimento da ação motora. 5. Autocontenção dos movimentos excessivos do soma. 6. Equilibração somática adequada. 7. Acalmia ínsita do soma.
8. Harmonia da psicomotricidade.
Neologia. As 3 expressões compostas autocontrole somático, autocontrole somático mínimo e autocontrole somático máximo são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Ausência de autodomínio somático. 2. Descontrole da atitude corporal. 3. Desequilíbrio do soma. 4. Inquietação postural. 5. Instabilidade psicomotora. 6. Oscilação do movimento corporal. 7. Desarmonia da psicomotricidade. 8. Ausência de comando psicomotor.
Estrangeirismologia: o upgrade da automanifestação intrafísica; a neoperformance psicomotora; a racionalização aplicada à automanifestação urbi et orbi; o modus operandi equilibrado; o modus vivendi harmonizado; a calmness of mind; o checklist da saúde; o fitness holossomático; a mens sana in corpore sano.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturescência das automanifestações psicomotoras.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Reajustemos
a psicomotricidade. Movimento desnecessário dispersa. Evitemos movimentos impulsivos. Apaziguemos o soma.
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em
3 subtítulos:
1. “Autocontrole. O autocontrole da conscin começa pelo domínio, sem excessos, do
emprego da comida e da bebida”. “O controle máximo de si mesmo começa sempre pela autopensenidade linear de alta reflexão”.
2. “Soma. Se você é conscin, o corpo humano é o primeiro instrumento que você precisa cuidar porque é o mais frágil”.
3. “Somatologia. O seu corpo humano atua de acordo com o holopensene. No Tertuliarium os seus 2 hemisférios cerebrais mandam. No campo de futebol os seus 2 pés mandam. Na
água da piscina os seus 2 braços mandam”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde; o holopensene pessoal da harmonia psicomotora; a necessidade de predominância do pen no processo da reeducação psicomotora; a autopensenização equilibrada; a retilinearidade da autopensenização; a acalmia holopensênica; os
harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade com foco na eficácia do soma; o holopensene favorável ao autodomínio holossomático.
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Fatologia: o autocontrole somático; as automimeses psicomotoras deslocadas dispensáveis; o destrambelhamento psicomotor antiproexológico; a impulsividade; a pressa; a impaciência
rítmica; o descuido; o sedentarismo; a reação psicomotora exagerada; o workaholism; o hedonismo; os transtornos criados pela afobação; os acidentes de percurso; a imprudência gerada pela irreflexão; o subcérebro abdominal inibindo o mentalsoma; a predisposição à atuação predominantemente emocional; as recins somáticas; o ato de abrir mão dos movimentos de vaidade, exibicionismo e orgulho; o cuidado com a ergonomia nas atividades diárias; o checkup; a hidratação adequada; o exercício otimizando a disposição física; os alongamentos protegendo o sistema muscular e articular; o relaxamento psicofisiológico; a acalmia mental; a libertação dos anseios e expectativas; a autorganização necessária para não fazer as coisas com pressa; o fato de o pensamento
ter influência no organismo; a importância do pensamento positivo; a higiene mental; o nível de
harmonia íntima revelado pelo movimento somático; a busca pela eurritmia na expressão somática; a cadência sendo o ritmo próprio; a inteligência corporal-cinestésica; o rastreio do automatismo psicomotriz pessoal; a superação de movimentos incoerentes, deslocados e desnecessários durante trabalho energético; a autexpressão eficaz através do movimento; a gestualidade na medida
certa; a ortomotricidade; a fala fluente, sem caretas, evidenciando o autodomínio da comunicabilidade oral; a sincronização eficaz dos ritmos mentais, verbais e corporais; a grafomotricidade;
o capricho na redação de qualquer texto manuscrito; a caligrafia harmônica; a homeostasia orgânica; a euortesia; o ato de cuidar-se primeiro para realizar boa assistência depois; o autocuidado
somático qualificando o tenepessista; a atividade física auxiliando a oxigenação dos órgãos e potencializando o trabalho mental; a priorização do movimento evolutivo; o mentalsoma predominando sobre os demais veículos de manifestação; o ato de conquistar e manter o equilíbrio holossomático em função do autodesempenho proexológico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o alerta extrafísico
à reação exagerada; o autocontrole das reações psicossomáticas na projetabilidade lúcida (PL);
a postura exemplar do psicossoma em qualquer dimensão; a assimilação energética simpática
(assim) favorecendo o aprendizado psicomotriz; as assimilações simpáticas reequilibrantes;
a compreensão vivenciada do descompasso emocional restringidor à autocognição projetiva;
o movimento cosmoético exemplar do amparo extrafísico; a parapercepção da conduta extrafísica
de imperturbabilidade; a percepção clarividente de equipex técnica em organização promovendo
neossinapses; a força de consciexes cosmoéticas melhorando consciências e ambientes; a atividade física diária contribuindo para sustentação energética na tenepes; a atenção somática reverberando na paraatenção parapsíquica interassistencial; o equilíbrio íntimo otimizando a rememoração das vivências extrafísicas; o convite extrafísico à autorreflexão impactante; o movimento sutil
e diplomático dos amparadores extrafísicos nas abordagens e intervenções interassistenciais;
o equilíbrio íntimo melhorando a interassistência por meio da projetabilidade lúcida; a superação
da indisciplina somática interferindo na disciplina projetiva lúcida; o predomínio do coronochacra
sobre o umbilicochacra; a automanifestação mais equilibrada reverberando na psicosfera; o auto
e heterodesassédios alavancando reequilíbrios; a movimentação básica das energias conscienciais
(ECs); o autodiagnóstico energossomático advindo da mobilização energética diária; a atenção às
parassincronicidades; as autopredisposições psicomotoras paragenéticas; o movimento consciente
e inconsciente das iscagens interconscienciais; a autoconfiança parapsíquica fortalecendo atitudes
homeostáticas; a harmonia holossomática enquanto sustentáculo das manifestações assistenciais
multidimensionais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo psiquismo-motricidade; o sinergismo autexpressão psicomotora madura–autexpressão psicomotora harmônica; o sinergismo postura ereta–porte atlético; o sinergismo soma tonificado–soltura holochacral; o sinergismo exercício físico–desbloqueio energossomático; o sinergismo reeducação alimentar–prática de atividades físicas moderadas; o sinergismo autorresponsabilidade somática–autorresponsabilidade proexológica.
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Principiologia: o princípio fi os fico ―conhece-te a ti mesmo‖; o princípio da adaptabilidade; o princípio da supremacia de manifestação do veículo mais evoluído da consciência,
o mentalsoma; o princípio da utilidade somática.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando as manifestações psicomotoras.
Teoriologia: a teoria da ação motriz; a teoria da qualidade de vida da Organização
Mundial de Saúde (OMS); a teoria da evolução pessoal por meio dos autesforços; a teoria da autorganização; a teoria do holossoma.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da rotina útil; a técnica do
detalhismo aplicada à autopercepção corporal; a técnica da autorrelaxação psicofisiológica;
a técnica da autochecagem holossomática; as técnicas dos exercícios físicos mantenedores da
saúde.
Voluntariologia: o exemplarismo do voluntário da Conscienciologia enquanto praticante de atividade física moderada; o voluntário consciente da importância da saúde holossomática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia;
o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio
Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos sadios dos exercícios físicos saudáveis no dinamismo intelectivo;
o efeito da oxigenação cerebral otimizando a saúde pensênica; os efeitos somáticos da intoxicação energética; o efeito desintoxicador das atividades físicas através do esforço físico e da sudorese; os efeitos das emoções na postura corporal; os efeitos do controle muscular refinado e das
hábilidades cognitivas na expressividade facial; o efeito da intencionalidade na gesticulação pessoal; os efeitos danosos dos trafares no soma; os efeitos positivos da gestão responsável da própria saúde.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas durante as fases do desenvolvimento psicomotor; a desativação das sinapses ultrapassadas; as neossinapses necessárias aos novos hábitos somáticos sadios.
Ciclologia: o ciclo atitude-consequência; o ciclo da remoção de travões.
Enumerologia: o autocontrole tônico-emocional do movimento; a autocriticidade quanto ao movimento; a autorracionalidade do movimento; o autodiscernimento sobre o movimento;
a autorressignificação do movimento; a autossutileza do movimento; a autevolução do movimento.
Binomiologia: o binômio corpo-mente; o binômio atividade física–reeducação alimentar; o binômio instintividade-mentalsomaticidade; o binômio autolucidez somática–autolucidez
psicomotora; o binômio harmonia corporal–movimentos conscientes; o binômio expressão facial–linguagem corporal; o binômio fala-gesto; o binômio movimento deslocado–instabilidade
pensênica.
Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação trabalho mentalsomático–
–atividade física; a interação gestos–postura–movimentos corporais–fala; a interação técnica da
imobilidade física vígil–organização mental; a interação soma–racionalidade psicomotora.
Crescendologia: o crescendo autocontrole somático–avanço mentalsomático; o crescendo autodomínio físico–autodomínio holossomático; o princípio fundamental da acuidade nas
priorizações quanto ao crescendo saúde somática–saúde holossomática–saúde consciencial;
o crescendo da anatomia na saúde física a partir da inteligência evolutiva (IE).
Trinomiologia: o trinômio ansiedade-afobação-irreflexão; o trinômio desorganização-desatenção-negligência; o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio movimento
deslocado–reeducação psicomotora–aquietação somática.
Polinomiologia: o polinômio homeostático soma saudável–energossoma doador–psicossoma equilibrado–mentalsoma produtivo; o polinômio saúde física–saúde emocional–saúde
mental–saúde intelectual–saúde parapsíquica; o autodomínio na vivência do polinômio estado
afetivo–reação somática–autocognição–expressão facial–reação emocional–comportamento.
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Antagonismologia: o antagonismo fartura cinestésica / escassez autorreflexiva; o antagonismo reflexão / irreflexão; o antagonismo excesso de movimento / falta de comedimento;
o antagonismo hiperacuidade cinestésica / descuido somático; o antagonismo gesto esclarecedor
/ gesto assediador; o antagonismo ansiedade egocêntrica / serenidade altruísta; o antagonismo
instinto / autodiscernimento.
Paradoxologia: o paradoxo da expressão facial incoerente com o diagnóstico energético detectado.
Politicologia: a democracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço mentalsomático.
Filiologia: a somatofilia; a holossomatofilia; a autocriticofilia; a cogniciofilia; a harmonofilia; a discernimentofilia; a mentalsomatofilia; a recexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a cinesiofobia; a agliofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome da vontade débil; o esforço para a superação da
síndrome da dispersão consciencial; o domínio da síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a superação da mania do videotismo desencadeando problemas e vícios
posturais; a erradicação das manias alimentares monopolizadoras da consciência.
Mitologia: o mito da saúde sem cuidados; o mito da inspiração sem transpiração; o mito da autevolução sem autesforço.
Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a pensenoteca; a parapsicoteca; a autocriticoteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Holossomatologia; a Psicomotricidade; a Autopercepciologia; a Reeducaciologia; Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Controlologia; a Holomaturologia; a Autoproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autoconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin
pré-serenona; a conscin cerebelar; a personalidade psicomotriz; a conscin equilibrada; a conscin
antidispersiva; a conscin atilada; a conscin autorreflexiva; a consciência reeducada; o ser interassistencial; a conscin ectoplasta; a conscin madura; a conscin enciclopedista; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
rationabilis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens assis-
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tens; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus;
o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocontrole somático mínimo = a contenção eventual dos movimentos
exagerados, inadequados e desnecessários do soma na intrafisicalidade; autocontrole somático
máximo = a superação da psicomotricidade instintual, possibilitando a homeostase holossomática
e avanço autevolutivo.
Culturologia: a cultura da saúde; a cultura da atividade física; a cultura da reeducação
psicomotora; a cultura da autopsicomotricidade produtiva; a cultura da Somatologia Lúcida;
a cultura homeostática da eutimia.
Automatismo. Quando a conscin não toma a decisão de evitar o movimento supérfluo,
a ação acaba tornando-se hábito, parecendo natural, mesmo sendo oposta à razão ou à necessidade somática. O movimento voluntário é realizado a partir da tomada de decisão lúcida.
Autocrítica. Em geral, superestima-se os hábitos, persistindo na ação irrefletida do movimento corporal desnecessário, até a autocrítica ou a habilidade para discernir e superar o automatismo.
Autolucidez. Há muitos movimentos inconscientes aos quais convém a máxima atenção,
a fim de se conduzir lucidamente as próprias manifestações somáticas.
Autoconsciência. A consecução bem controlada de movimentos autoconscientes, disciplinados, coordenados, sutis e imperceptíveis prepara a conscin para a autoconsciência corporal,
facilitando a integração e a homeostase dos veículos de manifestação, com predomínio do mentalsoma à dinâmica autevolutiva.
Variáveis. Sob a ótica da Autolucidologia, eis, por exemplo, 18 variáveis, na ordem
alfabética, relacionadas à atuação da conscin, a fim de aumentar a visão de conjunto sobre os fatores intervenientes no autocontrole das manifestações somáticas psicomotoras:
01. Autaatenção: a sustentação da autaatenção aos movimentos do corpo físico.
02. Autocognição: a tranquilização do soma favorecendo o processo mentalsomático
e propiciando mais autocognição e maturação da intelectualidade.
03. Autocontrole: a manutenção do autocontrole somático durante as manobras energéticas.
04. Autocorreção: a aplicação da autocorreção nas atitudes corporais viciadas.
05. Autodiscernimento: a condição insubstituível de a conscin dominar o cerebelo,
o sistema nervoso autônomo e a psicomotricidade, assentando o domínio das ações psicomotoras
impulsivas.
06. Autodisciplinamento: o desenvolvimento do autodisciplinamento das tendências
instintivas, predominando a mentalsomaticidade.
07. Autolucidez: a evitação dos movimentos deslocados e desnecessários, por meio da
autolucidez somática.
08. Automaturescência: a evitação do emocionalismo, favorecendo a automaturescência consciencial no ato motor.
09. Automentalssomaticidade: a atuação mentalsomática eliminando as reações instintuais.
10. Autoperspicácia psicomotora: a percepção e identificação de maneira racional
e teática das manifestações somáticas e dos mínimos movimentos psicomotores.
11. Autopriorização: a manutenção da autopriorização da lucidez psicomotriz.
12. Autorganização: a organização do movimento corporal integrado ao holossoma,
otimizando a dinâmica evolutiva.
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13. Autorracionalidade: a exercitação da autorracionalidade modulando as manifestações psicomotoras, contribuindo à dinamização autevolutiva da consciência.
14. Autorreadaptação: a efetivação da autorreadaptação da conscin à atividade mental
antecedendo a elaboração do movimento.
15. Autorrecin: a ação de controlar o movimento corporal imperceptível manifestando
a autorrecin psicomotora.
16. Autorreeducação: a autorreeducação do ato motor pelo pensamento representando
a educação do pensamento através do próprio ato.
17. Autorreestruturação: a melhoria das estruturas psíquicas responsáveis pela transmissão, consecução e controle do movimento corporal.
18. Autossensatez: a postura pessoal de autocontrole e comedimento na intencionalidade do movimento sensato, cosmoético e útil.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autocontrole somático, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
03. Autoconscientização somática: Autopercepciologia; Neutro.
04. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autoidentificação somática: Autossomatologia; Homeostático.
06. Autofocalização holossomática: Autoparapercepciologia; Neutro.
07. Autorganização psicomotora: Autexperimentologia; Neutro.
08. Autorresponsabilidade somática: Autocompletismologia; Neutro.
09. Checkup somático: Profilaxiologia; Homeostático.
10. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
11. Descentração psicomotora: Somatologia; Neutro.
12. Educação psicomotora: Somatologia; Neutro.
13. Qualidade de vida ideal: Homeostaticologia; Homeostático.
14. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Saúde intelectual: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

O AUTOCONTROLE PSICOMOTRIZ AUMENTA A LUCIDEZ
QUANTO À AUTOCONSCIENCIALIDADE E À AUTOPERCEPÇÃO HOLOSSOMÁTICA, A PARTIR DA MAIOR ACUIDADE
ENERGOSSOMÁTICA, DINAMIZANDO A AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia o grau de coordenação autoconsciente da
própria conduta picomotora? Predomina nos movimentos do próprio soma a instintividade ou
a mentalsomaticidade?
Filmografia Específica:
1. Máfia no Divã. Título Original: Analyze This. País: EUA; & Austrália. Data: 1999. Duração: 103 min.
Gênero: Comédia. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Harold Ramis. Elenco: Robert De
Niro; Billy Crystal; Lisa Kudrow; Chazz Palminteri; Kresh Novakovic; Bart Tangredi; Michel Straka; Joseph Rigano; Joe
Viterelli; & Molly Shannon. Produção: Jane Rosenthal; & Paula Weinstein. Desenho de Produção: Wynn Thomas.
Direção de Arte: Jefferson Sage. Roteiro: Keneth Lonergan; & Peter Tolan. Fotografia: Stuart Dryburgh. Música:
Howard Shore. Montagem: Craig Herring. Cenografia: Leslie E. Rollins. Efeitos Especiais: Steve Kirshoff.
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Companhia: Village Roadshow Pictures; NPV Entertainment; & Baltimor Pictures. Sinopse: Comédia sobre psiquiatra
atendendo paciente inseguro, chefão da máfia, com crises de ansiedade.
2. Mr. Jones. Título Original: Mr. Jones. País: EUA. Data: 1993. Duração: 114 min. Gênero: Drama.
Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Mike Figgis.
Elenco: Richard Gere; Lena Olin; Anne Bancroft; Tom Irwin; & Delroy Lindo. Produção: Debra Greenfield; Alan
Greisman. Produção Executiva: Richard Gere. Desenho de Produção: Waldemar Kalinowski. Direção de Arte: Larry
Fulton. Roteiro: Eric Roth; & Michael Cristofer. História: Eric Roth. Fotografia: Juan Ruiz Anchía. Mú- sica: Maurice
Jarre. Montagem: Tom Rolf. Cenografia: Florence Fellman. Companhia: Rastar Productions. Sinopse: Mr. Jones sofre
de transtorno bipolar. Nas crises de mania, torna-se irresistível, impulsivo e sedutor. A Dra. Libbie Bowen terá a difícil
missão de tentar tratá-lo.
Bibliografia Específica:
1. Diagram Group; O Corpo Saudável: Como Conservar a Saúde (The Healthy Body); trad. Fernando Ximenes; rev.Sérgio A. Teixeira; 308 p.; 800 ilus.; 20 esquemas; 21 x 14 cm; br.; Ediouro; São Paulo, SP; 1983; páginas
1 a 304.
2. Feldenkrais, Moshe; Consciência pelo Movimento; trad. Dayse A. C. Souza; 222 p; 2 partes; 20 caps; 12
exercícios; 21 x 14 cm; br.; Summus; São Paulo, SP;1977; páginas 111 a 116.
3. Fonseca, Vitor; Psicomotricidade e Neuropsicologia: Uma Abordagem Evolucionista; 372 p.; 3 partes; 13
caps.; 23 x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Wak; Lisboa; PT; 2000; páginas 1 a 368.
4. Hurtado, Johann G. G. Melcherts; Dicionário de Psicomotricidade: Guia Técnico-científico para o Terapeuta em Psicomotricidade e Ciências afins; 120 p.; glos. 889 termos; 188 refs.; 23 x 16 cm; br.; Prodil; Porto Alegre,
RS; 1991; páginas 10, 18 a 20, 23, 26, 29, 36, 40, 44, 51, 60, 62, 65, 76, 80 e 102.
5. Razera, Graça; Hiperatividade Eficaz: Uma Escolha Consciente – Um Estudo Conscienciológico sobre
o TDAH–Transtorno da Desordem da Atenção e Hiperatividade Infantil; pref. João Bonassi; revisores Cristiane Ferraro;
et al.; 258 p.; 2 seções; 23 caps.; 31 citações; 25 E-mails; 1 entrevista; 47 enus.; 8 esquemas; 7 estatísticas; 13 fichários;
1 foto; 3 organogramas; 1 microbiografia; 29 siglas; 15 testes; 11 websites; glos. 132 termos; 4 filmes; 215 refs.; 1 anexo;
alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas
29 a 53 e 95 a 118.
6. 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 842, 843, 1.398 e 1.399.
Webgrafia Específica:
1. Assumpção, Luís; Morais, Pedro; & Fontoura, Humberto; Relação entre Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida; Revista on line; Ano 8; N. 52; 47 refs.; Universidade Católica de Brasília (UCB) & Buenos Aires,
Argentina; Setembro,2002; disponível em:<http://www.efdeportes.com/ Revista Digital>; acesso em:19.05.17.
2. Campão, Daiana dos Santos; A Contribuição da Educação Física no Desenvolvimento Psicomotor na
Educação Infantil; Revista on line; Ano 13; N. 123; Revista on line; Ano 8; N. 52; 1 E-mail; 26 enus.; 34 refs.; 4 apênds;
Universidade Católica de Brasília (UCB) & Buenos Aires, Argentina; Agosto, 2008; disponível em:<http://www.efdepo
_rtesRevista Digital>; acesso em: 19.05.17.
3. Marques, Renato Francisco Rodrigues; Qualidade de Vida, Atividade Física e Saúde: Relações na Busca
de uma Vida Melhor; Biblioteca Digital; PDF; cap.12; 8 refs.; Unicamp; São Paulo; SP; páginas 111 a 120; disponível
em:< www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=vtls000425653; acesso em: 19.05.17.
4. Serviço Social da Indústria (SESI); Conceitos de Atividade Física e Exercício Físico; PDF; 16 p.; 20
ilus.; 4 tabs.; 6 gráfs.; 1 questionário; 2 testes; 4 exercícios; 16 refs.; São Paulo, SP; disponível em: <http://vidasaudavel.
sesi.org.br/portal/mainjs>; acesso em: 19.05.17.
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AUTOCONVICÇÃO
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconvicção é a certeza relativa e a opinião firme da conscin lúcida
quanto a determinada realidade cósmica no momento evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo convicção deriva do idioma Latim, convictio, “ação de convencer;
demonstração; ação de estar convencido”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Autoconvencimento. 02. Opinião a partir de autoprovas. 03. Certeza autexperimental. 04. Certeza relativa momentosa. 05. Cognição por autovivência. 06. Autopesquisa. 07. Autodemonstração; autoteste. 08. Autoconfirmação prática; autocorroboração.
09. Autorratificação; autovivência. 10. Parecer pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo convicção:
anticonvicção; autoconvicção; convicta; convicto; inconvicto; interconvicção.
Neologia. As duas expressões compostas autoconvicção teórica e autoconvicção teática
são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 01. Dúvida pessoal; hesitação; pé-atrás; prevenção. 02. Incerteza pessoal. 03. Desconfiança. 04. Difidência. 05. Descrédito; descrença; estranheza. 06. Incredibilidade; incredulidade. 07. Ceticismo; cisma. 08. Suspeição; suspeita; suspicácia. 09. Interdesconfiança; perplexidade. 10. Insegurança; má fama; pirronice; receança.
Estrangeirismologia: as performances pessoais, evolutivas, cosmoéticas; o upgrade das
autocomprovações; o Autopesquisarium; o onus probandi; o antídoto da brainstorming.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade experimental pessoal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autoconvicção: autoconscientização ideológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da experiência evolutiva; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a flexibilidade autopensênica permitindo a evolução contínua das autoconvicções.
Fatologia: a autoconvicção; a autoconvicção prática; a autoconvivção exprienciada;
a autoconvicção aplicada; a autoconvicção manifesta; a autoconvicção teórica; a autoconvicção
íntima racional; a autoconvicção como sendo motor da evolução consciencial; a confiança como
convicção na probidade moral; a autoconvicção segura do momento evolutivo; a convicção pessoal sobre a assistência interconsciencial na marcha da evolução de todos; a convicção da autovivência da inteligência evolutiva (IE); a conclusão temporária; a incredulidade pessoal positiva;
a aceitação dos neoconstructos por meio das autexperiências; a convicção estampada nos autodesempenhos; a falta problemática da autoconvicção sobre os fatos; o indecidismo; a autoincerteza;
as perdas provocadas pela incerteza ou a falta da autoconvicção da pessoa inexperiente; a coragem de praticar as autoconvicções; as certezas íntimas expressas nos comportamentos; o preço
pago pelos autoposicionamentos no confluxo social; a objeção de consciência; a omissuper; a maxidissidência; as vivências autocomprovadoras; a autossegurança no próprio acervo experiencial;
a noção mais fidedigna das autocapacidades; a firmeza realística das autocompetências; os autorresultados práticos validando ou invalidando as autoconvicções; o nível de automaturidade entrevisto nas autoconvicções manifestas; a anticredulidade; a antimitificação; a antipreconceituação;
a antiapriorismose; a antilogicidade; a antiperemptoriedade; a antipusilanimidade.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconvicção teática dos parafatos e das pararrealidades; a autoconvicção e vivência da conscin minipeça interassistencial; as autoconvições bioenergéticas; as
autoconvicções parafenomenológicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconvicção-autodeterminação; o sinergismo autovivência parafenomênica–autoconvicção além das experiências alheias; o sinergismo evolutivo
teoria-prática-autodiscernimento-autovivência-autoconvicção.
Principiologia: a autovivência do princípio da descrença ou da convicção teática da
Descrenciologia; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da verpon.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Mentalsomatologia certificando permanentemente 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 autocomprovação pela vivência
da técnica do arco voltaico craniochacral; a tecnologia antigurulatria; a técnica da recin.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evolução Consciencial; o Colégio Invisível dos
Conscienciometrologistas.
Efeitologia: os efeitos da crise de crescimento na reformulação das autoconvicções;
o efeito das verdades relativas de ponta (verpons); os efeitos intraconscienciais dos fatos persuasivos; o efeito patológico da apriorismose sobre as autoconvicções; os efeitos autoconflitivos das
convicções pessoais negligenciadas; os efeitos autenganadores da má interpretação das vivências pessoais.
Ciclologia: o ciclo da investigação independente; o ciclo experimentações-reverificações-refutações; o ciclo autaceitação íntima–autaplicação prática–autorretificações cognitivas.
Enumerologia: a autoconvicção racional / autoconvicção emocional; a autoconvicção
refletida / autoconvicção imposta; a autoconvicção teática / autoconvicção mística; a autoconvicção forte / autoconvicção frágil; a autoconvicção manifesta / autoconvicção íntima; a autoconvicção evolutiva / autoconvicção limitante; a autoconvicção revista / autoconvicção rígida.
Binomiologia: o binômio autoconvicção vivenciada–autocoerência; o binômio autoconvicção cosmoética–autodiscernimento evolutivo; o binômio intelectivo volição-intenção; o binômio pesquisístico suposição-comprovação; o binômio admiração-discordância; o binômio autorreflexão-autoconvicção; o binômio autoconvicção vivenciada–autocoerência; o binômio neoevidências-neoconvicções.
Interaciologia: a interação autoconvicções-autovalores; a interação autodiscernimento–traquejo técnico; a interação cognição-ação; a interação autoconvicções chanceladas–autoridade vivencial.
Crescendologia: o crescendo hipótese de tentativa–autocomprovação pacífica; o crescendo autoconvicção-recin; o crescendo cosmovisiológico das autoconvicções na autevolução.
Trinomiologia: o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção.
Polinomiologia: o polinômio percepção-cognição-experimentação-convicção; o polinômio fatuísticas-parafatuísticas-casuísticas-paracasuísticas; o polinômio distorção perceptiva–
–distorção parapsíquica–distorção cognitiva–distorção mnemônica.
Antagonismologia: o antagonismo autoconvicção por vivência / achismo; o antagonismo 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 / pusilanimidade.
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Politicologia: a tecnocracia; a cienciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a democracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à manutenção da autocoerência.
Filiologia: a experimentofilia; a evoluciofilia; a autocriticofilia.
Sindromologia: as autoconvicções errôneas vivenciadas ilusoriamente nas síndromes
delirantes.
Mitologia: o mito da certeza absoluta inabalável; a demolição dos mitos milenares por
meio das autovivências teáticas independentes da opinião pública.
Holotecologia: a experimentoteca; a recexoteca; a analiticoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a intelectoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Autocoerenciologia; a Fobiologia; a Ortopensenologia; a Descrenciologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens 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 determinator; o Homo sapiens
autocomprobator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens convinciabilis; o Homo sapiens
convictus; o Homo sapiens scepticus; o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconvicção teórica = o posicionamento ideativo do astrônomo sobre
algum conceito a respeito do planeta a milhares de anos-luz de distância do observatório astronômico da Terra; autoconvicção teática = o posicionamento ideativo da conscin lúcida a respeito da
existência e da Fisiologia dos 5 dedos da própria destra sadia.
Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a cultura da Autopesquisologia; a influência das convicções culturais nas autoconvicções; a cultura da Descrenciologia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconvicção, 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. Diferencial da Conscienciologia: Evoluciologia; Homeostático.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
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.

A AUTOCONVICÇÃO INTELIGENTE É O RESULTADO RACIONAL, DIRETO, DOS 99% DA VIVÊNCIA PESSOAL, REITERADA, SOBRE O ASSUNTO, SEGUINDO O DESENVOLVIMENTO DA TEÁTICA DO PRINCÍPIO DA DESCRENÇA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém convicções a respeito das realidades em
quais níveis? Racionais ou fantasiosos, lógicos ou míticos?
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AUTOCONVICÇÃO PROEXOLÓGICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconvicção proexológica é a certeza relativa e a opinião firme e inabalável da conscin intermissivista, homem ou mulher, consciente quanto à primoprioridade na
consecução da autoproéxis, tendo por base as ideias inatas, o materpensene, o megatrafor,
a holobiografia e a paragenética pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo convicção deriva do idioma Latim, convictio, “ação de convencer;
demonstração; ação de estar convencido”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo programação
vem do idioma Latim, programma, “publicado por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, de prográphó, “escrever anteriormente; escrever na
cabeça de”. Apareceu no Século XX. O termo existencial provém do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se;
existir; ser; ter existência real”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autocerteza proexológica. 2. Autoconfiança proexológica. 3. Assertividade proexológica. 4. Autoconsciência proexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconvicção proexológica, autoconvicção proexológica básica e autoconvicção proexológica avançada são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Incerteza proexológica. 2. Insegurança proexológica. 3. Titubeio
proexológico. 4. Inconsciência proexológica.
Estrangeirismologia: a autocerteza relativa quanto ao próprio desideratum; os insights
acerca da holobiografia pessoal; os inputs proexológicos pessoais recebidos desde a infância;
o upgrade na automotivação gerado pela autoconvicção quanto à autoproéxis.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à realidade proexológica e holobiográfica pessoal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Incertezas
geram autoconflitos. Autoconvicção proexológica pacifica.
Citaciologia. Eis citação de Públio Virgílio Marão (70–19 a.e.c.) relacionada ao assunto:
– Felix qui potuit rerum cognoscere causas (Feliz de quem pode conhecer as causas das coisas).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição proexológica; o holopensene pessoal da autoconfiança cosmoética; o holopensene pessoal da autodeterminação evolutiva; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os automaterpensenes; a automaterpensenidade.
Fatologia: a autoconvicção proexológica; a autossegurança proexológica; a orientação
proexológica; a bússola consciencial; a autoconfiança quanto à autoproéxis na fase preparatória;
a autocerteza relativa à proéxis pessoal no período executivo; a autoconfiança cosmoética; a autodeterminação evolutiva; a autodeterminação lúcida; a tranquilidade íntima na vida intrafísica;
a eliminação das dúvidas mortificadoras na adultidade; a homeostasia da autestima; a correção da
autoimagem; o fortalecimento da automotivação; o ânimo extra; a antivitimização; a superação de
autoconflitos existenciais; a pacificação íntima; a priorização evolutiva; a priorização da proéxis;
a megacláusula pétrea na autoproéxis; o megafoco proexológico; a assunção das autorresponsabilidades evolutivas; a autoincorruptibilidade; o anticomodismo; a eliminação do corpo mole; a evi-
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tação do desviacionismo existencial; os aportes proexológicos pessoais; as ideias inatas; as tendências pessoais à maturidade desde a infância; o ato de privilegiar os recursos pessoais traforísticos; o megatrafor; os determinismos básicos, porém relativos na vida intrafísica; o determinismo
evolutivo; a ampliação do livre arbítrio; a colheita intrafísica; a euforin; o compléxis; o autorrevezamento consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as intuições quanto à holobiografia pessoal durante a tenepes; os
aportes intermissivos influenciando a vida intrafísica; o Curso Intermissivo (CI) vivenciado no
cotidiano; a potencialização da interação holossomática com amparador extrafísico de função;
o estudo da personalidade consecutiva; as autorretrocognições sadias; a primener; a euforex; a colheita intermissiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocognição–autoconvicção proexológica; o sinergismo autoconscienciometria–autoconvicção proexológica; o sinergismo autolucidez holobiográfica–autoconvicção proexológica; o sinergismo autoconfiança-autodeterminação-autoconvicção;
o sinergismo automotivação–autoconvicção proexológica.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal;
o princípio do holocarma; o princípio de o passado influenciar a proéxis atual.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando a bússola consciencial
e alicerçando as autoconvicções.
Teoriologia: a teoria da bússola consciencial; a teoria das cláusulas pétreas; a teoria
dos Cursos Intermissivos; a teoria da personalidade consecutiva; a teoria do Maximecanismo
Evolutivo Interassistencial.
Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia; a técnica da câmara de reflexão; a técnica da
autorreflexão de 5 horas; as técnicas proexológicas; as técnicas retrocognitivas; as técnicas projetivas; a técnica do estado vibracional.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico favorecendo a identificação da autoproéxis e, consequentemente, a autoconvicção proexológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Seriexológos; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito da autoconvicção proexológica na redução dos autoconflitos; os
efeitos autodesassediadores da autoconvicção proexológica; os efeitos da autoconvicção proexológica na autovalorização equilibrada; os efeitos positivos da autoconvicção proexológica para
a antidispersividade; os efeitos anticomodistas da autoconvicção proexológica; o efeito da autoconvicção proexológica na ampliação da resiliência; os efeitos da autestima homeostática na
convicção quanto à própria proéxis; o efeito das ideias intermissivas rememoradas na autoincorruptibilidade; o efeito do automaterpensene identificado na competência proexológica.
Neossinapsologia: a recuperação e aplicação das paraneossinapses intermissivas na vida humana.
Ciclologia: o ciclo ressomas-dessomas; o ciclo de autorrevezamentos conscienciais;
o ciclo amparador-amparando.
Enumerologia: o intermissivista autoconvicto; o intermissivista autoconfiante; o intermissivista autodeterminado; o intermissivista autocentrado; o intermissivista autodirecionado;
o intermissivista autossuficiente; o intermissivista autoconsciente.
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Binomiologia: o binômio autoconvicção proexológica–autestima sadia; o binômio autoconvicção proexológica–antivitimização; o binômio autoconvicção proexológica–pacificação íntima; o binômio autoconvicção proexológica–antidispersividade; o binômio autoconvicção proexológica–megafoco proexológico; o binômio autoconvicção proexológica–orientação proexológica.
Interaciologia: a interação megatrafor-automaterpensene na autoconvicção proexológica; a interação intermissivista–amparador de função; a interação autoconfiança proexológica–
–ampliação assistencial.
Crescendologia: o crescendo autoconvicção proexológica–autoconfiança cosmoética–
–autodeterminação evolutiva; o crescendo autocognição holobiográfica–autoconvicção proexológica; o crescendo autexperimentação–autocerteza relativa; o crescendo autoconvicção proexológica–felicidade autêntica–bem-estar perene; o crescendo patológico dúvidas mortificadoras–
–melin–melex.
Trinomiologia: o trinômio autoconvicção proexológica–persistência evolutiva–completismo existencial; o trinômio ideia inata–megatrafor–automaterpensene; o trinômio holobiografia–Curso Intermissivo–ampliação do trafor; o trinômio Cosmoética–interassistencialidade–qualificação do megatrafor; o trinômio autoconvicção proexológica–autorresponsabilidade evolutiva–livre arbítrio relativo; o trinômio tenepes–assistência especializada–lucidez proexológica;
o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio autoconhecimento–autoconvicção proexológica–priorização evolutiva–compléxis; o polinômio paragenética–Curso Intermissivo–genética–autoproéxis;
o polinômio autoconscienciometria–autoconhecimento–autolucidez–autoconvicção proexológica.
Antagonismologia: o antagonismo autoconfiança cosmoética / autoinsegurança; o antagonismo autodeterminação evolutiva / dúvidas mortificadoras; o antagonismo megatrafor reconhecido / autestima rebaixada; o antagonismo interassistencialidade / egocentrismo.
Politicologia: a evoluciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autocognição proexológica e holobiográfica.
Filiologia: a autocogniciofilia; a proexofilia; a autocriticofilia; a experimentofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome do comodismo; a síndrome da autovitimização; a síndrome
da mediocrização consciencial; a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a intelectoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autodeterminologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Materpensenologia; a Traforologia; a Conscienciometrologia; a Intermissiologia; a Seriexologia; a Holobiografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autoconsciente; a conscin lúcida; a conscin proexista; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens convictor; o Homo sapiens autoconvictor; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens convinciabilis; o Homo sapiens convictus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens priorologicus; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconvicção proexológica básica = aquela obtida de modo observacional, pela conscin inexperiente e jejuna parapsíquica; autoconvicção proexológica avançada
= aquela obtida mediante o autoparapsiquismo pesquisístico lúcido, pela conscin experiente e autoconsciente.
Culturologia: a cultura da priorização proexológica; a cultura da Autoconscienciometrologia aplicada à autoproéxis; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autevoluciologia.
Elementos. A autoconvicção quanto às diretrizes da proéxis pessoal pode ser desenvolvida a partir do estudo de pelos menos 5 elementos, enumerados na ordem alfabética:
1. Aportes: a análise dos aportes recebidos nesta vida, desde a infância, incluindo as
questões genéticas e mesológicas convergentes com o megatrafor e o temperamento pessoal.
2. Automaterpensene: a definição do próprio materpensene, a síntese holobiográfica
consciencial.
3. CI: o estudo e assunção da condição de intermissivista ou da participação em Curso
Intermissivo recente.
4. Megatrafor: a identificação do megatrafor pessoal, o atributo paragenético máximo.
5. Tendências: a determinação das tendências pessoais ou ideias inatas cosmoéticas, sejam extrafísicas (hauridas nas intermissões) ou intrafísicas (hauridas nas vidas humanas pretéritas).
Autoconsciencialidade. A autoconvicção proexológica amplifica a autoconsciencialidade, mediante o apaziguamento ou a eliminação de pelo menos 7 possíveis dúvidas mortificadoras
na adultidade, enumeradas na ordem alfabética:
1. Autorrevezamento: quanto ao continuísmo dentro do automaterpensene.
2. Extrafisicalidade: quanto ao futuro ou destino pessoal após a dessoma.
3. Imortalidade: quanto ao senso de imortalidade consciencial.
4. Intermissiologia: quanto às vivências intermissivas e o Curso Intermissivo.
5. Paragenética: quanto à influência da paragenética nas tendências atuais.
6. Personalidade: quanto à existência da personalidade consecutiva.
7. Serialidade: quanto à realidade das múltiplas existências.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a autoconvicção proexológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ânimo extra: Autorrecexologia; Homeostático.
02. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autoconvicção: Autocogniciologia; Neutro.
04. Autoconvicção vivenciada: Autocogniciologia; Neutro.
05. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
08. Corpus de evidências na proéxis: Autoproexologia; Neutro.
09. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
10. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
11. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
12. Proexograma: Proexologia; Homeostático.

A AUTOCONVICÇÃO PROEXOLÓGICA, EFEITO DA AMPLIAÇÃO DA AUTOCOGNIÇÃO INTERMISSIVA E HOLOBIOGRÁFICA, DETERMINA À CONSCIN INTERMISSIVISTA A ERRADICAÇÃO DA AUTOINSEGURANÇA NAS AÇÕES PESSOAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou as diretrizes básicas da autoproéxis? Na escala de 1 a 5 qual o nível pessoal de autoconvicção proexológica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo;
164 p.; 40 caps.; 18 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5 a Ed. rev.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 20 a 32 e 55 a 58.

C. I. M.
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AUTOCONVICÇÃO VIVENCIADA
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoconvicção vivenciada é a certeza relativa e a opinião firme da conscin lúcida quanto a determinada realidade cósmica, no momento evolutivo, a partir da experiência
pessoal autopersuasiva.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo convicção provém do idioma Latim, convictio, “ação de convencer; demonstração; ação de estar convencido”, de convincere, “fazer prevalecer; convencer”. Surgiu no
Século XVIII. O vocábulo vivência procede do mesmo idioma Latim, viventia, neutro plural de
vivens, e este particípio presente de vivere, “viver; ter vida; estar em vida; existir”. Apareceu no
Século XX.
Sinonimologia: 1. Autoconvencimento vivenciado. 2. Autocerteza autexperimental.
3. Autocognição pela vivência. 4. Parecer pessoal por vivência.
Neologia. As 3 expressões compostas autoconvicção vivenciada, autoconvicção vivenciada preparatória e autoconvicção vivenciada executiva são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Dúvida pessoal. 2. Incerteza pessoal. 3. Descrença.
Estrangeirismologia: as performances pessoais, evolutivas, cosmoéticas; o upgrade das
autocomprovações; o Autopesquisarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade experimental pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da experiência evolutiva; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a autoconvicção vivenciada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconvicção teática dos parafatos e das pararrealidades.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vivenciado autoconvicção-autodeterminação.
Principiologia: a autovivência embasando o princípio da descrença ou a convicção teática da Descrenciologia; o princípio estrutural vivenciado do paradigma consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Mentalsomatologia.
Teoriologia: a teoria (1%) e a autexperiência (99%) da Teaticologia.
Tecnologia: a técnica de reavaliação das autoconvicções vivenciadas; a autocomprovação pela vivência da técnica do arco voltaico craniochacral.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Experimentologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evolução Consciencial.
Efeitologia: os efeitos intraconscienciais dos fatos persuasivos vividos pela pessoa pesquisadora.
Ciclologia: o ciclo da investigação pessoal, independente.
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Enumerologia: o ato de andar com pulga atrás da orelha; o ato de estar de cabelos em
pé; o ato de ter pedra no sapato; o ato de estar de prevenção; o ato de ficar na retranca; o ato de
haver boi na linha; o ato de ter goteira no contexto.
Binomiologia: o binômio autoconvicção vivenciada–autocoerência; o binômio autoconvicção cosmoética–autodiscernimento evolutivo; o binômio intelectivo volição-intenção; o binômio pesquisístico suposição-comprovação pessoal; o binômio autorreflexão-autoconvicção.
Interaciologia: a interação autoconvicções-autovalores.
Crescendologia: o crescendo hipótese de tentativa–autocomprovação pacífica pessoal.
Trinomiologia: o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção.
Polinomiologia: o polinômio autopercepção-autocognição-autexperimentação-autoconvicção.
Antagonismologia: o antagonismo autoconvicção por vivência / achismo; o antagonismo mito / experiência; o antagonismo autocomprovação / heterocomprovação; o antagonismo
descrença / crendice; o antagonismo convicções / dúvidas; o antagonismo autoconvicção firmada
/ pusilanimidade.
Politicologia: a tecnocracia; a cienciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a democracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo pessoal.
Filiologia: a experimentofilia; a evoluciofilia.
Mitologia: a demolição dos mitos milenares por meio das autovivências teáticas independentes da opinião pública.
Holotecologia: a experimentoteca; a recexoteca; a analiticoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a intelectoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Autocoerenciologia; a Fobiologia; a Ortopensenologia; a Descrenciologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens convictor; o Homo sapiens autoconvictor; o Homo
sapiens vividus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens
refutator; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens deter-
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minator; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens convictus; o Homo sapiens autossufficiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconvicção vivenciada preparatória = a convicção gerada pela autovivência da conscin jovem na fase de preparação da programação existencial; autoconvicção vivenciada executiva = a convicção gerada pela autovivência da conscin madura na fase de consecução da programação existencial.
Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a cultura da Autopesquisologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoconvicção vivenciada, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocomprovação: Autevoluciologia; Neutro.
02. Autoconvicção: Autocogniciologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Complemento da Descrenciologia: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Diferencial da Conscienciologia: Evoluciologia; Homeostático.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
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.

TODA CONSCIN LÚCIDA BUSCA, RACIONALMENTE,
IDENTIFICAR, POR MEIO DE AUTEXPERIMENTAÇÕES,
AS AUTOCONVICÇÕES A FIM DE SE ORIENTAR PELO
PARACORPO DO AUTODISCERNIMENTO, O MENTALSOMA.
Questionologia. Você, leitora ou leitor, aceita sem experimentação o conteúdo de algum
texto escrito ou palavra falada? Ou sempre prefere experimentar e comprovar por si mesmo?
Quais convicções predominam em você: as geradas pelo achismo, pela crença ou por autexperimentações?
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AUTOCONVÍVIO COSMOÉTICO
(AUTOCONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoconvívio cosmoético é a condição de lucidez, discernimento e pacificação intraconsciencial vivenciada pela conscin, homem ou mulher, intermissivista, consolidado
através da assunção de trafores e da autoliderança, tornando incompatível a prevalência de padrões autopensênicos negativistas, conflitivos e depreciativos, visando autorganização intraconsciencial e consequente qualificação da interassistencialidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo convívio deriva do idioma Latim, convivium, “participação em
banquete; convidado”. Surgiu no Século XV. O vocábulo cosmos vem do idioma Grego, kósmos,
“ordem, organização; mundo, universo”. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo
procede também do idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX.
A palavra ética provém do idioma Latim, ethica, “ética, moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autoconvívio homeostático. 2. Autoconvívio evolutivo. 3. Autoconvivência cosmoética.
Neologia. As duas expressões compostas autoconvívio cosmoético básico e autoconvívio
cosmoético avançado são neologismos técnicos da Autoconviviologia.
Antonimologia: 1. Autoconvívio anticosmoético. 2. Autoconvívio irracional. 3. Autoconvivência anticosmoética.
Estrangeirismologia: o strong profile autoconsciente; o locus of control interno.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os autoortopensenes; a autoortopensenidade; a autopensenização assentada no pen;
a homeostasia a partir da autopensenidade lúcida; o autoconvívio cosmoético a partir da autoconsciencialidade máxima; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: o autoconvívio cosmoético; a conscienciocentragem; a autexpressão ajustada
à própria autoconsciencialidade; a autoprivacidade vivenciada; o autoconhecimento mais profundo alicerçando a autossegurança; o estado íntimo firmado no melhor de si; o autoconvívio irrepreensível; o nivelamento consciencial cosmoético por cima; a cosmoeticidade; o destravamento do
caminho da desperticidade pessoal autoconsciente; a existência vivida com plenitude laboriosa;
a recin prazerosa embasada em autoconvívio cosmoético; o antibagulhismo promovido na intraconsciencialidade; o autoconvívio cosmoético proporcionando a consecução da proéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a pacificação íntima irradiando ECs harmonizadoras; o aproveitamento máximo da Pré-Intermissiologia através do
autoconvívio cosmoético; a voliciolina contribuindo para o aprofundamento no autoconvívio cosmoético; a teática da inteligência evolutiva autaplicada; a abertura íntima para captação de inspiração extrafísica dos amparadores.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconvívio cosmoético–heterassistência lúcida.
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Principiologia: os princípios evolutivos compreendidos e vivenciados em profundidade;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da inalienabilidade autovivencial; o princípio tarístico do autesclarecimento.
Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da autoconsciencialidade cosmoética avançada.
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas; a técnica de viver em paz consigo mesmo.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto promotor de vivências para ampliar o autoconvívio cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometria; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Autocogniciologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciologia; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos da extensão e profundidade do autoconvívio cosmoético.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir do autoconvívio cosmoético; as
recins proporcionadas pelo autoconvívio cosmoético gerando neossinapses.
Ciclologia: o cipriene; o ciclo neoideia-autorreflexão-neoideia.
Enumerologia: o ato de autocompreender-se; o ato de autofamiliarizar-se; o ato de autoconhecer-se; o ato de autorganizar-se; o ato de autodominar-se; o ato de autorreeducar-se; o ato
de autadmirar-se.
Binomiologia: o binômio autoconvívio cosmoético–heteroconvívio cosmoético; o binômio autorreflexão-acerto.
Interaciologia: a interação fortalecimento intraconsciencial–imperturbabilidade; a interação cosmovisão intraconsciencial–cosmovisão extraconsciencial.
Crescendologia: o crescendo evolutivo ininterrupto de consolidação do autoconvívio
cosmoético; o crescendo evolutivo de refinamento cosmoético da autoconsciencialidade; o crescendo das autodepurações críticas na intimidade da intraconsciencialidade.
Trinomiologia: o autoconvívio cosmoético assentado no trinômio autovalores-autotrafores-autocosmoética; o autoconvívio cosmoético alicerçado no trinômio autocontrole-autoconfiança-autossuficiência; a autossuperação íntima do trinômio dor-medo-preocupação através do
autoconvívio cosmoético; a vivência do trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento aplicado a si própria.
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autocosmoética-autoincorruptibilidade-autodesassédio.
Antagonismologia: o antagonismo autoconvívio cosmoético / egocentrismo; o antagonismo autoconvívio cosmoético / narcisismo; o antagonismo autoconvívio cosmoético / autismo.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a independência intraconsciencial, maior
a conscientização quanto à interdependência evolutiva; o paradoxo de o aumento de relações interpessoais na evolução não desonerar a necessidade do autoconvívio; o paradoxo da holobiografia desconhecida pela própria consciência e conhecida por outras consciências.
Politicologia: a evoluciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a autodiscernimentocracia; a autassistenciocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço nas recins promovidas pelo autoconvívio cosmoético;
a lei da autoinseparabilidade; a lei do exemplarismo pessoal; a Paradireitologia.
Filiologia: a autoconviviofilia; a autocogniciofilia; a autoconscienciometrofilia; a intencionofilia; a autassistenciofilia; a comunicofilia; a homeostaticofilia.
Fobiologia: a superação da monofobia; a eliminação da autoconviviofobia; a evitação da
neofobia; o descarte da autoconscienciometrofobia; a remissão da hedonofobia; a abolição da autopesquisofobia; a supressão da recinofobia.
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Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome do estrangeiro; a síndrome do
impostor; a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da autovitimização; a síndrome da clausura.
Maniologia: o descarte da egomania; a megalomania; a idolomania; a gurumania; a fracassomania; a sinistromania; a autassediomania.
Mitologia: a autossuperação do mito da perfeição; a autossuperação do mito da inferioridade; a autossuperação da mitificação da própria personalidade; a queda dos mitos multimilenares por meio do autoconvívio cosmoético.
Holotecologia: a consciencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca;
a teaticoteca; a recinoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autoconviviologia; a Intraconscienciologia; a Cosmoeticologia;
a Ortopensenologia; a Homeostaticologia; a Holomaturologia; a Conscienciometrologia; a Equilibriologia; a Eumatiologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin eutímica; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o bom entendedor.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a boa entendedora.
Hominologia: o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoconvívio cosmoético básico = o da conscin lúcida capaz de cessar as
autodepreciações; autoconvívio cosmoético avançado = o da conscin lúcida capaz de utilizar indubitáveis megatrafores na consecução da proéxis.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da
Autoconscienciometrologia; a cultura proexológica; a cultura da Autocogniciologia; a cultura da
Autodiscernimentologia; a cultura da Autorreciclologia.
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Terapeuticologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, a conquista da condição do autoconvívio cosmoético se assenta, por exemplo, na ordem alfabética, na prática de 15 providências
úteis:
01. Autassertividade: reconhecer o somatório de ações assertivas.
02. Autatribuição: deixar de atribuir insatisfações pessoais a elementos externos.
03. Autelogios: proferir elogios a si quando acertar.
04. Autexemplarismo: empenhar-se nos assuntos intraconscienciais.
05. Autoafeto: aceitar a autorrealidade consciencial com afeto.
06. Autobenignopensene: ampliar a frequência de pensenes autobenignos.
07. Autocoerência: eliminar posturas de pseudogenerosidade.
08. Autodesassedialidade: abandonar autovitimizações de todo tipo.
09. Autodeterminação: determinar ações pequenas, mas práticas, para sair da inércia.
10. Autoinconflitividade: reduzir expectativas diante de aspectos independentes de si
próprio.
11. Autoposicionamento: excluir atos, pensamentos ou falas autodepreciativas.
12. Autoprimazia: fazer primeiro a autassistência.
13. Autorresponsabilidade: assumir as ocorrências no microuniverso com inteira responsabilidade.
14. Autotraforismo: excluir queixumes do dicionário pessoal.
15. Autovalorização: deixar de mendigar reconhecimento alheio.
Consecução. Entre múltiplos caminhos de aprofundamento do autoconvívio cosmoético,
é mister a definição de metas claras, factíveis e mensuráveis e a consecução persistente do interessado nessa autoqualificação, de modo a conseguir fazer revisões e ajustes periódicos no andamento das recins. No caso de identificação de gargalos de difícil transposição, recorrer aos técnicos especialistas, disponibilizando-se para heterajuda.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoconvívio cosmoético, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ancoragem consciencial íntima: Intraconscienciologia; Neutro.
02. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
03. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
04. Autofamiliaridade ascendente: Autoconviviologia; Homeostático.
05. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
06. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
07. Conscienciologia Profunda: Intraconscienciologia; Neutro.
08. Conteúdo da consciência: Intraconscienciologia; Homeostático.
09. Fundamentos da Conviviologia: Holoconviviologia; Neutro.
10. Imitação individual: Conviviologia; Neutro.
11. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
12. Inteligência conviviológica: Conviviologia; Homeostático.
13. Realidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
14. Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Solidão profícua: Autoconviviologia; Homeostático.
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A ASSUNÇÃO DO AUTOCONVÍVIO COSMOÉTICO, NA ERA
DA PRÉ-INTERMISSIOLOGIA, TORNA-SE PRIORIZAÇÃO
INADIÁVEL AO CANDIDATO À LIDERANÇA INTERASSISTENCIAL LÚCIDA NO PRÓXIMO PERÍODO INTERMISSIVO.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você, leitor ou leitora, se situa quanto ao autoconvívio cosmoético? Admite ser tal tarefa da
Pré-Intermissiologia?
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
1.348 a 1.352.

V. T. R.
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AUTOCORREÇÃO
(AUTOCOSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autocorreção é a condição, qualidade ou atributo da coerência própria da
incorruptibilidade (Autocoerenciologia) da conscin lúcida (Conscienciologia), embasada na autocrítica (Criticologia), na correção cosmoética (Cosmoeticologia), irrepreensível, dos próprios
erros e na verbação (Verbaciologia) pessoal, no universo do autodesenvolvimento (Evoluciologia)
da vida humana (Intrafisicologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo correção procede do idioma Latim, correctio, “correção; ação de refazer ou retomar para pôr direito o que não está certo ou adequado; emenda; reforma; censura; reprimenda; exprobação”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Autocorreção cosmoética. 02. Autocorreção cognitiva; autocorreção intelectual; autocorreção mnemônica. 03. Autocorreção emocional; autocorreção pensênica.
04. Autocorreção etológica; autocorreção social. 05. Autocorreção crítica. 06. Autocorreção técnica. 07. Autocorreção ininterrupta; autodesassedialidade permanente. 08. Autocorreção evolutiva. 09. Emenda pessoal. 10. Reciclagem intraconsciencial (recin); reforma íntima; retificação
pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 35 cognatos derivados do vocábulo correção:
autocorreção; autocorretiva; autocorretivo; autoincorreção; correcional; correcionalidade; corregimento; correta; correto; corretor; corretora; corretoria; corretório; corretura; corrigibilidade; corrigida; corrigido; corrigir; corrigível; heterocorreção; heteroincorreção; hipercorreção;
hipercorreta; hipercorreto; incorreção; incorreta; incorreto; incorrigibilidade; incorrigível; recorrigida; recorrigido; recorrigir; ultracorreção; ultracorreta; ultracorreto.
Neologia. As 3 expressões compostas autocorreção forçada, autocorreção voluntária
e autocorreção evitada são neologismos técnicos da Autocosmoeticologia.
Antonimologia: 01. Autoincorreção. 02. Autodesleixo; autodispersão. 03. Autoindisciplina. 04. Autocomplacência; autodisplicência; autoindulgência. 05. Autocontradição. 06. Autocamuflagem; autodissimulação. 07. Autalienação; autassédio; autoderrotismo. 08. Autoincoerência; autoomissão. 09. Autobloqueio volitivo; autotravamento ideológico. 10. Enganologia pessoal.
Estrangeirismologia: o nonsense regressivo; o upgrade evolutivo; as técnicas de biofeedback.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmoética da Evolução.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evolução:
autocorreção contínua.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da incorruptibilidade cosmoética; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a manutenção da harmonia autopensênica.
Fatologia: a autocorreção; a correção autocrítica; a correção matemática; a correção
imediata da falha; a reparação instantânea do erro; o conserto do defeito; a anulação do trafar;
o esclarecimento do malentendido; a autoconfissão do engano; o preenchimento do lapso cometido; a autocorreção da autoimagem; a autorretratação pública do equívoco; a correção dos vícios
culturais; o acerto da injustiça; a autauditoria; os mecanismos de autocorreção; o aprimoramento
da obra pessoal; o tempo destinado à correção dos erros pessoais; as estratégias de neutralização
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dos erros; o investimento na recomposição evolutiva; a impossibilidade de apagar os erros da
holomemória; a alteração para melhor da própria conduta; a honestidade; a compostura pessoal;
o acerto das atitudes; o comportamento ilibado; a transparência pessoal; o bom senso pessoal;
o autodiscernimento evolutivo; o senso dos limites; as raias sociais da convivialidade; a verdade
relativa inquestionável; a proatividade autorretificadora; o descarte das artimanhas seculares;
o defeito desfeito; o apagador; a borracha; o corretor; o mata-borrão; a fragmentadora; a errata;
o delete; a deficiência corrigida; o vício superado; a reciclagem intraconsciencial (recin); a correção do curso evolutivo pessoal; a evitação das postergações patológicas; o autodesconfiômetro;
a autovigilância contínua; a autochecagem diuturna; a autauditagem periódica; a autotares funcionante; a autodisciplina reiterada; o ponteiro consciencial acertado com a evolução pessoal; a pontualidade pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocorreção-autopacificação.
Principiologia: o ortoprincípio policármico; o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo erro.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da coerência.
Tecnologia: as técnicas da autorganização; as técnicas de prevenção e correção de
erros.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos sadios da correção imediata dos equívocos.
Ciclologia: o ciclo cadenciado erro pessoal identificado–correção imediata.
Enumerologia: a correção; o acabamento; a finalização; a completude; a regularidade;
a organização; a coerência.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto.
Interaciologia: a interação homeostática das correções dos enganos.
Crescendologia: o crescendo erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio autoconhecimento-autoconscientização-autocorreção; o trinômio autocorreção-heterocorreção-omnicorreção.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo revisão-correção-acréscimo-aprofundamento.
Antagonismologia: o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo projeto aberto
/ obra acabada; o antagonismo autocorreção imediata dos seres lúcidos / autocorreção postergada dos seres incautos; o antagonismo correção adequada / perfeccionismo.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço.
Filiologia: a raciocinofilia; a cogniciofilia; a criticofilia; a metodofilia; a recexofilia;
a cosmoeticofilia; a disciplinofilia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da despriorização.
Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a analiticoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Autocosmoeticologia; a Autopensenologia; a Autocriticologia;
a Autoconscienciometrologia; a Verbaciologia; a Autocoerenciologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Holomaturologia; a Recexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autocorrector; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocorreção forçada = a compulsória desencadeada pelas injunções da
vida intrafísica; autocorreção voluntária = a espontânea a partir da decisão pessoal; autocorreção
evitada = a preventiva, profilática, executada com antecedência por meio de previsões inteligentes.
Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autocorreção, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
04. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
06. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
09. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
10. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.
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O ATO DA AUTOCORREÇÃO É DEMONSTRAÇÃO CABAL
DE DISCERNIMENTO E INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA POR
PARTE DA CONSCIN LÚCIDA, POR SER ATITUDE EXEMPLAR E IRRETOCÁVEL ANTE OS OLHOS ALHEIOS.
Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, ante os equívocos pessoais na vida
dia a dia? Você tenta corrigir imediatamente os próprios enganos ou vai deixando rolar?
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AUTOCORRUPÇÃO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autocorrupção é a repetição do ato com o qual a pessoa não se sente confortável e para o qual não consegue dar aprovação, cuja lembrança, escamoteada no mais absconso escaninho do íntimo, incomoda, corrompe a si própria, notadamente do ponto de vista anticosmoético, reforçando os traços-fardo (trafares) e prejudicando a autevolução.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo corrupção deriva do idioma Latim, corruptio, “corrupção; deterioração”. Surgiu em 1344.
Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão sinonímica da autocorrupção, dispostas na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Conscienciometrologia: megatrafar da desorganização.
02. Conviviologia: autodissimulação; auto-hipocrisia; mentira autoimposta.
03. Cosmoeticologia: autocamuflagem anticosmoética; deslize anticosmoético; eutanásia anticosmoética; persuasão anticosmoética.
04. Egocarmologia: autodepravação; autembuste; autengano consciente; autofraude; autofuga; autoprostituição intraconsciencial; corrupção egocármica; cúmulo do autodesrespeito consciente.
05. Evoluciologia: antievolutividade; autodesvio; gol contra evolutivo.
06. Holomaturologia: acriticismo; antidiscernimento; puxada do próprio tapete.
07. Mentalsomatologia: adultério mental; autossofisma estagnador; defesa do errado;
falácia lógica; muleta quebrada intraconsciencial.
08. Parapatologia: autengodo; autoperversão; autossadismo; autossuborno; incesto intraconsciencial; sabotagem a si mesmo; supermasoquismo.
09. Pensenologia: patopensenidade.
10. Psicossomatologia: autovitimização consciente; corrosão do caráter; escravidão inerme a si mesmo.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautocorrupção e maxiautocorrupção são neologismos
técnicos da Parapatologia.
Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão antonímica da autocorrupção, dispostas na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Conscienciometrologia: autocorreção; megatrafor da autorganização.
02. Conviviologia: coerência; sinceridade; transparência.
03. Cosmoeticologia: anticorrupção; anticorrupcionismo; austeridade intraconsciencial;
autocosmoeticidade; autoincorruptibilidade; retidão intraconsciencial.
04. Egocarmologia: amor próprio natural; autestima sadia; autorrespeito; integridade
pessoal.
05. Evoluciologia: evolutividade lúcida.
06. Holomaturologia: autocrítica; autodiscernimento.
07. Mentalsomatologia: autodefesa mental; defesa do melhor.
08. Parapatologia: heterocorrupção ativa; heterocorrupção passiva.
09. Pensenologia: ortopensenidade.
10. Psicossomatologia: autoconfrontação; autodesassédio; autenfrentamento.
Estrangeirismologia: os multishows de corrupção.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à vivência com os componentes da Humanidade.
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Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste autocorrupção evoluciogênica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a autocorrupção; as autocorrupções recorrentes; a autocorruptopatia; o corrupcionismo; as corrupções ativas; as corrupções passivas; a corrupção egocármica; a corrupção
grupal; a corrupção desbragada; a corrupção explícita; o corrompimento; o gol contra evolutivo;
a puxada do próprio tapete; os enganologismos; as autodissimulações; as autofraudes; as autotraições; os autenganos conscientes; a autoincoerência; as delusões; a cupidez contumaz; os erros
propositados; os blefes; as paródias; as indignidades; as patifarias; os pecadilhos mentais; os subterfúgios; a espionagem dupla; as ilegalidades; as charlatanices; as venalidades; os subornos; as
mistificações; as contravenções; os contrabandos; a clandestinidade; a mendacidade; a magicatura; os embustes; os logros; os golpes; o suborno mais recente; o afilhadismo; o filhotismo; o compadrismo; o aulicismo; o nepotismo; o transfuguismo; o oligarquismo; o parcialismo; o antiprofissionalismo; o banditismo; o clientelismo explícito; a acompadração; os esquemas de corrupção; os
acumpliciamentos; as comparsarias; as conivências; a quadrilha; a pandilha; os escândalos em série; os postos-chave inatingíveis; o estudo da personalidade paranoide.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Enumerologia: a mordaça da consciência; a concussão cerebral ética; a anestesia geral
intelectual; a capitulação moral; a inconsciência de si; a ideia fixa transviada; a conscientia
fraudis.
Binomiologia: o binômio inspiração baratrosférica–autorregressismo.
Trinomiologia: o trinômio patológico desculpa-melin-melex.
Antagonismologia: o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismo autexposição / acobertamento.
Politicologia: a egocracia; a autocracia; o totalitarismo; a ditadura.
Fobiologia: a autofobia (a Anticonsciencioterapia).
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a trafaroteca; a patopensenoteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Enganologia; a Cosmoeticologia; a Psicossomatologia; a Grupocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla subornador-subornado; a quadrilha do mensalão (Brasil, 2005).
Masculinologia: o político P. C. Farias (Paulo César Cavalcante Farias, 1946–1996);
o personagem Ali-Babá; o burlão; o corrupto Fra Diávolo (Michel Pezza, 1771–1798); o apóstolo
Judas Iscariotes (1–30 e.c.), o traidor; o personagem Amigo da Onça; o amigo-urso; o quadrilheiro; o espião duplo; o contraventor; o contrabandista; o embusteiro; o fingidiço; o golpista; o espertalhão; o antiprofissional; o corruptor; o autocorruptopata; os políticos curupiras.
Femininologia: a cortesã Dalila; a prostituta-espiã; a burlona; a traidora; a amiga-ursa;
a quadrilheira; a espiã dupla; a contraventora; a contrabandista; a embusteira; a fingidiça; a golpista; a espertalhona; a antiprofissional; a corruptora; a autocorruptopata; as políticas curupiras.
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Hominologia: o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autocorruptor; o Homo
sapiens autoprostitutor.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautocorrupção = o ato de atirar lixo pela janela do carro em movimento; maxiautocorrupção = o Índice Internacional de Corrupção.
Culturologia: a cultura da corrupção.
História. A corrupção é, provavelmente, tão antiga quanto a História. No Oriente, há 20
séculos, certo ministro das Finanças da Índia, escreveu livro discutindo o problema da corrupção.
No Ocidente, a História Humana deixou registrada a corrupção de Judas Iscariotes vendido por 30
dinheiros.
Impunidade. Mediante a Conscienciocentrologia, a autocorrupção quando chega ao limite da cultura da impunidade generalizada, envolvendo a heterocorrupção ativa e passiva, cria
a condição do regime político moderno da imunidade política ou da cleptocracia, estado existente
em algumas nações nas mais de 200 existentes neste Século XXI.
Entrave. As autoridades e as pessoas em geral estão percebendo não ser a corrupção generalizada apenas problema político, mas entrave óbvio ao desenvolvimento econômico e à justiça social.
Autorroubo. No campo da Parassociologia, a autocorrupção pode se manifestar de modo mais coletivo, por exemplo, através das máfias empresariais do México roubando a si mesmas
para vender as mercadorias na economia clandestina, além de cobrar o seguro do roubo. O autorroubo de cargas é comum naquele país.
Omissões. Segundo a Conscienciometrologia, inúmeras ações autocorruptoras se devem
a atos falhados, motivos inconscientes da conscin, esquecimentos, descuidos ou omissões deficitárias, condutas aparentemente involuntárias e de pouca importância, no entanto, apresentando
significado profundo para si própria, trazendo consequências espúrias, por exemplo, estas 10, dispostas na ordem funcional:
01. Primária. O livre arbítrio permite a você justificar, tanto para si quanto para as
outras conscins, o próprio comportamento, consciente de ser anticosmoético, em vez de regrá-lo
pela cosmoética já conhecida. Esta é atitude primária de autocorrupção capaz de acometer qualquer pessoa. Aprendizagem é reeducação.
02. Sofisticada. A consciência pode viver sem cosmoética. Também alguém pode até
erigir-se em pontificador da cosmoética suprema, sem seguir nenhum princípio cosmoético esboçante. Esta é atitude sofisticada de autocorrupção. Consciexes com esta mentalidade povoam as
dimensões extrafísicas nosológicas (Sociexes não evoluídas, Baratrosfera).
03. Conscin. A conscin é o ser portador do conhecimento da própria existência e das automanifestações (autopensenidade). Sabemos estar cientes de sabermos. Os animais subumanos
são dotados da consciência esboçante, pois sem ela não poderiam sofrer dor nem sentir prazer.
Contudo, são seres ainda considerados irracionais – ou sem a lucidez plena da razão mesmo acosmoética – pois a condição da autolucidez é proporcional à capacidade de conhecer-se.
04. Conhecimento. O conhecimento da conscin pode conhecer a si próprio, mediante
a reflexão sobre a própria atividade (autopensenes magnos).
05. Homo. O Homo sapiens sapiens é o único animal capaz de conhecer-se. Tem o senso do ego ou do self, tem prazer pelo conhecimento dos próprios talentos e tem tristeza pelo conhecimento das próprias inexperiências ou os autopensenes anticosmoéticos.
06. Razão. A consciência cosmoética ainda não existe naquele ser não possuidor do uso
da razão. A consciência anticosmoética vive sob obediência servil aos reflexos dos próprios instintos (Genética; subcérebro abdominal), remanescentes de longo período multiexistencial anterior, na condição de ser subumano, na longa caminha da Seriexologia. Apesar de tudo, a Socin
tem cura.
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07. Honestidade. Quem vive em permanente autocorrupção, respira habituado à depravação dos princípios existenciais, não mais se envergonhando de si próprio. Destruiu, em si,
o sentido da honestidade ou a autoincorruptibilidade. Assim, contagia os outros colegas do grupocarma, através das assins e mimeses existenciais doentias.
08. Surdez. Neste caso, a conscin abafou a autolucidez cosmoética à força de não escutá-la. Deixou de explorar e estudar o próprio mundo ou microuniverso consciencial. Buscou
todos os tipos de razões para justificar, moralmente, o autocomportamento corrompido, até chegar
ao ponto crítico de vangloriar-se dos próprios equívocos, deixando implodir as inibições mais
mórbidas, antes abafadas no íntimo (porão consciencial).
09. Mitos. Daí nascem os mitos degradantes da Socin patológica, os miniassédios inconscientes habituais e as paracomatoses evolutivas.
10. Holopensene. A conscin, ao viver habituada à marginalidade ou à atmosfera anticosmoética (holopensene pessoal e ambiental de corrupção), com o tempo, repetições e rotinas
doentias estabelecidas, gera o holopensene da autocorrupção e a assedialidade patológica, sem
barreiras. Por isso, nos defrontamos com a necessidade premente de avaliações autocríticas cosmoéticas.
Conscienciologia. A Conscienciologia estuda a consciência, na condição de ciência, de
modo frio, nu e cru. Grande problema da consciência, e para si mesma, é a veracidade dos fatos
e dos parafatos. A tendência da natureza humana ou do cérebro protorreptiliano é fugir dos fatos
ou da verdade. A Conscienciologia estuda as verdades relativas de ponta quanto à evolução da
consciência, baseada nos fatos e parafatos (Fatuística e Parafatuística).
Problemas. A verdade e os fatos se inserem dentre os maiores problemas da Humanidade. Cada fato há de ser analisado, com o autodiscernimento máximo, acima das consciências, sem
a intenção de agradar às consciências, no estado, de fato, da própria realidade, sem meias-verdades nem eufemismos, maquilagens e fachadas (Impactoterapia).
Mentalsomatologia. Apontando as verdades dos fatos, a Conscienciologia não busca ser
simpática nem antipática. Não deseja ser emocional pelo psicossoma, mas discernidora pelo mentalsoma. Sempre além do corpo humano.
Intenção. A Conscienciologia não julga consciências. Debate os fatos a fim de compreendê-los em relação às consciências, a partir da intenção de realmente ajudá-las a superar a si
mesmas.
Experimentações. A Conscienciologia não é radical, nem extremista, nem dogmática.
Nada tem a ver com crenças e sim com experimentos e com a Refutaciologia.
Intermissão. Apontando a verdade consensual do contexto, o estudo da Ciência da
Consciência não induz ninguém a ser dependente, não cria gurus, não é dona da verdade e nem
posa como cura-tudo ou panaceia. Simplesmente aponta verdades relativas de ponta (verpons),
lembrando às conscins lúcidas o aprendido por si próprias durante os Cursos Intermissivos
pré-ressomáticos.
Acesso. Tais verdades não são acessíveis a qualquer pessoal interessada. Eis 2 exemplos:
o maior amigo do Homem, o cão de estimação; o maior inimigo do Homem, o próprio Homem
quando autocorrupto.
Desafios. Portanto, a Conscienciologia é larga coleção de desafios, a maior existente entre todos os campos do conhecimento humano. O interessado, homem ou mulher, consegue apreendê-la e vivenciá-la até o limite do próprio fôlego, não mais além isso. Nem se pode esperar
mais além disso.
Modelo. O pesquisador da Conscienciologia é pré-serenão. O modelo para a pesquisa da
evolução pela Conscienciologia não é o pré-serenão, e sim o Homo sapiens serenissimus. Este
Serenão é o modelo evolutivo para o próprio professor e para o próprio pesquisador da Conscienciologia. O Serenão é o espelho apontando as potencialidades de cada conscin.
Potencialidades. A identificação e o emprego das potencialidades da conscin é problema
pessoal teático, de si própria, e não diretamente do pesquisador ou do professor da Conscienciologia, cuidando também da vida pessoal. Não se pode esquecer, com toda lógica, sempre: o modelo
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evolutivo à disposição não é o professor nem o pesquisador da Conscienciologia, é o Homo sapiens serenissimus.
Equívocos. Deste modo, estará sempre equivocado quem desloca os próprios questionamentos para alguém ou sobre alguém, pesquisador ou pesquisadora da Conscienciologia, seja professor, aluna, aluno, voluntário, voluntária. Os questionamentos devem se centrar sempre, dentro
do Universo da Conscienciologia, sobre as verdades relativas de ponta.
Fôlego. Não interessa, e nem vem ao caso, se alguém, seja quem for, tem o fôlego quanto à Conscienciologia, à Cosmoética, ao autodiscernimento, ao estado vibracional, à tenepes, ao
epicentrismo consciencial e à desperticidade, até aqui ou até ali, tendo categorias diversas de megatrafores ou megatrafares. Importa e é relevante entender as verdades relativas de ponta e aplicar
na própria vida, se quiser, orientando-se pelo conscienciograma, buscando a autossuperação, reciclando a si próprio (recéxis, recin), sem culpar os outros, sem se queixar de alguém, sem deslocar
a análise da autocrítica e sim com a intenção de eliminar a autocorrupção.
Ectopia. A maior autocorrupção, com pretensões de ser grupal, é a ectopia analítica, ou
seja, o deslocamento da análise da verdade dos fatos para a análise da pessoa informadora do fato
(argumentum ad hominem). Tal atitude é obtusa e anticosmoética, castradora e fossilizante.
É a fuga da conscin sentindo-se ameaçada pelas próprias inverdades.
Objeto. O objeto de pesquisa básico de consciência está em si própria. A Conscienciologia a ajuda a pesquisar a si própria. Não está contra, mas a favor da consciência. Aponta as verdades relativas de ponta para quem quiser. A questão é pegar ou largar, sem responsabilizar ninguém pela falta pessoal de fôlego em função de autodesorganização anticosmoética, autocorrupção ou fuga pessoal.
Mentira. Dentro da Conviviologia, a pequena autocorrupção surge quando a pessoa se
sente tentada a mentir ao responder à pesquisa de opinião pública e acaba mentindo.
Erradicação. Do ponto de vista da Cosmoeticologia, o primeiro passo para erradicar
a autocorrupção do próprio microuniverso consciencial é esvaziar antecipadamente o sentido de
qualquer protesto pessoal contra a autocorrupção, de modo autoimperdoador, extremo e disciplinado. Ante as autocorrupções todos os álibis, justificativas e desculpas são inúteis. Eis 5 exemplos sutis da autocorrupção, dispostos na ordem lógica:
1. Mesada. O ato do antigo homem público de receber mesada do governo para sustentar a própria sobrevivência, quando a conscin ainda se considera válida.
2. Dogmas. A sustentação pública de dogmas de doutrina, seja qual for a natureza, e sobre o qual o profissional intimamente não admite.
3. Artigos. A fabricação de itens, mercadorias ou artigos por parte da conscin fabricante
não usando nenhum, pois as consideram inferiores, empregando, contudo, os da concorrência.
4. Prisioneiros. A conduta moralmente indiferente da utilização de prisioneiros de
guerra em campo de concentração.
5. Amnésia. O cinismo com o qual as lições da História Humana são intencionalmente
esquecidas – amnésia – pelos historiógrafos obscurantistas da História.
Efemeridade. Como esclarece a Evoluciologia, toda autocorrupção, embora desastrosa,
é efêmera. Ninguém consegue esconder de si próprio para sempre a verdade sobre si mesmo.
Autoconstrangimentos. Pelos conceitos da Paracronologia, as autocorrupções de hoje
geram constrangimentos para a própria consciência amanhã.
Melexarium. Sob a ótica da Proexologia, acabar com algumas das autocorrupções das
conscins, de modo geral, é aceitar o sacrifício de alguns dos próprios privilégios. Esta é a atitude
de alto nível de reciclagem sobre as quais nem todos estão dispostos a assumir, por isso, ocorrem
ainda tantos incompléxis na vida intrafísica e tanta melex na vida extrafísica.
Análise. No quadro de análise das autocorrupções da conscin entra tudo aquilo sobre
o qual a conscin admite, depois de bastante reflexão, como sendo errado ou incorreto, independente daquilo do pensamento das outras pessoas.

Enciclopédia da Conscienciologia

2817

Fatores. Por outro lado, há muitas coisas sempre, intrinsecamente, más, e muitas outras
más somente sob certas condições. Neste caso, todos os fatores se inserem no quadro de análise
das autocorrupções, mesmo com atenuantes e agravantes.
Incorruptibilidade. A incorrupção pessoal, gerada pela abertura da conscin à multidimensionalidade, tende à Cosmoética, e apresenta conceitos próprios sobre as ocorrências da vida
humana. Mal, dano, maldade, perversidade e prevaricação dependem, a rigor, especificamente, de
cada personalidade, tais manifestações sobrevêm com todos os atos falhos pessoais.
Pareceres. Em relação aos conceitos graves, na vida, não importam a você 4 pareceres
os quais impressionam as conscins incautas, imaturas, vulneráveis ou inseguras, dispostos na ordem alfabética:
1. Convencionalismos. Recomendações das Ciências convencionais, intrafísicas, dermatológicas, periconscienciais ou materiológicas sem visão ainda da multidimensionalidade.
2. Heterossugestões. Opiniões de outras personalidades tanto conscins quanto consciexes, pois o livre arbítrio é pessoal e o egocarma vem antes do grupocarma.
3. Mentalidade. A afirmação comum a respeito ou o consenso da opinião pública da
Socin em geral, organização ainda imatura e, em muitos pontos, francamente patológica.
4. Mitologias. Defesas de condicionamentos e mitos culturais do ambiente humano, os
quais variam sempre de lugar para lugar e desta Socin para outra.
Sinceridade. Vale mais a autopensenidade honesta ou sinceramente sobre tais conceitos.
A incorrupção funciona de modo íntimo, através da autoconsciência cosmoética multidimensional. Isso pode manter você fossilizado na verdade relativa da retaguarda ou impulsioná-lo à vanguarda do discernimento multidimensional. Teste, pois, os males em geral a fim de extirpá-los da
consciência, burilando a autoincorrupção cosmoética. Esta providência ajudará a todos.
Teste. Importa examinar qual ideia clara ou posicionamento definido você defende quanto àquilo comumente chamado de bem (sadio, hígido) e de mal (doentio, patológico), por exemplo, sobre estas 21 ocorrências, listadas na ordem alfabética:
01. Aborto: feticídio.
02. Adultério: prevaricação.
03. Ambição: pessoal.
04. Arma nuclear: belicismo.
05. Assassinato: homicídio.
06. Contrabando: muamba.
07. Doutrinação: em geral; lavagem subcerebral.
08. Drogas: leves e pesadas; toxicomania.
09. Eutanásia: morte serena; morte suave.
10. Incesto: consanguinidade; sexualidade.
11. Lucro: do trabalho; rendimento econômico; capitalismo selvagem.
12. Pena de morte: Jurisprudência; homicídio pelo Estado.
13. Poligamia: conduta sexual pessoal.
14. Propaganda: mídia; publicidade.
15. Prostituição.
16. Rancor: ódio.
17. Sexo: grupal; almôndega.
18. Tabagismo: dependência bioquímica à nicotina.
19. Tortura: ditadura; terrorismo; belicismo.
20. Vandalismo: cultura da impunidade.
21. Vivissecção: Bioética.
Holocarma. Por trás da mente aberta é necessário muito mais a mente límpida. No balanço holocármico, em primeiro lugar, atua a conta-corrente egocármica.
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Vida. A vida é dom inavaliável. Desfrutar a vida nesta Terra nem sempre é fácil. Não
raro nos corrompemos – autocorrupção – para salvar a pele, a vida do soma, ou a fim de esquecer
e estar em paz conosco mesmo. Isso, às vezes, é feito com o sacrifício de outras vidas destruídas.
Ação das mais revoltantes às conscins despertas, provavelmente inclusive a você, é o ato da destruição da vida. Existem muitos tipos e naturezas desses atos, sendo raro encontrar quem não cometeu alguma destruição da vida.
Autocrítica. Não é fácil viver cosmoeticamente, sem autocorrupções, ainda as mais sutis. Só a autocrítica abre horizontes mais vastos ao autoconhecimento.
Autanálise. A análise, mesmo superficial, de si mesmo é sempre muito mais difícil se
comparada à análise mais profunda de outrem.
Fases. A autocorrupção muda com o tempo ou fase da vida intrafísica, por exemplo:
1. Jovem. O jovem contente pode ser o autocorrupto calouro e mais inconsciente.
2. Idoso. O idoso descontente pode ser o autocorrupto cronicificado e mais consciente.
Jogo. Enganar no jogo de cartas doméstico, de amadores, é a primeira prova da autocorrupção.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, dentro do universo da Parapatologia, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a autocorrupção, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Acídia.
2. Acriticismo.
3. Amoralidade.
4. Apriorismose.
5. Autassédio.
6. Autodesorganização.
7. Riscomania.

A MENTIRA AUTOIMPOSTA E CRONICIFICADA GERA
A DEFESA DO ERRADO, CORROENDO, POUCO A POUCO,
O CARÁTER DA CONSCIN E IMPOSSIBILITANDO A ASSISTÊNCIA EXTRAFÍSICA ATÉ DO AMPARADOR DE FUNÇÃO.
Questionologia. Você já eliminou do comportamento todo tipo de corrupção? Até
a corrupção tão somente mental, subjetiva, introspectiva ou intraconsciencial?
Bibliografia Específica:
01. Batalha, Martha Mamede; Novo Código de Trânsito Não pôs Fim à Impunidade; Extra; Jornal; Diário;
Ano II; N. 563; 4 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 19.10.99; primeira página (chamada) e 3.
02. Biscaia, Antônio Carlos; O Império da Impunidade; Jornal do Brasil; Diário; Ano CIX; N. 283; Seção:
Opinião; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 17.01.2000; página 9.
03. Célia, Maria; BH dá Exemplo de Impunidade ao País; Hoje em Dia; Jornal; Diário; Caderno: Minas;
1 ilus.; Belo Horizonte, MG; 02.10.98; capa do caderno.
04. Gaglianone, Elaine; Código de Impunidade no Rio (Código Brasileiro de Trânsito x Anistia); O Dia; Jornal; Ano 49; N. 17.342; Seção: Geral; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 09.12.99; página 3.
05. Gazeta Mercantil; Redação; “
”
N gó L
(Cidade do México & Autocorrupção
Grupal); Jornal; Diário; Ano LXXXI; N. 22.148; Seção: Internacional; Rio de Janeiro, RJ; 16.08.01; página A – 19.
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06. IstoÉ Dinheiro; Redação; A Impunidade Continua (Laboratório Farmacêutico, Brasil); Revista; N. 56;
São Paulo, SP; 23.09.98; página 13.
07. Moreira, Ricardo; O Hotel da Impunidade (Sérgio Naya: Hotel Saint Peter); Manchete; Revista; Semanário; Ano 48; N. 2.481; Seção: Sete Dias; 7 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 30.10.99; páginas 88 e 89.
08. Paddock, Richard; Imunidade Política atrai Criminosos Russos; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário;
Ano 120; N. 38.767; Seção: Internacional; São Paulo, SP; 08.12.99; página A 16.
09. Peña, Bernardo de la; Espírito Santo, Terra da Impunidade; O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXV;
N. 24.253; Seção: O País; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 23.01.2000; página 3.
10. Simonetti, Eliana; Pintou Sujeira (Pesquisa Sobre a Corrupção em 99 Países); Veja; Revista; Semanário;
Ed. 1.622; Ano 32; N. 44; Seção: Internacional; 2 gráfs.; 7 ilus.; São Paulo, SP; 03.11.99; páginas 64 a 67.
11. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 36, 128, 192, 196 e 200.
12. 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 271, 330, 375, 436, 444, 446, 472, 475,
489, 532, 544, 548, 550, 561, 586, 591, 608, 664, 834, 917, 1.015, 1.036, 1.038, 1.039 e 1.113.
13. 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 60, 62 e 82.
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 Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 269, 280, 284, 297, 344, 359, 289, 402, 428, 444, 450, 461, 471, 480, 496, 498,
516, 525, 527, 546, 557, 622, 644, 647, 649, 652, 659, 661, 662, 664, 698 e 718.
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AUTOCOSMOÉTICA COTIDIANA VIVENCIADA
(AUTOCOSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autocosmoética cotidiana vivenciada é a técnica da teática dos valores
e princípios da Cosmoética pela conscin, homem ou mulher, com base nos pilares do paradigma
consciencial, no cotidiano existencial e multidimensional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra cosmos deriva também do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo procede do mesmo
idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética vem do
idioma Latim, ethica, “Ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e este do idioma
Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. O termo cotidiano deriva do idioma Latim, quotidianus,
“de todos os dias; diário”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo vivência também procede do idioma Latim, viventia, neutro plural de vivens, e este particípio de vivere, “viver; ter vida; estar em
vida; existir”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Ética universal pessoal diária vivenciada. 2. Moral cósmica pessoal
diuturna.
Neologia. As 3 expressões compostas autocosmoética cotidiana vivenciada, autocosmoética cotidiana vivenciada simples e autocosmoética cotidiana vivenciada complexa são neologismos técnicos da Autocosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Imoralidade frequente. 2. Amoralidade presente. 3. Anticosmoética
cotidiana.
Estrangeirismologia: o upgrade dos valores evolutivos; as performances constantes
pessoais, evolutivas, cosmoéticas; o awareness state evolutivo; o continuum evolutivo; a vivência
full time da autocosmoeticidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturidade da inteligência evolutiva (IE) pessoal.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Assumamos
a Cosmoética. Cosmoética: desinfetante intraconsciencial. Cosmoética: Epistemologia consciencial. Cosmoética: megamedida evolutiva. Cosmoética: pensenizar bem. Cosmoética: prioridade
1. Sejamos essencialmente cosmoéticos.
Citaciologia: – Você pode até decidir olhar para outro lado, mas jamais poderá dizer
que não sabia (William Wilberforce, 1759–1833).
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Cosmoética. A Cosmoética deve ser igual ao oxigênio: onipresente em sua vida.”
“A Cosmoética dirige o Cosmos. Cosmoética é evolução.” “A Cosmoética é a unidade de medida
e a maior força potencializadora do autodiscernimento da consciência.”
2. “Cosmoeticologia. Para se alcançar a Cosmoética é indispensável vivenciá-la”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação autevolutiva; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a autocosmoética cotidiana vivenciada; a otimização pessoal diária da sabedoria cósmica; o esforço máximo para vivenciar a Cosmoética em tudo; o esquadrinhamento da
cosmoética; a autocrítica constante das falhas e incoerências evolutivas; a autovivência da inteligência evolutiva aplicada às condutas morais no dia a dia consciencial.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); as testemunhas extrafísicas onipresentes; os registros na holomemória fixando todo fato e parafato do modo mais cosmoético possível.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da economia de males;
o princípio da priorização de bens; o princípio da autoimperturbabilidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria (1%) e a autovivência (99%) da Teaticologia quanto à Cosmoeticologia.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão crítica constante quanto às condutas e manifestação moral da consciência.
Voluntariologia: as vivências, aprendizagens e sucessos reeducaciológicos do voluntariado nas ICs.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas.
Efeitologia: os efeitos duradouros dos posicionamentos cosmoéticos.
Neossinapsologia: as crenças e valores anacrônicos dificultando a dinâmica geradora
de neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo de maximização contínua da autocosmoética; o ciclo evolutivo
pessoal.
Enumerologia: o neoconstructo; a neoperspectiva; a neoteática; os neoposicionamentos
cosmoéticos; as neoideias; os neotrafores; os neopensenes.
Binomiologia: o binômio conteúdo-forma.
Interaciologia: a interação intencionalidade-interassistencialidade-autevolução.
Crescendologia: o crescendo verdades absolutas-verdades relativas de ponta; o crescendo Ética-Bioética-Cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio autolucidez-autodiscernimento-autenfrentamento.
Polinomiologia: o polinômio teoria-prática-autorreflexão-autotares.
Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo conhecimento
/ ignorância; o antagonismo lucidez / cegueira; o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin lúcida flexibilizar o livre arbítrio pessoal às
regras da convivência social.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Moral Cósmica.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a conscienciofilia;
a assistenciofilia; a autocogniciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a criticofobia; a neofobia; a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do infantilismo;
a síndrome do ansiosismo; a síndrome da mentira.
Maniologia: o descarte definitivo da mitomania.
Mitologia: a superação do mito da perfeição.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a intelectoteca; a comunicoteca;
a convivioteca; a evolucioteca; a despertoteca.
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Interdisciplinologia: a Autocosmoeticologia; a Energossomatologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Experimentologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Ortopensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cosmoeticista; o cosmoeticólogo; o líder cosmoético; o professor de
Conscienciologia; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador consciencial; o epicon lúcido;
o escritor; o exemplarista; o reciclante; o inversor; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a cosmoeticista; a cosmoeticóloga; a líder cosmoética; a professora de
Conscienciologia; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora consciencial; a epicon
lúcida; a escritora; a exemplarista; a reciclante; a inversora; a tenepessista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocosmoética cotidiana vivenciada simples = a aplicada pela conscin
ainda inexperiente ou pouco conhecedora do código pessoal de Cosmoética; autocosmoética cotidiana vivenciada complexa = a aplicada pela conscin conhecedora, autoinvestigadora e teática do
código pessoal de Cosmoética.
Culturologia: a cultura do refinamento dos valores e princípios evolutivos da Automegacosmoeticologia.
Caracterologia. À luz da Parapedagogia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 atitudes representativas da aplicabilidade da autocosmoética básica vivenciada no cotidiano da intrafisicalidade:
1. Bom dia: a educação em cumprimentar o porteiro do prédio onde moramos; não custa ser gentil com quem nos abre as portas todos os dias.
2. Com licença: a elegância necessária ao interrompermos duas pessoas conversando ou
mesmo passar entre elas, evitando malentendidos e constrangimentos.
3. Obrigado: a gentileza de agradecer ao garçom pelo serviço prestado no restaurante;
muitas vezes o simples “obrigado” pode mudar o dia da pessoa.
4. Parabéns: o elogio sincero pelo sucesso do(a) colega; ajuda a criar atmosfera de
completismo e primener na pessoa.
5. Perdão: a modéstia em pedir desculpas ao conscientizar-se de erro cometido; se dita
com intencionalidade positiva, evita interprisão desnecessária.
6. Por gentileza: a polidez em oferecer o assento no ônibus para mulheres grávidas,
pessoas idosas ou com alguma dificuldade; gentileza gera gentileza.
7. Posso ajudar?: o oferecimento espontâneo para carregar as bolsas do supermercado,
abrir a porta do carro ou da sala, ou mesmo ouvir alguém em dificuldade; além da energia, ficam
também os pensamentos e os sentimentos da interassistência.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autocosmoética cotidiana vivenciada, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Autoortopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
03. Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
04. Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
07. Concessão cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
09. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
10. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Cosmoética formal: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
13. Indignação cosmoética: Autocosmoeticologia; Homeostático.
14. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
15. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA AUTOCOSMOÉTICA COTIDIANA VIVENCIADA É MEGAOPORTUNIDADE EVOLUTIVA
DISPONÍVEL A TODAS AS CONSCIÊNCIAS INTERESSADAS
NA ACELERAÇÃO DO PROCESSO EVOLUTIVO PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a autocosmoética no cotidiano? Se
ainda não, qual o motivo da espera?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
442 e 443.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 150 e 151.

H. C. A.
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AUTOCOSMOÉTICA INVEXOLÓGICA
(AUTOCOSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autocosmoética invexológica é a teática dos valores e princípios da moral
cósmica vivenciada diuturnamente pela conscin inversora com foco na priorização evolutiva máxima.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O vocábulo cosmos deriva também do idioma Grego, kósmos, “ordem,
organização; mundo, universo”. Surgiu em 1563. O segundo elemento de composição cosmo procede do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo
ética provém do idioma Latim, ethica, “ética, moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. A palavra inversão deriva também do
idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no
Século XIX. O vocábulo existencial procede 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”. Surgiu no mesmo Século XIX. O terceiro elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento
sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Cosmoética pessoal da invéxis. 2. Ética universal pessoal invexológica. 3. Moral cósmica pessoal inversiva. 4. Autocosmoética na aplicação da técnica da invéxis.
Neologia. As 3 expressões compostas autocosmoética invexológica, autocosmoética invexológica inicial e autocosmoética invexológica avançada são neologismos técnicos da Autocosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Antiética juvenil. 2. Imoralidade na juventude. 3. Antiética na adolescência. 4. Anticosmoética imberbe. 5. Autocorruptibilidade inversiva.
Estrangeirismologia: o Invexarium; o curriculum existentialis; o modus vivendi invexológico; o know-how inversivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturidade dos comportamentos cotidianos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocosmoética desde a juventude; o holopensene da autopesquisa aplicada à invéxis; a imersão pensenológica na vivência cosmoética; a retilinearidade pensênica superando o porão consciencial; o pensene autocosmoético; o holopensene
pessoal favorecendo a recuperação precoce de cons.
Fatologia: a autocosmoética invexológica; a inversão existencial; o reconhecimento do
Curso Intermissivo (CI); a recuperação de cons do Curso Intermissivo; a coerência intermissiva;
o foco na proéxis desde a adolescência; o pensamento reflexivo; a reflexão sobre o comportamento na condição de bússola interior; a reflexão crítica aplicada à invéxis; a preguiça; a alienação; a robotização existencial; a reciclagem existencial (recéxis); a reciclagem intraconsciencial
(recin); a autossuperação do porão consciencial; o ato de não se acumpliciar com o jeitinho brasileiro desde jovem; o foco mental para não pensar mal dos outros; a convivência sadia; o autodesassédio desde a juventude; a invéxis aplicada com esmero; a autoincorruptibilidade invexológica; a invexibilidade; a autorganização; a inversão assistencial; a inversão energética; a inversão cosmoética; o comprometimento evolutivo; a tranquilidade evolutiva; o desenvolvimento da
lucidez; a aplicação prática do discernimento; a atenção plena às condutas morais do jovem;
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o exemplarismo pessoal impactando no padrão comportamental da adolescência; a inteligência
evolutiva (IE); a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a maturidade antecipada favorecendo a reflexão
das condutas morais a maior; a Associação Internacional de Cosmoeticologia (COSMOETHOS).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conexão com
o amparo extrafísico; a qualificação das energias conscienciais (ECs); o acoplamento com a equipe extrafísica de amparadores.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparando-amparador.
Principiologia: o princípio cosmoético ―aconte a o me hor para todos‖; o princípio da
descrença (PD) manifestado desde a juventude; o princípio do megafoco interassistencial; o princípio do aproveitamento máximo da oportunidade da vida intrafísica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado à invéxis.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria do esforço máximo na autoqualificação evolutiva.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica dos 5 porquês aplicada
à inversão; a técnica das 50 vezes mais.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico cosmoético exercido pelo inversor
lúcido da função assumida no Curso Intermissivo; o foco no detalhamento do vínculo consciencial no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas.
Efeitologia: o efeito salutar holossomático na vivência da autocosmoética na juventude;
o efeito tranquilizador de reconhecer a proéxis na juventude; o efeito decorrente das condutas
cosmoéticas; o efeito da mudança diária das condutas erradas; o efeito da maturidade nas escolhas pessoais e profissionais; o efeito da megavisão.
Neossinapsologia: a autocosmoética invexológica coadjutora na geração das neossinapses otimizadoras da produção consciencial.
Ciclologia: o ciclo dos fatos e parafatos; o ciclo da autorganização e disciplina na condição determinante da autocosmoética invexológica.
Binomiologia: o binômio jovem lúcido–inversor existencial; o binômio autocosmoética-produtividade; o binômio autocosmoética-proéxis; o binômio autocosmoética-evolução.
Interaciologia: a interação autocosmoética-Cosmoética; a interatividade conscin-Cosmos; a interação intraconsciencialidade-intrafisicalidade.
Crescendologia: o crescendo Ética-Cosmoética; o crescendo autoincorruptibilidade-heteroincorruptibilidade; o crescendo preparação extrafísica–consecução intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio pensamento-sentimento-energia; o trinômio teática-verbação-confor; o trinômio planejamento-rotina-resultados; o trinômio planejamento-resultados-balanço; o trinômio voluntariado-docência-gescon.
Antagonismologia: o antagonismo autoética convencional / autocosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo de o adolescente poder ser mais equilibrado e cosmoético
quando comparado ao adulto.
Politicologia: a política da autorganização implantada na rotina pessoal desde a juventude; a meritocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo desde a juventude.
Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a decidofilia; a parapsicofilia; a autodiscernimentofilia; a verbaciofilia; a teaticofilia; a autexemplofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.
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Fobiologia: a invexofobia; a conscienciofobia; a planofobia; a criticofobia; a autopesquisofobia; a recexofobia; a interassistenciofobia; a neofobia; a cosmoeticofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do canguru.
Mitologia: o mito de ser possível esconder-se de si mesmo.
Holotecologia: a invexoteca; a pensenoteca; a teaticoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a administroteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autocosmoeticologia; a Autopesquisologia; a Pensenologia;
a Priorologia; a Voliciologia; a Intraconscienciologia; a Invexopensenologia; a Holomaturologia;
a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Sinergismologia; a Proexologia; a Autoliderologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a consciência multidimensional;
a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocosmoética invexológica inicial = aquela ainda sem sistemática
e método; autocosmoética invexológica avançada = aquela uniforme e ininterrupta.
Culturologia: a cultura invexológica; a cultura da antecipação; a cultura do autodidatismo; a cultura de vanguarda; a cultura da autopensenização cosmoética; a cultura do autexemplarismo cosmoético; a cultura da Cosmoética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autocosmoética invexológica, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
03. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
04. Autocosmoética cotidiana vivenciada: Autocosmoeticologia; Homeostático.
05. Autodecidibilidade: Decidologia; Neutro.
06. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
07. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
09. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
10. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
11. Crescendo invéxis-desperticidade: Evoluciologia; Homeostático.
12. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
13. Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
14. Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
15. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.

A TEÁTICA DA AUTOCOSMOÉTICA INVEXOLÓGICA É IMPRESCINDÍVEL AO JOVEM INTERMISSIVISTA INTERESSADO EM POTENCIALIZAR A INVÉXIS A PARTIR DA REFLEXÃO SOBRE AS CONDUTAS PESSOAIS NO DIA A DIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem feito investimento na qualificação da cosmoética pessoal? Já identificou e tomou decisão prática em relação aos comportamentos pessoais
imaturos?
M. Y. M.
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AUTOCOSMOVISÃO INVENTARIAL
(PARACOSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autocosmovisão inventarial é a condição máxima da hiperacuidade da
conscin lúcida, com vistas à autovivência própria do Homo sapiens evolutiologus e do Homo sapiens serenissimus, oportunamente, segundo a Evoluciologia, a partir da condição prática e factível do antiembarreiramento pessoal, em determinado momento, perante as percepções, parapercepções, fenômenos, parafenômenos, fatos, parafatos, realidades e pararrealidades do Cosmos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. A palavra cosmos deriva do mesmo idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563. O segundo elemento de composição cosmo
procede também do idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo visão provém do idioma Latim, visio, “ação de ver; vista”. Apareceu no Século XIII.
O termo inventário deriva igualmente do idioma Latim, inventarium, “inventário”, radical de inventum, supino de invenire, “achar”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autodevassamento paraperceptivo cósmico. 2. Autocosmovisiologia
máxima. 3. Autocosmovisão catalográfica. 4. Autocosmovisão arquivística.
Neologia. As 3 expressões compostas autocosmovisão inventarial, autocosmovisão inventarial antecipada e autocosmovisão inventarial madura são neologismos técnicos da Paracosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Monovisão pessoal. 2. Pré-Cosmovisão Pessoal.
Estrangeirismologia: o set pessoal; o Proexarium; o cenário indoors; a workstation;
o cenário outdoors; a dinamização do megacurriculum vitae; o Tenepessarium; o parafisiopodium; o Projectarium; o Administrarium; o megalocus da autoproéxis; a recuperação do background multiexistencial; a perspectiva do timeline do grupocarma em múltiplas existências; a extrapolação do setting intrafísico; o pano de fundo multiexistencial das performances interconscienciais; o make room pré-arquivamento; a sistematização inventarial otimizada pelos arquivos
no laptop; o acervo intelectual pessoal retratando o Zeitgeist ressomático.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da hiperacuidade taquirrítmica evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Paracosmovisiologia; o primopensene como
sendo a realidade megaditadora do Cosmos, contudo, em tese, benigna, ou seja, cosmoética;
a pensenosfera; a diversificação pensênica; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os holomnemopensenes;
a holomnemopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal
capaz de atrair consciências, objetos e experimentos.
Fatologia: a autocosmovisão inventarial; a cosmovisão desfazendo a vicissitude, o percalço, o revés, o desgosto, a desdita, o infortúnio e o atropelo; o areópago conscienciológico;
a autotaquirritmia; o limite da ignorância no universo da Cosmovisiologia como sendo a Mateologia; a panorâmica inventarial pessoal; o mapa inventarial das vivências, ponderações, pesquisas
e achados técnicos ao longo da vida humana; a antevisão megagesconológica favorecendo a construção de arcabouço informativo especializado; os procedimentos inventariais adequados para
o acesso fácil aos materiais e documentações; os balanços periódicos dos métodos e das acumu-
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lações inventariais; a revisão dos critérios seletivos; a apreciação qualificativa dos processos
arquivísticos; o descarte dos excessos; o autodiscernimento arquivístico primordial nesta Era da
Superinformação; a quantidade e qualidade dos itens do almoxarifado cognitivo revelando muito
sobre a personalidade; a visão de conjunto promovida pelos autoinventários revelando o nível de
aproveitamento do tempo evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a cosmovisão paracerebral; a autocosmovisibilidade; a autopercuciência cosmovisiológica; a cosmificação da existência humana; o levantamento dos próprios
bens evolutivos; a verificação do nível de autolucidez multidimensional e holobiográfica; as inferências quanto ao saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre os engramas holomnemônicos compondo a holomemória; o sinergismo entre as unidades pensênicas compondo o holopensene; o sinergismo
mentalsomático análise-síntese; o sinergismo cognitivo; o sinergismo entre momentos evolutivos
individuais; o sinergismo automaturidade-megafraternidade; o sinergismo evolutivo recéxis-recin.
Principiologia: o princípio básico da megafraternidade; o princípio de ninguém evoluir
sozinho; o princípio do vínculo evolutivo; o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio da
interdependência evolutiva; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atração
dos afins; o princípio da evolução consciencial interassistencial conjunta no grupocarma.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) evitando o estupro evolutivo; a liberdade para se assumir teaticamente o CPC; a ampliação do
CPC; o aperfeiçoamento do CPC; a elaboração do código grupal de Cosmoética (CGC); a elaboração do código duplista de Cosmoética (CDC); o código da megafraternidade.
Teoriologia: a teoria da integralidade; a teoria e a vivência da holocarmalidade; as
neoteorias; a teoria da paz; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria e a prática da
retomada de tarefa; a teoria da evolução compulsória; a teoria das interprisões grupocármicas;
a teoria da serialidade existencial (Seriexologia).
Tecnologia: a inteligência paratécnica; a técnica da linearidade autopensênica; a técnica do omniquestionamento; a técnica da megassociação de temas; a técnica da atomização
cognitiva; a técnica da conjunção cognitiva; a técnica da criticidade cosmoética; as técnicas
conscienciométricas; a técnica da xepa mentalsomática; a técnica do diário pessoal; a técnica do
cosmograma; a técnica do colecionismo útil; a técnica de armazenagem; as técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicada à Inventariologia Pessoal; a Bibliotecnologia.
Voluntariologia: os vínculos conscienciais cosmoéticos no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da
diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Criticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da
Sociologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo do desapego interconsciencial; os efeitos das afinidades
reatualizadas; os efeitos existenciais evolutivos do megafoco pessoal cosmovisiológico; o efeito
evolutivo do autoconhecimento aprofundado; os efeitos das paravivências intermissivas na atual
existência intrafísica; os efeitos autevolutivos da tendência inventariante da personalidade.
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Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir da reflexão sobre a separação; as
neossinapses formadas a partir do raciocínio lógico; as reciclagens intraconscienciais gerando
neossinapses; as neossinapses surgidas a partir da Higiene Mental limpando as redes interneuronais; as neossinapses predominando sobre as retrossinapses; as neossinapses derivadas da análise das retrossinapses; as neossinapses geradoras de neoideias; as neossinapses cosmovisiológicas a partir da Autoinventariogramologia.
Ciclologia: o ciclo amizades extrafísicas–amizades intrafísicas; o ciclo Curso Intermissivo (CI)–Instituição Conscienciocêntrica (IC); o ciclo natural da vida a 2 união (reencontro)-produção (gescons)-separação (dessoma); o ciclo equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio; o ciclo
autesforço-autoquestionamento-autorreflexão-autorretificação; o ciclo aglutinação-desaglutinação-reaglutinação; o ciclo autabertismo consciencial–neocognição; o ciclo construção-desconstrução–reconstrução das verpons; o ciclo da criatividade; o ciclo registros-avaliações de autexperiências; o ciclo aquisições-descartes de artefatos do saber; o ciclo análise-síntese; o ciclo sementeira autoinventarial–colheita autocosmovisiológica.
Binomiologia: o binômio monovisão-cosmovisão; o binômio apego cosmoético–desapego cosmoético; o binômio liberdade interior–decisão livre; o binômio autoconhecimento-heteroconhecimento; o binômio autodiscernimento-autevolução; o binômio admiração-discordância;
o binômio benefícios-custos; o binômio autocrítica–prioridade evolutiva; o binômio autorreflexões periódicas–autocorreção de rumos; o binômio flexibilidade cognitiva–megafraternidade;
o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio enumeração geral–cosmovisão pesquisística; o binômio Vinculologia-Proexologia; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio recebimento-retribuição.
Interaciologia: a interação parte-todo; a interação passado-presente; a interação amparador-amparando; a interação minipeça autoconsciente– Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial; a interação voluntariado-grupocarma; a interação amor-amizade; a interação
neoideia-Proxêmica; a interação omniquestionamento-maxidissidência; a interação cosmovisão-megafoco; a interação microcosmo-macrocosmo; a interação conscin-Cosmos; a interação Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI)–Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Extrafísica (CCCE); a interação fatos-parafatos.
Crescendologia: o crescendo crise-crescimento; o crescendo micro-macro; o crescendo
monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio
grupalidade-planificação-sincronismo; o trinômio crise-reação-reerguimento; o trinômio macro-micro-nano; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio observação crítica–processamento cognitivo–ação certeira; o trinômio descoberta-comparação-destaque; o trinômio intercompreensão-reeducação-ressocialização; o trinômio Cosmovisiologia-Cosmoconscienciologia-Cosmocogniciologia; o trinômio etiquetas-pastas-armários.
Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar;
o polinômio autolucidez-autodiscernimento-heterolucidez-heterodiscernimento; o polinômio fatuísticas-parafatuísticas-casuísticas-paracasuísticas; o polinômio selecionar-empilhar-classificar-catalogar-indexar-armazenar-conservar-recuperar.
Antagonismologia: o antagonismo apego anticosmoético / desapego cosmoético; o antagonismo omissuper / Perdologia; o antagonismo perdão / perda; o antagonismo desafeição
/ perdão; o antagonismo policarma / egocarma; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo impacto do reencontro intrafísico / impacto do reencontro extrafísico; o antagonismo reagrupamento evolutivo / diáspora evolutiva; o antagonismo acrescer
e edificar o autacervo / avolumar e bagulhar o autacervo.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do retorno experienciada lucidamente.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a assistenciofilia; a inventariofilia.
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Holotecologia: a parapsicoteca; a hiperespaçoteca; a fenomenoteca; a astronomoteca;
a evolucioteca; a pesquisoteca; a intermissioteca.
Interdisciplinologia: a Paracosmovisiologia; a Cosmossofia; a Tudologia; a Paracronologia; a Paraprocedenciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoconscienciologia; a Autevoluciologia; a Erudiciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cosmovisiólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a cosmovisióloga.
Hominologia: o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo
sapiens holophilosophus; o Homo sapiens megaconscientialis; o Homo sapiens holothecarius;
o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens archivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocosmovisão inventarial antecipada = a condição máxima da hiperacuidade da conscin lúcida, com vistas à autovivência própria do Homo sapiens evolutiologus e do
Homo sapiens serenissimus, oportunamente, ainda na meia-idade biológica; autocosmovisão inventarial madura = a condição máxima da hiperacuidade da conscin lúcida, com vistas à autovivência própria do Homo sapiens evolutiologus e do Homo sapiens serenissimus, oportunamente, na terceira idade intrafísica.
Culturologia: a Multiculturologia da Paracosmovisiologia; a cultura da produtividade
intelectual.
Taxologia. Segundo a Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de autoinventariogramas, em geral:
01. Autoinventariograma cognitivo: os livros; os recortes de jornais e revistas; as leituras atuais e as planejadas; a cultura útil.
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02. Autoinventariograma experiencial: os fatos e parafatos vivenciados; os casos testemunhados; os ganchos didáticos.
03. Autoinventariograma financeiro: as receitas e despesas mensais; os gastos e proventos por vir; a formação e manutenção do pé-de-meia.
04. Autoinventariograma fisiológico: as ingestões alimentares e as excreções; os sintomas orgânicos inusuais; o autodiscernimento somático.
05. Autoinventariograma gesconológico: os artigos (papers), os verbetes e os livros
publicados; as assinaturas pensênicas concretizadas.
06. Autoinventariograma laboral: os cargos e funções exercidos; as tarefas realizadas
e as pendentes; a prolificidade na profissão e no voluntariado.
07. Autoinventariograma parapsíquico: as sinaléticas identificadas; os parafenômenos experienciados; o repertório parapsíquico.
08. Autoinventariograma patrimonial: as posses materiais; a reserva monetária; a autonomia consciencial.
09. Autoinventariograma retrocognitivo: as lembranças de retrovidas; as ideias inatas; a autobagagem seriexológica.
10. Autoinventariograma somático: as enfermidades; os exames realizados e as medicações ingeridas; o estado geral do soma.
Caracterologia. Sob a ótica da Paracosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 categorias de autotrafores da conscin lúcida, homem ou mulher, quando atenta à autocosmovisão inventarial:
01. Atacadismo consciencial: a visão ampla quanto ao futuro imediato segundo a escala evolutiva das consciências.
02. Autobagagem experiencial: o cosmopolitismo vivenciado regrando a dromomania
e o Zeitgeist.
03. Autocosmoeticologia: o calculismo cosmoético; o código pessoal de Cosmoética;
o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV).
04. Autocosmopensenologia: o abertismo autopensênico; a ancoragem autopensênica;
a maxipensenização; a magnificação mentalsomática.
05. Autocosmovisiologia Traforista: a macrovisão; a megavisão; o antiembarreiramento intra e extraconsciencial.
06. Automacropesquisologia: a Automegafocologia; a Macrossomatologia.
07. Automegacurrículo seriexológico: o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal; a Autoparageneticologia; a Holobiografologia.
08. Automegaeuforização: as energias conscienciais (ECs); o acesso à Central Extrafísica de Energia (CEE); a intraconsciencialidade.
09. Autopoliglotismo: o dicionário cerebral, analógico, poliglótico; as pesquisas do
conscienciês.
10. Autoversatilidade: a polivalência pessoal; o autopolimorfismo holossomático;
a conscin poliédrica.
11. Cosmoconscienciologia: a Parafenomenologia; a Omniclarividenciologia; a Parapercepciologia Cosmológica; a Cosmonomia; a Cosmossofia.
12. Enciclopediologia: a fase mentalsomática Pós-Lexicologia; as investigações da Paracerebrologia na Serenologia.
13. Generalismo pessoal: o autoprofissionalismo em bases panorâmicas.
14. Holanaliticologia: a meganálise permanente dos autesforços assentados em hábitos
sadios e rotinas úteis.
15. Holofilosofia: as neoperspectivas ultrexegéticas depois do Curso Intermissivo pré-ressomático.
16. Holoteca pessoal: os artefatos do saber funcionais, pessoais, acumulados.
17. Inventariologia Pessoal: o balanço permanente da própria vida multidimensional.
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18. Maximologia Consciencial: a busca das complexificações multifacetadas meganalíticas.
19. Maxiproexologia: a autocosmovisão evolutiva; a Parafatuística.
20. Megassistenciologia: a condição de minipeça autoconsciente do Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial; o acesso à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
21. Megataristicologia: a Supercomunicologia Coerente.
22. Multiculturologia: a polimatia pessoal; a Erudiciologia; o alcance dos múltiplos limites da Mateologia.
23. Multidimensiologia: a Parapercepciologia no contexto da Cronêmica.
24. Mundividenciologia: a atenção periférica; a amplivisão pessoal potencializada pela
Neoverponologia.
25. Neocosmovisão cronêmica: a Neoparaprospectivologia Pessoal e Grupal.
26. Omnissíntese: a megassociação de temas evolutivos; a Autoconscienciometrologia.
27. Pangrafologia: as aplicações intrafisicológicas dos parafatos conjuntos; as assins
pangráficas.
28. Supereficácia serenológica: o hiperparapsiquismo mantendo a imperturbabilidade
do sobrepairamento anticonflitivo.
29. Tudologia: a pluriperspectividade; as pesquisas plurifacéticas do totalitarismo primopensênico.
30. Universalismo: a atenção à coletividade; a interassistencialidade no âmbito da Policarmologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autocosmovisão inventarial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amensurabilidade: Cosmovisiologia; Neutro.
02. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
03. Autocenografia existencial: Paracosmovisiologia; Neutro.
04. Autoparanálise: Autoparaconscienciometrologia; Neutro.
05. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
06. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Enciclopediometria: Redaciologia; Neutro.
08. Generalização: Cosmovisiologia; Neutro.
09. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
10. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
12. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
13. Pluriprospectividade: Cosmovisiologia; Neutro.
14. Pré-Mãe: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Separação unificadora: Cosmovisiologia; Homeostático.

A AUTOCOSMOVISÃO INVENTARIAL É MEGACONDIÇÃO
TEÁTICA RACIONALMENTE PREVISTA PARA A MAIORIA
DAS CONSCINS, HOMENS E MULHERES INTERMISSIVISTAS, AO ATINGIREM A TERCEIRA IDADE INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou a condição da autocosmovisão inventarial? Você já alcançou a terceira idade biológica?
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AUTOCRIATIVIDADE
(VERPONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autocriatividade é a qualidade, característica pessoal ou megatrafor da
personalidade inventiva, criadora e / ou descobridora das verdades relativas de ponta (verpons),
ideias originais, interassistenciais, no campo da evolução das consciências.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo criatividade vem do idioma Latim, creare, “produzir; fazer brotar;
fazer aumentar; fazer crescer; criar”. A palavra criativo surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autoinventividade. 2. Irrupção inventiva pessoal. 3. Concepciologia
pessoal. 4. Heuristicologia pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo criação: anticriatividade; autocriatividade; concriação; concriador; concriadora; concriatividade; criador;
criadora; criadouro; criar; criativa; criatividade; criativo; criatório; criatura; heterocriatividade; hipercriatividade; incriatividade; megacriatividade; neocriatividade; pró-criatividade; recriação.
Neologia. As duas expressões compostas autocriatividade elementar e autocriatividade
superior são neologismos técnicos da Verponologia.
Antonimologia: 1. Anticriatividade. 2. Incriatividade. 3. Esterilidade inventiva.
4. Apriorismose. 5. Interiorose.
Estrangeirismologia: a open mind; o Heuristicarium; o Verponarium; os achados ou
findings pessoais; o upgrade heurístico; o insight providencial; o brainstorming.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto ao acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV).
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autocriatividade: inteligência extrema.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da criatividade; os neopensenes; a neopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: a autocriatividade; as ideias originais pessoais; os neoconstructos; as pré-concepções; os megacons pessoais; o microuniverso consciencial como conceptáculo; o abertismo
consciencial; o surto de inspiração; o autemprego coordenado dos atributos conscienciais; o dicionário cerebral, pessoal, analógico; o entendimento da Heuristicologia; o autenfrentamento das investigações; a educação formal; as livrarias (megastores) como parques de diversões mentaissomáticos; o dogmatismo científico inibidor da autocriatividade; o autodidatismo; a autorganização;
a autocriatividade contínua; as técnicas de capturar ideias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as ideias inatas; as
intuições; as inspirações; as autorretrocognições; a recuperação dos cons magnos; o alterconsciente; a pangrafia; a paratécnica heurística; o teleguiamento extrafísico; as Centrais Extrafísicas.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium).
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Neossinapsologia: as neoideias geradoras de neossinapses; as neossinapses geradoras de
neoideias.
Ciclologia: o ciclo de criatividade.
Enumerologia: o potencial criativo; o comportamento criativo; a imaginação criativa; os
desbloqueios mentais; os processos de criação; a estimulação criativa; o megadesempenho criativo.
Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção; o binômio autorraciocínio-autotranspiração; o binômio Heuristicologia-Etologia; o binômio interocepção-exterocepção.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio Neofilia-Neologia-Heuristicologia; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo floração / estiolamento; o antagonismo Parapercepciologia / Materiologia.
Politicologia: a lucidocracia; a heuristicocracia; a pedagogocracia.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a heuristicofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a heuristicoteca; a criativoteca; a neologisticoteca;
a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Verponologia; a Autoconcepciologia; a Heuristicologia; a Inventologia; a Serendipitia; a Intencionologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia; a Conformática; a Neologia; a Orismologia; a Holotecologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin-conceptáculo; a pessoa inventiva; a personalidade criativa; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o inventor.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a inventora.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocriatividade elementar = a do compositor de música popular criando
a marchinha carnavalesca; autocriatividade superior = a do compositor de música erudita criando
a sinfonia.
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Criatividade. Obviamente, a autocriatividade, por trazer a renovação do presente-futuro,
é mais relevante e deve ser colocada privilegiadamente à frente da Arquivística pessoal, esta representando a Passadologia.
Priorologia. De acordo com a Autopesquisologia, o fluxo de pensamento criativo deve
ter, racionalmente, prioridade sobre 3 posturas de trabalho, aqui dispostas na ordem funcional:
1. Diálogos. Os diálogos técnicos da equipe de pesquisadores.
2. Molduras. Os trabalhos secundários de pesquisas ou braçais, administrativos.
3. Horários. Os limites de horário das rotinas úteis.
Autodiscernimentologia. A criatividade consiste em duas iniciativas fundamentais
e antagônicas:
1. Gerar realidades novas: ou trazer soluções, construções, potencializações, criações
ou trunfos.
2. Descartar realidades antigas: ou abandonar vícios, maus hábitos, megatrafares, inatividade e o porão consciencial.
Dinâmica. A autocriatividade envolve, no mínimo, vários destes 17 verbos, ações ou
movimentações das energias conscienciais (ECs) da conscin, aqui dispostos na ordem alfabética:
causar, conceber, construir, criar, desenvolver, elaborar, estabelecer, formar, fundar, gerar, imaginar, inovar, instituir, inventar, originar, produzir e promover.
Grupocarmologia. A concriatividade surge envolvendo, pelo menos, duas consciências
distintas, por exemplo, nestas 3 áreas de atividades humanas, dispostas na ordem alfabética:
1. Educação: o professor e o aluno.
2. Interassistenciologia: o amparador extrafísico e o tenepessista.
3. Politicologia: o líder e o liderado.
Autoconcepciologia. A melhor happy hour na vida humana é quando a pessoa concebe
alguma ideia original ou neoverpon construtiva.
Evitaciologia. Segundo a Experimentologia, a autocriatividade exige, com toda lógica,
múltiplas evitações, por exemplo, estas 12, dispostas na ordem alfabética:
01. Acriticismo.
02. Apriorismose.
03. Ausência de autexigências.
04. Cerceamento da liberdade de criar.
05. Falta de curiosidade.
06. Hierarquias truculentas.
07. Inflexibilidade mental.
08. Neofobismo.
09. Obrigações excessivas.
10. Organizações radicais.
11. Rotina escravizante.
12. Sedentarismo.
Interregno. Quando falta a inspiração na criatividade do trabalho intelectual, o melhor
é diversificar as tarefas atualizando a administração dos materiais e aproveitando o interregno até
a próxima etapa de inventidade.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autocriatividade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Corredor heurístico: Experimentologia; Homeostático.
04. Eclosão criativa: Heuristicologia; Homeostático.
05. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
06. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
07. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
08. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
09. Parângulo: Heuristicologia; Homeostático.
10. Taxologia das megagestações: Autoproexologia; Homeostático.

TODA PESSOA PODE SER SURPREENDENTEMENTE CRIATIVA, MAS PARA ISSO, OBVIAMENTE, É INDISPENSÁVEL
A INICIATIVA PESSOAL DE SE TENTAR CRIAR ALGO,
EM ALGUMA ÁREA DE MANIFESTAÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, a rigor, é problema ou solução dentro da criatividade humana?
Ou perguntando em outro ângulo de abordagem: a autocriatividade para você é solução ou problema?
Bibliografia Específica:
1. Arieti, Silvano; Creativity: The Magic Synthesis; XVI + 448 p.; 18 caps.; 29 enus.; 8 gráfs.; 38 ilus.; 2 tabs.;
366 refs.; alf.; ono; 20,5 x 13 cm; br.; Basic Books; New York, NY; 1978; páginas 14 a 36.
2. Ostrower, Fayga; Criatividade e Processos de Criação; 186 p.; 7 caps.; 7 enus.; 20 ilus.; 35 refs.; 21 x 14
cm; alf.; br.; Imago Editora; Rio de Janeiro, RJ; 1977; páginas 31 a 54.
3. Penguin Education Psychology Readings; Creativity; revisor B. M. Foss; 410 p.; 27 caps.; 24 enus.;
4 gráfs.; 1 ilus.; 26 tabs.; 281 refs.; ono; 18 x 11 cm; br.; Penguin Books; New York, NY; 1970; páginas 341 a 370.
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AUTOCRÍTICA PARAFENOMENOLÓGICA
(AUTOCRITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autocrítica parafenomenológica é o ato, capacidade ou habilidade da
conscin, homem ou mulher, julgar, avaliar, examinar e analisar racionalmente as próprias experiências parapsíquicas distinguindo, quando presentes, os fatores intra e extraconscienciais interferentes nas autoparapercepções, com vistas a identificar o conteúdo prioritário do parafenômeno.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo crítica vem do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e este do idioma Grego, kritikê, “crítica; arte de julgar, de criticar”. Apareceu no Século
XIX. O segundo elemento de composição para procede do idioma Grego, pára, “por intermédio
de; para além de”. O termo fenômeno provém do idioma Latim, phaenomenon, “fenômeno; aparição”, e este do idioma Grego, phainómenon, “coisa que aparece”. Surgiu no Século XVII. O terceiro elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Autexame paraperceptivo. 02. Autanamnese parafenomênica.
03. Ajuizamento extrassensorial; autojulgamento holoparapsíquico. 04. Parafenomenocrítica
pessoal. 05. Escrutínio das autoparapercepções. 06. Hermenêutica do autoparapsiquismo.
07. Autexegética parapsíquica. 08. Autocrítica multidimensional. 09. Criticismo multissensorial. 10. Autodiscernimento parapsíquico.
Neologia. As 3 expressões compostas autocrítica parafenomenológica, autocrítica parafenomenológica extraconsciencial e autocrítica parafenomenológica intraconsciencial são neologismos técnicos da Autocriticologia.
Antonimologia: 01. Acriticismo parafenomenológico. 02. Autexame paraperceptivo
superficial. 03. Ausência de autavaliação parapsíquica. 04. Antiparafenomenocrítica pessoal.
05. Desatenção das autoparapercepções. 06. Malinterpretação do autoparapsiquismo. 07. Ilusão
paraperceptiva. 08. Acriticismo multidimensional. 09. Criticismo somatossensorial. 10. Antidiscernimento parapsíquico.
Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; o Retrocognitarium; o selfscrutiny
parapsíquico; o upgrade contínuo da autocrítica parafenomenológica; o background parapsíquico; o checkup parafenomênico; o rapport com os amparadores autocríticos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à hiperacuidade da autoparaperceptibilidade teática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocriticidade cosmoética; a autopensenização
autocrítica lúcida; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os morfopensenes confundindo a interpretação das parapercepções
da conscin projetada; a identificação dos oniropensenes mesclados às vivências multidimensionais; o ato de desvendar dos intrusopensenes; as antidistorções autopensênicas parapsíquicas;
a racionalidade predominante no pen.
Fatologia: a autocrítica parafenomenológica; o ato de julgar as próprias parapercepções;
os questionamentos cosmoéticos quanto ao universo da Parafenomenologia Pessoal; o hábito sadio de registrar as parapercepções; a análise imediata da paravivência; o enfoque na aplicabilidade do parafenômeno; as hipóteses quanto à mensagem do parafenômeno; o primado conteudístico
nas autexperimentações multidimensionais; a autocrítica evidenciadora do conteúdo parafenomê-
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nico; a interpretação parcial da paravivência; a mensagem do parafenômeno compreendida anos
após a autexperimentação; a identificação dos fatos de origem intrafísica afetando as próprias
parapercepções; a tendência neurofisiológica de buscar padrões mesmo quando inexistentes para
complementar eventuais incongruências paraperceptivas; a necessidade de tornar o parafenômeno
inteligível; a falsificação retrospectiva; a memória intrusiva; as falsas memórias; as ilusões consideradas parafatos; a interferência onírica; a autodisciplina imagística; os relatos distorcidos das
autexperimentações parapsíquicas; a subestimação parafenomenológica; a superestimação parafenomenológica; a preocupação com o autodesempenho parapsíquico; a incorruptibilidade paraperceptiva; o orgulho impedindo a captação da mensagem parafenomênica; a apriorismose quanto
aos parafatos; a hipercriticidade apriorota e castradora dos parafenômenos do psi-bloqueador autassediado; a identificação do nível real do autoparapsiquismo; as limitações e os potenciais parapsíquicos pessoais; a confrontação salutar das autoparapercepções com as heteroparapercepções;
a autocrítica fenomenológica sustentando as heterocríticas quanto aos relatos parapsíquicos alheios; a autoimunidade quanto às auto e heteromistificações, de conscins e consciexes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal confirmando a crítica das próprias parapercepções; os minifenômenos preliminares; o parafenômeno confirmador da hipótese aventada em experimentação parapsíquica prévia; o banho energético do amparo de função avalizando a análise crítica parafenomênica; os posfácios parafenomênicos expansores da autocrítica do sensitivo; a função diagnóstica
do campo energético homeostático; a autocrítica parafenomenológica qualificada por meio das
autexperimentações parapsíquicas continuadas; a autoconvicção gerada pelo acúmulo de vivências parapsíquicas; o ruído paracognitivo; as projeções vexaminosas educativas; os extrapolacionismos parapsíquicos compreendidos por meio da autocrítica parafenomênica; a ampliação da autoconscientização multidimensional (AM).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador extrafísico–assistente autopesquisador; o sinergismo intenção interassistencial–deslindamento parafenomênico; o sinergismo conhecimento
humano–conhecimento multidimensional; o sinergismo paracognição–autocrítica parafenomenológica; o sinergismo evolutivo teoria–prática–autodiscernimento–autovivência parafenomênica–
–autoconvicção.
Principiologia: o princípio da análise; o princípio do omniquestionamento pesquisístico; o princípio da imparcialidade; o princípio de, na dúvida, abster-se; o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio dos fatos orientarem as pesquisas; o princípio da prevalência conteudística nos parafenômenos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à análise parafenomênica;
o código de conduta do pesquisador-parapsíquico-autocrítico.
Teoriologia: a teoria da evolução do autoparapsiquismo; a teoria e prática dos fenômenos parapsíquicos; o valor do 1% de teoria nos achados da parafenomenocrítica pessoal; as autocomprovações teóricas a partir da análise crítica da Parafenomenologia Pessoal; a falseabilidade da teoria; a hipótese proliferadora de neoteorias; a teoria da dissonância cognitiva; as teorias da Metodologia Científica.
Tecnologia: a técnica da autoconfutação; a técnica da incorruptibilidade da imaginação; a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas ao escrutínio das autoparapercepções; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica do megarreverificacionismo; a parafenomenotécnica; a técnica do autovivenciograma aplicada ao autoparapsiquismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da
projetabilidade lúcida; o laboratório conscienciológico da exoprojeção; o exame da cognografia
parafenomenológica do próprio laboratório consciencial (labcon).
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Criticologia; o Colégio Invisível dos Hermeneutas Parapsíquicos; o Colégio Invisível dos Parepistemólogos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos;
o Colégio Invisível dos Despertos.
Efeitologia: a evitação dos efeitos nocivos das análises superficiais; os efeitos potencializadores da consciência crítica; o efeito cosmovisiológico da hermenêutica parapsíquica; os
efeitos cosmoéticos das autocríticas profundas; os efeitos autorrecicladores das pesquisas multidimensionais; os efeitos fisiológicos nas parapercepções; o efeito ideomotor nos pseudofenômenos.
Neossinapsologia: o acriticismo multidimensional sustentado pela falta das neossinapses especializadas; as neossinapses advindas do escrutínio parafenomênico; a postura paracientífica propícia à criação de paraneossinapses; a autocrítica parafenomenológica cosmoética otimizando a formação de neossinapses com a recuperação dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento; o ciclo comprovações-investigações-teorizações; o ciclo percepção extrassensorial–análise autocrítica–registro detalhado; o ciclo autocrítica parafenomenológica–hipóteses pesquisísticas–descobertas intraconscienciais; o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo criativo parapercepção-parafenomenocrítica-verpon; o ciclo virtuoso experiência parapsíquica–achados instigantes–catálise automotivacional.
Enumerologia: a parapercepciocrítica; a energocrítica; a sinaleticocrítica; a clarividenciocrítica; a clariaudienciocrítica; a projeciocrítica; a retrocogniciocrítica.
Binomiologia: o binômio autoparapsiquismo-interassistencialidade; o binômio imaginação–juízo autocrítico; o binômio cognição-paracognição; o binômio autossegurança–autocrítica parafenomenológica; o binômio qualificação da intenção–expansão da autocrítica; o binômio patológico irreflexão cotidiana–banalização paraperceptiva; o binômio homeostático megarreflexão-maxipercepção.
Interaciologia: a interação faculdades mentais–percepções extrassensoriais; a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno anímico–fenômeno parapsíquico; a interação entre os
parafenômenos; a interação complexa morfopensenes-parapercepções; a interação interferências
intrafísicas–interferências imagísticas–parapercepção; a interação amparador-amparando na
expansão da autocrítica multidimensional.
Crescendologia: o crescendo das autexperimentações parapsíquicas; o crescendo parafenomênico percepção da forma–interpretação do conteúdo; o crescendo parafenômeno vivenciado–parafenômeno criticado–conteúdo compreendido.
Trinomiologia: o trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio detalhismo-hiperacuidade-autocrítica; o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–parapercepções multidimensionais.
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autocosmoética-autoincorruptibilidade-autodesassédio; o polinômio autexperimentação-autojulgamento-reverificabilidade-autorreciclagem.
Antagonismologia: o antagonismo pararrealidade / imaginação; o antagonismo parafenômenos assistidos / parafenômenos assediadores; o antagonismo fenômenos intrapsíquicos
/ fenômenos parapsíquicos; o antagonismo sensações orgânicas / percepções parapsíquicas;
o antagonismo essência / estética na análise do parafenômeno.
Politicologia: a parapsicocracia; a autopesquisocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da parcimônia; o conhecimento sobre as leis da Parapercepciologia;
as leis da Extrafisicologia; a lei do maior esforço aplicada à compreensão conteudística dos parafenômenos.
Filiologia: a parapsicofilia; a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a experimentofilia;
a refutaciofilia; a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a evitação da autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da distorção imaginativa.
Maniologia: a apriorismomania; a mitomania.
Mitologia: a autocrítica lúcida contribuindo na desmitificação; a Antimitologia.
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Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a projecioteca; a criticoteca; a assistencioteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Autocriticologia; a Autoparapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Hermeneuticologia; a Autocriteriologia; a Autexperimentologia;
a Autorrefutaciologia; a Descrenciologia; a Autolucidologia; a Autodesassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade autocrítica; a conscin lúcida; a consciex energívora;
a consciex assediadora; a consciex guia amaurótica; a consciex amparadora; o ser interassistencial; a isca humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o intermissivista; o conscienciólogo pesquisador; o acoplamentista;
o tenepessista; o parapercepciologista; o sensitivo racional; o projetor consciente; o epicon lúcido;
o pangrafista; o ofiexista; o teleguiado autocrítico.
Femininologia: a intermissivista; a consciencióloga pesquisadora; a acoplamentista;
a tenepessista; a parapercepciologista; a sensitiva racional; a projetora consciente; a epicon lúcida; a pangrafista; o ofiexista; a teleguiada autocrítica.
Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens parapercutiens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens authenticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocrítica parafenomenológica extraconsciencial = a capaz de distinguir
a lufada gélida do ar condicionado dos efeitos da ectoplasmia; autocrítica parafenomenológica
intraconsciencial = a capaz de distinguir a intrusão onírica responsável pela transição da projeção
lúcida para projeção semiconsciente.
Culturologia: a cultura da autocrítica quanto à paraperceptibilidade pessoal.
Errologia. A autocrítica parafenomenológica é salvaguarda providencial para o sensitivo
jejuno de traquejo parapsíquico esboçante, mas bem intencionado, evitar a superestimação de
algumas das vivências pessoais ordinárias, interpretando-as erroneamente como sendo determinado parafenômeno.
Tabelologia. Sob a ótica da Autocriticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, tabela
com 29 cotejos entre parafenômenos superestimados e respectivas autexperimentações malinterpretadas:
Tabela – Parafenômenos Superestimados / Autexperimentações Malinterpretadas
Nos

Parafenômenos Superestimados

Autexperimentações Malinterpretadas

01.

Assimilação simpática

Acoplamento áurico

02.

Autorretrocognição

Imaginação; retrocognicão alheia

03.

Autoscopia projetiva

Visão de fantasma autoscópico

04.

Banho energético

Arrepio causado pelo sistema nervoso autônomo (SNA)
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Nos

Parafenômenos Superestimados

Autexperimentações Malinterpretadas

05.

Clariaudiência

Alucinações auditivas; sons intrafísicos

06.

Clarividência

Alucinações visuais; efeito autocinético; fenômenos óticos; fosfenos; imagens entópicas;
manchas de Maxwel; sombras

07.

Clarividência hipnopômpica

Alucinação hipnopômpica

08.

Cosmoconsciência

Expansão consciencial; êxtase contemplativo

09.

Dejaísmo projetivo

Falsas memórias; paramnésias; pseudorreminiscências

10.

Descoincidência energossomática

Labirintite; vertigem

11.

Ectoplasmia

Queda na temperatura ambiental

12.

Estado vibracional

13.

Inspiração de amparador

14.

Iscagem interconsciencial

Assimilação de energias gravitantes patológicas; enxaqueca patofisiológica

15.

Olorização

Alucinação olfativa; odor intrafísico

16.

Pangrafia

Clarividência; psicografia

17.

Percepção energética de consciex

Percepção sensorial de presença de conscin

18.

Projeção consciente

Clarividência viajora; projeção semiconsciente

19.

Projeção semiconsciente

Sonho lúcido; sonho

20.

Psicofonia

Personismo

21.

Psicografia

Efeito ideomotor

22.

Psicometria

23.

Raps

24.

Reforço energético de Central Extrafísica de Energia (CEE)

Reforço energético de amparador

25.

Sinalética energética e parapsíquica

Distonias; mioclonias; tiques; zumbidos patognomônicos

26.

Sincronicidades

Atenção seletiva

27.

Telepatia

Insight anímico

28.

Transcomunicação instrumental

Interferências eletromagnéticas captadas pelos instrumentos de pesquisa

29.

Transe parapsíquico

Autossugestão; transe hipnótico

Contração muscular; micromovimentações
somáticas
Inspiração de guia amaurótico ou de assediador

Efeitos psicológicos causados pela aparência
do objeto, pessoa ou ambiente
Efeito da dilatação térmica dos materiais;
sons ambientais

Pré-requisitos. A correta identificação dos parafenômenos e de eventuais fatores interferentes nas parapercepções pessoais são condições necessárias, porém ainda não suficientes, para
a determinação do conteúdo prioritário das autexperimentações parapsíquicas.
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Procedimentos. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 especialidades e respectivos
procedimentos ampliadores da autocrítica parafenomenológica, ferramentas importantes para
a pesquisa e determinação da mensagem parafenomênica:
01. Autexperimentologia. Implementar a prática bioenergética e parapsíquica na vida
diuturna (os 99% da prática parafenomenológica).
02. Autopercepciologia. Identificar os principais erros, enganos e distorções comuns às
próprias percepções.
03. Cogniciologia. Pesquisar com afinco o 1% da teoria dos parafenômenos, constituindo biblioteca pessoal especializada em Parafenomenologia.
04. Conscienciometrologia. Identificar e combater os trafares-travões da autocrítica.
05. Cosmoeticologia. Checar continuamente a própria intenção na busca das vivências
parapsíquicas, extinguindo qualquer laivo de mistificação nas manifestações pessoais.
06. Descrenciologia. Eliminar ideias apriorísticas, crenças e preconceitos pessoais quanto aos parafenômenos.
07. Desempenhologia. Abolir qualquer forma de preguiça, superficialidade ou descaso
na análise autocrítica da Parafenomenologia Pessoal.
08. Mnemossomatologia. Pesquisar, criticar e desenvolver os autopotenciais mnemônicos.
09. Omniquestionamentologia. Adotar, na condição de conduta padrão, o questionamento de quaisquer aspectos do parafenômeno, mesmo aqueles considerados já compreendidos.
10. Registrologia. Registrar exaustivamente, de preferência no laptop pessoal, as análises, dúvidas, hipóteses, críticas, conclusões e quaisquer outras informações pertinentes esclarecedoras das experiências parapsíquicas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autocrítica parafenomenológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
04. Autorraciocinofilia: Autorraciocinologia; Homeostático.
05. Complemento da Descrenciologia: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
08. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
11. Fenomenalidade: Fenomenologia; Neutro.
12. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
13. Megarreverificaciologia: Autexperimentologia; Neutro.
14. Racionalidade paracientífica: Holomaturologia; Neutro.
15. Tradução parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

SOMENTE A AUTEXPERIMENTAÇÃO PARAPSÍQUICA NÃO
RESOLVE A PROBLEMÁTICA EVOLUTIVA DA CONSCIN.
DAÍ, A IMPORTÂNCIA DA AUTOCRÍTICA NA IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO, A ESSÊNCIA DO PARAFENÔMENO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já incorporou o hábito sadio da autocrítica quanto às próprias manifestações parapsíquicas? Quais resultados você atingiu até o momento?
Bibliografia Específica:
1. Facury, Marco Antônio Rocha; Stédile, Eliane; Autovivenciograma: Técnica para Autopesquisa; Artigo;
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; 3 enus.; 2 notas; 10 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 100 a 109.
2. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 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 126, 140, 190 e 389 a 392.

M. H.
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AUTOCRÍTICA REMISSIVA
(AUTOCRITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autocrítica remissiva é a técnica ou procedimento de autavaliação por
meio do qual a conscin se remete ao histórico seriexológico de vidas recentes, a fim de levantar
erros, acertos, omissões, trafares, trafores, contrapontos ideológicos, mesológicos e psicossomáticos, traços de personalidade e limitações idiossincráticas, favorecendo a terapêutica e autocura ou
remissão de nosografias e revalidação de homeostasias na trajetória evolutiva pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo crítica vem do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”,
e este do idioma Grego, kritikê, “crítica; arte de julgar, de criticar”. Surgiu no Século XIX. O termo remissivo deriva do mesmo idioma Latim remissivus, e este de remissum, supino de remittere,
“reenviar; remeter; tornar a mandar; entregar; deixar ir; despedir; consentir”. Apareceu também
no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Autocrítica retrocognitiva. 02. Autorreflexão seriexológica. 03. Revisão autobiográfica; revisão inicial da FEP. 04. Autavaliação das retropersonalidades. 05. Autoinvestigação multiexistencial; autopesquisa seriexológica. 06. Retrospecção holobiográfica.
07. Retroprospecção holomnemônica. 08. Autorremissão evolutiva. 09. Autanálise ressomatológica. 10. Anticrítica retrobiográfica.
Neologia. As 3 expressões compostas autocrítica remissiva, autocrítica remissiva elementar e autocrítica remissiva avançada são neologismos técnicos da Autocriticologia.
Antonimologia: 01. Autocomplacência acediosa. 02. Cabotinismo. 03. Presunção autevolutiva. 04. Autengano. 05. Vanglória multiexistencial. 06. Autodefesa egocêntrica. 07. Autacobertamento. 08. Autossofisma. 09. Autoimagem falaciosa. 10. Heterocrítica retrocognitiva.
Estrangeirismologia: a selfconsciousness multiexistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autopesquisologia Multiexistencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autocrítica:
realismo personalizado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reflexão crítica; os autopensenes; a autopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; o materpensene; a materpensenidade.
Fatologia: a curiosidade investigativa aplicada à autopesquisa; o abertismo pessoal; o livro enquanto representante da autobiografia; as biografias; as metabiografias; o valor do registro
público das realizações pessoais na vida física; o deslindamento da composição da personalidade
do pesquisador; as autocomprovações das hipóteses pessoais de pesquisa retroalimentando a eudemonia cosmoética; os afetos e desafetos desenvolvidos ao longo das vidas sucessivas; a ressoma; os reencontros com as personalidades do passado; os reencontros com os ambientes do passado; o autocontrole ante às repercussões iminentes, evidentes e consequentes das evocações do
passado; as confrontações crassas das automimeses; o flagrante automimético; a autoconscientização das tendências inatas; a pinçagem do traço temperamental contrastante; a etopeia ecoante;
a reflexão dissecante.
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Parafatologia: a autocrítica remissiva; o cotejo retrobiográfico; a parautobiografia; as
multibiografias da seriéxis pessoal; os flashes retrocognitivos; os episódios retrocognitivos; as induções insuspeitas da fôrma holopensênica; o rapport consigo mesmo; as auto e heteroconfrontações conscienciométricas; a paraprosopografia; o perfil holobiográfico; a revisão dos erros do
passado; a profilaxia das automimeses; a revalidação dos acertos no decorrer da seriéxis; o turning point seriexológico; a reaprendizagem do Curso Intermissivo (CI); a bias da autopesquisa;
a bias do parapsiquismo; a bias da autoignorância; a reinterpretação de si mesmo; o rastreamento
intelectual de si mesmo; o rastreamento etológico de si mesmo; o rastreamento mnemônico de si
mesmo; o rastreamento energossomático de si mesmo; o rastreamento parapsíquico de si mesmo;
o rastreamento cultural de si mesmo; o rastreamento grupocármico; a trajetória seriexológica
linear; a trajetória seriexológica errática; as manifestações conscienciais reconhecidamente atemporais; a compreensão das repercussões negativas das automimeses inconscientes; o energotactismo derivado da fôrma holopensênica pessoal; os energotropismos parapsiquicamente induzidos;
a autoconsciexiabilidade retrocognitiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos efeitos do passado com as ações do presente; o sinergismo do megatrafor com o materpensene; o sinergismo do megatrafar com as automimeses
patológicas; o sinergismo da autoconfiança discernida com as sinaléticas parapsíquicas reconhecidas; o sinergismo dos resquícios do Zeitgeist do passado com a formação do caráter atual
da conscin ressomada; o sinergismo retrogenética-paragenética-neogenética; o sinergismo das
ideias inatas com a formação profissional.
Principiologia: o princípio do continuísmo existencial; o princípio do livre arbítrio;
o princípio da descrença; o princípio da transcendência das autovivências; o princípio da chancela da autopesquisa ser inalienável; o princípio da intransferência da responsabilidade pelo autoconhecimento; o princípio das sincronicidades interligando passado-presente-futuro.
Tecnologia: as técnicas de autorretrocognição; a técnica da releitura autobiográfica;
a técnica do uróboro introspectivo; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da autanálise
bibliográfica; a técnica da avaliação retrobiográfica; a técnica da extranálise metabiográfica;
a técnica da equanimidade investigativa; a técnica do sequenciamento parafactual.
Voluntariologia: a condição libertária favorável à autopesquisa propiciada pelo voluntariado cosmoético ao subverter as coerções sutis implícitas nos vínculos hierárquicos do poder
empregatício.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da
Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da
sinalética energética; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível
da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos especulares das retrovidas; os efeitos constrangedores das retrobiografias; os efeitos impactantes das retrodessomas prematuras incompletistas; os efeitos euforizantes das retrodessomas na longevidade completista; os efeitos positivos das auto-heranças
cognitivas; os efeitos negativos das auto-heranças traumáticas; os efeitos dos autesforços biográficos estendidos à metabiografia.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a remissão do trafar; a reafirmação do trafor; a readaptação ao soma;
a readequação do etossoma; a recalcitrância do temperamento; a renovação do caráter; a reperspectivação da autocognoscência; a ressignifcação dos valores pessoais; a revalidação dos acertos
evolutivos; a revisitação pancognitiva das retrofôrmas holopensênicas.
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Binomiologia: o binômio autocrítica-autolucidez; o binômio acriticismo-autengano;
o binômio autopesquisa-autocognição; o binômio Etologia-Autocriticologia; o binômio retrobiografia-conscienciometria; o binômio autobservação-autoconscientização; o binômio megafocopersistência.
Crescendologia: o crescendo autoconsciência somática–autoconsciência holossomática; o crescendo cognitivo autolucidez da pensenidade recente–autolucidez da retropensenidade
remota; o crescendo autoconhecimento no tempo físico–autoconhecimento atemporal extrafísico;
o crescendo evolutivo da interpretação pessoal de si mesmo; o crescendo do realismo consciencial insofismável; o crescendo retrocognitivo flashes–episódios–vivências rememoradas.
Trinomiologia: o trinômio retrossoma-psicossoma-neossoma.
Polinomiologia: o polinômio remissivo autocognição-autacareação-autoconscienciometria-autoconsciencioterapia.
Antagonismologia: o antagonismo senso de realismo / nonsense autoilusório; o antagonismo autobservações confirmadas / heterobservações suspeitas; o pseudantagonismo realidade
factual / realidade parafactual; o antagonismo degradação dos retrossomas / retroalimentação
do psicossoma; o antagonismo autocrítica isenta / heterocrítica tendenciosa.
Paradoxologia: o paradoxo dos traços despercebidos da personalidade atual serem evidenciados no exame das retropersonalidades do autopesquisador.
Politicologia: a conscienciocracia; a democracia.
Lelislogia: as leis da Holocarmologia.
Filiologia: a autocriticofilia; a bibliofilia; a cosmoeticofilia; a conscienciofilia; a criteriofilia; a evoluciofilia; a lucidofilia; a neofilia; a raciocinofilia.
Mitologia: o mito das retrocognições relampagueantes provocando hiperlucidez holobiográfica; o mito da autocura instantânea pela retrocognição.
Holotecologia: a retrocognoteca; a psicossomatoteca; a cognoteca; a evolucioteca;
a mnemoteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a recexoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autocriticologia; a Intraconscienciologia; a Seriexologia; a Lucidologia; a Autoconsciencioterapia; a Mnemossomatologia; a Evoluciologia; a Holobiografologia;
a Parageneticologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Grupocarmologia; a Retrobiotipologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Genealogia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin escritora; a conscin teática; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;
o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o seriexólogo; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o holobiógrafo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a seriexóloga; a sistemata; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a holobiógrafa.
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Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens rationabilis; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autoidentificator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens perspector; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intermissivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocrítica remissiva elementar = a identificação de trafares e trafores
reincidentes entre as retrovidas e a existência atual; autocrítica remissiva avançada = a identificação e aplicação integral do megatrafor reincidente nas retrovidas tornando-o materpensene do
atual momento evolutivo.
Culturologia: a cultura da Autocogniciologia; a cultura da Seriexologia; a cultura da
Holomemoriologia; as retroculturas; a cultura do continuísmo consciencial; a cultura da pesquisa pela autocobaiagem; a cultura da Recexologia.
Evoluciologia. No decorrer da evolução, é natural o aumento dos desafios quanto à capacidade de autorresolução e ampliação da lucidez sobre a realidade íntima e circunjacente. O desenvolvimento da autocrítica auxilia a consciência na substituição, em ritmo compatível, das tendenciosidades instintivas, da autocomplacência e da influência puramente hominal, pela condição
da autossuficiência esclarecida de consciexiabilidade, o máximo possível nesta dimensão.
Tabelologia. Eis a tabela com 12 cotejos, na ordem alfabética, apropriados para a distinção entre a autocrítica remissiva e a autocomplacência acediosa:
Tabela – Cotejo Autocrítica Remissiva / Autocomplacência Acediosa
Nos

Autocrítica Remissiva

Autocomplacência Acediosa

01.

Autodesafiante

Autovitimizante

02.

Autorganizada

Dispersiva

03.

Cosmovisiológica

Monovisiológica

04.

Erudita

Monoideica

05.

Esquematiza renovações

Acumula estagnações

06.

Etologia refinada, rumo à Paraetologia

Etologia instintiva, recaindo à Zoologia

07.

Planifica a evolução

Entropiza a situação

08.

Pontualiza problemas

Dissimula autoconflitos

09.

Protagoniza reação

Acomoda-se à mesma condição

10.

Realinhamento ortopensênico

Desalinhamento nosopensênico

11.

Retrata de imediato

Prorroga ao remoto

12.

Vacina antimelin

Caminho da melex

Recinologia. A autocrítica remissiva favorece a compreensão da composição da personalidade da conscin de modo mais detalhado e cosmovisiológico. O acesso gradativo às causas
estruturantes do perfil atual do autopesquisador se deve à decomposição efetuada pela autanálise
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estendida às origens mais remotas dos traços conscienciais no passado evolutivo, patrocinando
a reciclagem intraconsciencial (recin).
Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 categorias de comprovações autocríticas, flagrantes, úteis à remissão de nosografias no universo
da pesquisa recinológica:
1. Energossomática: os flagrantes nos usos das bioenergias com humanos e subumanos; os níveis de perturbação das energias conscienciais (ECs) individuais nas energias imanentes
(EIs); as seduções conscientes e inconscientes; a motivação ininterrupta para a consecução dos
objetivos de vida.
2. Etológica: os flagrantes do comportamento pessoal no dia a dia; o espelhamento social; os cotejos retrobiográficos do estilo pessoal; os trejeitos; o aplomb.
3. Ideativa: o flagrante das ideias inatas; a reescrita das mesmas ideias; a reincidência
do materpensene pessoal; os posicionamentos científicos e filosóficos.
4. Psicossomática: o flagrante das reatividades emocionais; as assombrações do próprio
medo, inseguranças e frustrações; os caprichos emocionais aliciantes.
5. Temperamental: o flagrante das autodeterminações; os afloramentos incontroláveis
das teimosias pessoais; os gostos; as vocações; os valores férreos.
6. Trafarológica: o flagrante da reatividade instintiva do egocentrismo infantil das autodefesas biográficas; as autocamuflagens; o reconhecimento dos trafares já denunciados pelas
heterocríticas.
7. Traforológica: o flagrante das reações espontâneas de generosidade; os métodos de
cientificidade; as realizações registradas no currículo pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autocrítica remissiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Autancestralidade: Autoparageneticologia; Homeostático.
03. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
04. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
05. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
06. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
07. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
08. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
09. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
10. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
11. Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
12. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
13. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
14. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.
15. Teleobiotipologia: Ressomatologia; Neutro.

A AUTOCRÍTICA REMISSIVA CONSTITUI PROCEDIMENTO
INALIENÁVEL AOS PESQUISADORES E PESQUISADORAS
INTERESSADOS NA AUTOLUCIDEZ DA PRÓPRIA HISTÓRIA
EVOLUTIVA, CONSCIENCIOMÉTRICA E HOLOBIOGRÁFICA.
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Questionologia. Qual a extensão das reflexões efetivadas por você, leitor ou leitora,
quanto à identificação das reincidências dos traços temperamentais, na autocura ou remissão dos
trafares e no reforço ou revalidação dos trafores? Quais evidências autocomprovadoras indicam
acerto evolutivo no emprego da autocrítica remissiva?
Bibliografia Específica:
1. Leimig, Roberto de A.; Releitura Autobiográfica; Anais do II Congresso Internacional de Verponologia;
Foz do Iguaçu, PR; 14-16/10/11; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Edição Especial; Vol. 15; N. 1; 15 enus.;
5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 174 e 185.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.
Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004;
páginas 78 e 79.

R. L.
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AUTOCRITICIDADE INVERSIVA
(AUTOINVEXOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autocriticidade inversiva é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, analisar com discernimento e isenção as repercussões das próprias ações, comportamentos
e intencionalidade pessoal desde a juventude, alinhando-se aos valores e princípios da técnica da
inversão existencial (invéxis), obtendo aproveitamento evolutivo máximo da ressoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra crítica vem do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”,
e esta do idioma Grego, kritikê, “crítica; Arte de julgar, de criticar”. Apareceu no Século XIX.
O vocábulo inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia;
anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autocriticidade do inversor existencial. 2. Autavaliação crítica inversiva. 3. Autoquestionamento crítico pró-invéxis.
Neologia. As 4 expressões compostas autocriticidade inversiva, autocriticidade inversiva mínima, autocriticidade inversiva média e autocriticidade inversiva máxima são neologismos
técnicos da Autoinvexometrologia.
Antonimologia: 1. Acriticidade do inversor. 2. Criticidade do reciclante. 3. Autocriticidade tardia.
Estrangeirismologia: a autocrítica enquanto condição sine qua non da técnica da invéxis; o leimotiv da Invexologia; os questionamentos ao establishment da Socin; a Verantwortung
unternehmen na invéxis; a Wertorientierung da invéxis; o modus faciendi dos inversores existenciais; o insight dos inversores existenciais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao aproveitamento máximo da invéxis.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: − Autocriticidade inversiva: Autocoerenciologia.
Coloquiologia: a evitação dos pontos cegos na análise comportamental; a profilaxia das
decisões equivocadas pela conscin cabeça dura; a cabeça oca do inversor sem autocrítica; os
contrapontos à tendência Maria vai com as outras; o hábito de dar o contra perante as ectopias da
Socin; o corte nas manifestações bola de neve do porão consciencial; a conduta bola para frente
diante dos equívocos constatados.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade;
os metapensenes; a metapensenidade; o materpensene pessoal lapidado pela autocriticidade inversiva; o holopensene do campus de Invexologia enquanto escola da invéxis no Planeta.
Fatologia: a autocriticidade inversiva; a priorização na participação dos eventos invexológicos; o Simpósio Interno do Grinvex (SIG); a Semana da Invéxis (SINVÉXIS); o Congresso
Internacional de Inversão Existencial (CINVÉXIS); os cursos da Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS) qualificando a autocriticidade dos inversores; os debates intermissivos nas reuniões periódicas do Grupo de Inversores Existenciais (Grinvex) favorecendo
a autoinvexometria; a priorização dos trabalhos proexológicos grupais; a câmara de autorreflexão
inversiva; a descoberta de autocorrupções latentes; a difusão dos ideais da invéxis no cotidiano do
jovem intermissivista; a retribuição aos aportes existenciais; a opção lúcida da inversora pela anti-
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maternidade sadia; os constantes autoposicionamentos cosmoéticos decorrentes da autocriticidade
inversiva; as mudanças existenciais a partir da assunção da invéxis; a hierarquia de valores pessoais alinhada com a autoproéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso Intermissivo (CI); a aplicação lúcida da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os parencontros dos
inversores existenciais; a parapreceptoria amparadora; as projeções conscienciais lúcidas assistidas durante a adolescência facilitadoras da recuperação de megacons intermissivos; a prospectiva
dos autorrevezamentos seriexológicos; o elo da tenepes com a paraprocedência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocriticidade-autoparapsiquismo; o sinergismo autocriticidade-autoposicionamento; o sinergismo dos atributos mentaissomáticos; o sinergismo autoquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo autocriticidade inversiva–antecipação da
tenepes; o sinergismo autopesquisa-invéxis; o sinergismo maxiplanejamento invexológico–autocriticidade inversiva.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) alavancando a autocriticidade inversiva;
os princípios da invéxis; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio ―contra fatos
não há argumentos‖ aplicado na autopesquisa; o princípio dos autesforços evolutivos; o princípio
do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da prioridade compulsória (PPC).
Codigologia: a invéxis enquanto cláusula pétrea do código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) no Grinvex.
Teoriologia: a teática da invéxis.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: os voluntários da ASSINVÉXIS.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da autoinvexometria; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o Grinvex enquanto
laboratório conscienciológico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia.
Efeitologia: o efeito da autocriticidade inversiva na coerência das automanifestações;
o efeito da autopercuciência na qualidade da gescon invexológica; o efeito dos autoquestionamentos invexológicos nos relacionamentos interconscienciais; o efeito das metas do inversor no
descontentamento com as autocorrupções; o efeito da opção pela invéxis na superação do porão
consciencial; o efeito do Conscienciograma na invéxis; os efeitos da intencionalidade cosmoética.
Neossinapsologia: as neossinapses hauridas dos autoquestionamentos; as neossinapses
derivadas das neorrecins; as neossinapses adquiridas com o ajuste fino da intencionalidade pessoal; as neossinapses advindas da reflexão sobre valores cosmoéticos; as neossinapses conquistadas nas experiências lúcidas do cotidiano inversivo; as neossinapses sucedidas à opção pela invéxis; as neossinapses intermissivas consolidadas após a recuperação de megacons.
Ciclologia: o ciclo das rotinas úteis em constante qualificação; os 5 ciclos; o ciclo do
completismo existencial diário; o ciclo neorraciocínios-neoconclusões; os ciclos das reavaliações do maxiplanejamento invexológico; o ciclo compulsório do cotidiano da vida humana; o ciclo neoverpons-neogescons-neoexperiências.
Enumerologia: a ponderação nas autodecisões; a ponderação no maxiplanejamento;
a ponderação nas interrelações; a ponderação nas pesquisas; a ponderação nos debates; a ponderação nos empreendimentos interassistenciais; a ponderação na produção de gescons. A autocrítica na opção pela invéxis; a autocrítica na opção pela tares; a autocrítica na opção pelas gestações conscienciais; a autocrítica na opção pelas amizades intermissivas; a autocrítica na opção
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pela dupla evolutiva (DE); a autocrítica na opção pelo atacadismo assistencial; a autocrítica na
opção pela policarmalidade.
Binomiologia: o exercício diário do binômio admiração-discordância pelo inversor duplista; o binômio diálogo-desinibição; o binômio frontochacra-coronochacra; o binômio leitura
(autocognição)-debate (autodiscernimento).
Interaciologia: a interação princípios-valores; a interação entre os membros do Grinvex; a interação inversor-parapreceptor; a interação inversor-reciclante; a interação autocriticidade-xenocriticidade; a interação autocriticidade-autoprofilaxia; a interação racionalidade-autocoerência.
Crescendologia: o crescendo da autopercuciência.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autorganização; o trinômio autocriticidade inversiva–maturidade invexológica−cosmopensenização.
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-posicionamento-racionalidade-autocoerência.
Antagonismologia: o antagonismo valores evolutivos / valores corruptivos; o antagonismo ponderação / impulsividade; o antagonismo mentalsomaticidade / subcerebralidade; o antagonismo invéxis / automimese; o antagonismo autocriticidade inversiva / rebeldia juvenil; o antagonismo análise isenta / pré-julgamento.
Paradoxologia: o paradoxo existente no estresse positivo da crise de crescimento; o paradoxo de a saturação de autocorrupções poder incitar a autoincorruptibilidade; o paradoxo de
a autoimagem positiva poder implicar em acomodação consciencial; o paradoxo atuação precoce–pensamento a longo prazo.
Politicologia: a invexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada nas autoprioridades.
Filiologia: a invexofilia; a proexofilia; a decidofilia; a debatofilia; a autopesquisofilia;
a recinofilia; a neofilia.
Fobiologia: a incoerência da invexofobia autoconstatada.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a eliminação da mania da precipitação.
Mitologia: a autossuperação do mito das evitações da invéxis.
Holotecologia: a invexoteca; a grinvexoteca; a mentalsomatoteca; a parapsicoteca;
a proexoteca; a intrafisicoteca; a biografoteca.
Interdisciplinologia: a Autoinvexometrologia; a Invexologia; a Grinvexologia; a Mentalsomatologia; a Autopercucienciologia; a Autorganizaciologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Habitologia; a Autodesassediologia; a Intermissiologia; a Pandeirologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; o ser interassistencial; o corpo docente da ASSINVÉXIS;
a dupla evolutiva composta por inversores; a equipin de invexologistas; a equipex de invexológos; a consciex aluna do Curso Intermissivo pré-ressomático.
Masculinologia: o jovem intermissivista; o inversor existencial; o jovem participante do
Grinvex; o agente retrocognitor inato; o discente de Invexologia; o pré-invexólogo; o inversor veterano.
Femininologia: a jovem intermissivista; a inversora existencial; a jovem participante do
Grinvex; a agente retrocognitora inata; a discente de Invexologia; a pré-invexóloga; a inversora
veterana.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens
invexologicus; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens serenissimus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autocriticidade inversiva mínima = a empregada na reiteração da opção
pela invéxis ao longo da vida humana; autocriticidade inversiva média = a empregada na rotina
útil do inversor existencial; autocriticidade inversiva máxima = a empregada nas macrodecisões
do inversor, norteadoras do completismo existencial.
Culturologia: a cultura da Invexologia.
Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis 15 trafores, em ordem alfabética,
facilitadores do desenvolvimento e qualificação da autocriticidade inversiva:
01. Abertismo: a construção de recins a partir do abertismo às heterocríticas desde a juventude.
02. Autoconsciencialidade: a aplicação dos atributos mentaissomáticos sobre o subcérebro abdominal desde a juventude.
03. Autodeterminação: a consciência dos autesforços enquanto matéria-prima na evolução pessoal desde a juventude.
04. Autoliderança: as deliberações assertivas e assunção da autoliderança desde a juventude.
05. Autopercuciência: a hiperacuidade na parapercepção das próprias ECs desde a juventude.
06. Autorganização: a manutenção do padrão homeostático de referência e na autorganização desde a juventude.
07. Conviviofilia: a focalização na fraternidade vivida desde a juventude.
08. Cosmovisiofilia: a ampliação constante da mundividência e cosmovisão desde a juventude.
09. Detalhismo: a assimilação constante de minúcias e neoinformações desde a juventude.
10. Disciplina: a assiduidade e disciplina na aplicação do CPC desde a juventude.
11. Equilíbrio: a eliminação da ansiedade e o equilíbrio na autopensenização diária desde a juventude.
12. Interassistencialidade: a retilinearidade na intencionalidade cosmoética interassistencial desde a juventude.
13. Maxiprioridade: a monopolização dos valores intermissivos prioritários desde a juventude.
14. Paratecnicidade: a alavancagem da recuperação dos megacons desde a juventude.
15. Produtividade: o encadeamento dos projetos e resultados proexológicos desde a juventude.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autocriticidade inversiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
02. Ano invexológico: Invexologia; Neutro.
03. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
05. Autopensenização vigorosa: Autopensenologia; Homeostático.
06. Binômio invéxis-conscienciometria: Invexologia; Homeostático.
07. Binômio invéxis-consciencioterapia: Invexologia; Homeostático.
08. Eficácia invexológica: Invexometrologia; Homeostático.
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Invexofobia: Antinvexologia; Nosográfico.
Invexograma: Invexometrologia; Neutro.
Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
Pré-invexólogo: Invexologia; Homeostático.
Representante multidimensional: Verbaciologia; Neutro.
Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

A AUTOCRITICIDADE INVERSIVA REVELA O EFEITO COSMOÉTICO DA OPÇÃO PELA INVÉXIS SOBRE A INTRACONSCIENCIALIDADE DO JOVEM INTERMISSIVISTA, NORTEANDO A BUSCA POR NEOPATAMARES EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já adquiriu o hábito de realizar constantes autorreflexões? Quais técnicas conscienciológicas utiliza na autocriticidade diuturna?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 60 e 61.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 713 e 714.

I. F. M.
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AUTOCRITICIDADE PARATERAPÊUTICA
(AUTOPARATERAPEUTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autocriticidade paraterapêutica é a qualidade, a propriedade, o talento
da conscin, homem ou mulher, com autavaliação e autanálise detalhistas, cosmoéticas, autênticas
e cosmovisiológicas da própria realidade consciencial, condição imprescindível ao planejamento
de ações de autenfrentamento, visando a homeostasia funcional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra crítica vem do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e esta do idioma Grego, kritikê, “crítica; Arte de julgar, de criticar”. Apareceu no Século
XIX. O segundo elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio
de; para além de”. O vocábulo terapêutico provém do mesmo idioma Grego, therapeutikós, “que
se refere ao cuidado e tratamento de doenças”, e este de therapeúo, “curar; tratar; cuidar”. Surgiu
no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autocriticidade terapeuticogênica. 2. Autanálise crítica cosmoética.
3. Autoparecer pró-autocura. 4. Criticidade autodesassediadora.
Neologia. As 3 expressões compostas autocriticidade paraterapêutica, autocriticidade
paraterapêutica iniciante e autocriticidade paraterapêutica veterana são neologismos técnicos da
Autoparaterapeuticologia.
Antonimologia: 1. Criticidade desqualificada. 2. Julgamento deslocado. 3. Autocriticidade assediadora.
Estrangeirismologia: o breakthrough mentalsomático nas autorreflexões sinceras; os insights inesperados; a possibilidade do upgrade homeostático; a dissecção do modus operandi;
a avaliação do modus faciendi; o Acoplamentarium; a glasnost na avaliação da realidade pessoal;
a averiguação do status holossomático; o Pesquisarium; o self-knowlegde.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocriticologia cosmoética.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema: – A autocrítica depura. Autocrítica: justiça pessoal. Autocríticas incluem omissões.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocriticidade cosmoética; o autopensene da
autocura; a relevância pensênica da Autoconsciencioterapia; o predomínio do pen na pensenidade
necessária ao autodesassédio; a retilinearidade pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os andropensenes; a andropensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os paraterapeuticopensenes; a paraterapeuticopensenidade; a lateropensenidade inspiradora; a autocriticidade auxiliando na investigação da presença de exopensenes.
Fatologia: a autocriticidade paraterapêutica; a análise pessoal com vistas ao autodiagnóstico; o atributo de mensurar as próprias parapatologias; a coragem de enxergar as próprias dificuldades; a pesquisa dos autotrafares; o exame dos autotrafais; a responsabilidade no parecer
sobre os autotrafores; a autocrítica quanto ao nível de higidez dos próprios mecanismos de funcionamento; a lucidez mantendo o autojuízo crítico necessário; a autexperimentação ampliando
a cognição autoconsciencioterápica; a ponderação nas autopercepções; a lógica nos critérios de
avaliação; as anotações e registros pessoais; a observação dos incômodos no dia a dia; a cogitação
sobre a origem dos malestares; o parecer leviano; a autocensura repressora; a desaprovação po-
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dendo levar à autocriticidade improdutiva; o julgamento sincero das condutas pessoais; a deliberação das consequências evolutivas das próprias ações; as interprisões grupocármicas produzidas
devido à falta de autocontenção; a autocomplacência; os desagravos ocasionados pela ausência de
autorreflexão; a autenticidade consciencial; a verdade nua e crua da consciência sobre si mesma;
o autojuízo do nível vivencial teático do conteúdo conscienciológico; o crivo detalhado da intraconsciencialidade; a complexificação do universo consciencial; o remédio individual para parapatologias semelhantes; o percurso do autodesassédio iniciado através do manuseio da própria lupa
intraconsciencial; a vontade do autenfrentamento da realidade pessoal; a autocura enquanto resultado final conquistado pela autocrítica discernida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a averiguação dos
bloqueios chacrais; a cogitação dos paracacoetes holobiográficos; as autocomplacências multimilenares; o antepassado de si mesmo; o autodiagnóstico através da análise conteudística das projeções conscienciais; a observação minuciosa dos mecanismos intraconscienciais milenares; o autojulgamento detalhista através da avaliação multidimensional, multiveicular e multiexistencial;
a estagnação evolutiva ocasionada pela ausência de autocrítica holossomática cosmoética; a reciclagem de automimeses dispensáveis a partir da autapreciação ponderada; a visitação à parapsicoteca ampliando a autocognição métrica; a ausência de autocrítica sadia levando à subjugação aos
assediadores extrafísicos; a autocientificidade embasando a pesquisa da sinalética parapsíquica
e energética pessoal; o autojuízo crítico das minúcias das facetas pessoais desvelando a paraprocedência; a melhoria da saúde consciencial levando a refratariedade às consciexes assediadoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos megaatributos pessoais favorecendo as ponderações
autocríticas paraterapêuticas.
Principiologia: o princípio do ―se não presta, não adianta fazer maqui agem‖; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio da evolução compulsória;
o princípio da autocura; o princípio do isto não é para mim; o princípio da liberdade consciencial nas escolhas pessoais; o princípio da responsabilidade interassistencial da consciência mais
lúcida; o princípio da escolha da assistência atacadista; o princípio da descrença autaplicado.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a autocriticidade; o código pessoal de Cosmoética enraizando a vontade de melhorar a si para assistir aos outros.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria pouca validada na prática
pessoal da conscin teoricona; a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica heteroconscienciométrica
conscin-cobaia auxiliando na autocriticidade; a técnica da qualificação da intenção; a técnica do
enfrentamento do malestar; a técnica da checagem holossomática; a técnica da dissecção pensênica; as técnicas de mensuração pessoal do traço intraconsciencial a ser enfrentado; a técnica
das pequenas ações; a técnica da pesquisa temática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Parageneticologia; o labcon pessoal; o laboratório das vivências diuturnas; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica e energética pessoal; o laboratório de Autoconsciencioterapia no setting consciencioterápico; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo (CI).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito grupocármico ocasionado pelas condutas instintivas; o efeito grupocármico das mudanças íntimas a maior; o efeito das parapercepções na autanálise cognitiva;
o efeito da autocriticidade na heterocrítica cosmoética; o efeito da bússola consciencial no cálculo da rota pessoal; o efeito do EV no auxílio do desnudamento consciencial; o efeito do autodiscernimento na análise crítica quanto ao trabalho tarístico prioritário no momento evolutivo;
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os efeitos do autexame na avaliação da tenepes; o efeito da reação alheia auxiliando a conscin
de baixa autocrítica.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses a partir da autexperimentação crítica;
a desativação das sinapses arcaicas a partir do julgamento autodiscernido.
Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo do curso grupocármico; o ciclo de autenganos na conscin
com redução do autojulgamento.
Binomiologia: a importância da autocrítica no binômio discriminação dos autassédios–
–discriminação dos heterassédios; o binômio autocognição–autexame fidedigno; o binômio autoconfiança-autocriticidade; o binômio valor real–valor idealizado; o binômio autodissecção fidedigna–metrificação confiável; o binômio julgamento pessoal–bom senso; o binômio baixa autocrítica–personalidade non sense; o binômio ausência de ponderação evolutiva–autocorrupção.
Interaciologia: a interação autojuízo crítico discernido–autodesassédio; a interação saúde cerebral–atributos cognitivos preservados–automensuração ponderada; a autocriticidade favorecendo a interação das peças do quebra-cabeça do próprio universo consciencial; a análise
da interação dos fatos e parafatos sincrônicos; a interação do autocrivo realístico com a assunção do trabalho de minipeça do maximecanismo; a interação do emocionalismo–redução do autojulgamento; a interação mitificação–contaminação da criticidade; a interação autodesconfiômetro–hiperacuidade evolutiva.
Crescendologia: o crescendo personalidade doente insciente infeliz–personalidade sadia feliz; o crescendo autocriticidade desassediadora–heterodesassédio; o crescendo autocrítica
apurada–CPC vivenciado–autodesassédio realizado; o crescendo refletir antes–falar depois.
Trinomiologia: o trinômio autopercepção-autocognição-autocrítica; o trinômio amoralidade-imoralidade-moralidade; o trinômio valores–princípios–coerência vivencial; o trinômio
Geneticologia-Parageneticologia-Mesologia; o trinômio autocrítica–autodesassédio–equilíbrio
dinâmico; o trinômio autocriticidade-autocientificidade-ponderabilidade; o trinômio autocrítica
do consciencioterapeuta–autocrítica do evoluciente–assistência promissora; o trinômio autossinceridade–avaliação da intenção–CPC.
Polinomiologia: o polinômio ver-sentir-escutar-auscultar; o polinômio vivenciar-ajuizar-refletir-definir; o polinômio memória–racionalidade–dicionários corticais–logicidade.
Antagonismologia: o antagonismo análise da ação sutil / análise da ação caricata;
o antagonismo autojulgamento desassediador / autojulgamento assediador; o antagonismo pesquisador autoimperdoador / pesquisador autocomplacente; o antagonismo autocorrupção / autenfrentamento; o antagonismo local de controle externo / local de controle interno; o antagonismo atenção aos parassinais / negligência aos parassinais; o antagonismo autocrenças / autexperimentação comprobatória antidogmas.
Paradoxologia: o paradoxo da autocriticidade ocorrer nas vivências individuais a partir do contato interpessoal; o paradoxo de a hiperheterocriticidade consciencial poder representar ausência de autocrítica; o paradoxo do autojuízo crítico ser estritamente centrípeto na personalidade não egocêntrica; o paradoxo de a autocrítica egocêntrica não sinalizar necessariamente egoísmo.
Politicologia: a autocracia; a tiranocracia; a monarquia; a política antievolutiva pessoal
da procrastinação da cognição do autodiagnóstico; a política do maior esforço pessoal; a meritocracia; a democracia.
Legislogia: as leis pessoais na amoralidade; as soberania das leis do Paradireito; as
leis do Direito intrafísico auxiliando na contenção da conscin sem autocrítica; as leis do fluxo
cósmico (sincronicidade evolutiva); as leis egocármicas; as leis grupocármicas; as leis da Fisiologia no controle dos excessos individuais.
Filiologia: a criticofilia; a metodofilia; a neofilia.
Fobiologia: a eisoptrofobia; a fobia da Consciencioterapia; a fobia da psicoterapia; a fobia do autenfrentamento.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome depressiva; a síndrome da
hipomnésia; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mu-
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lher-maravilha; a síndrome do super-homem; a síndrome da apriorismose; a síndrome da mesmice consciencial; a síndrome maníaca do transtorno bipolar; a síndrome psicótica.
Maniologia: a megalomania; a tiranomania; a egomania; a nosomania; a idolomania.
Holotecologia: a consciencioteca; a criticoteca; a autopesquisoteca; a nosopensenoteca;
a egoteca; a traforoteca; a trafaroteca; a nosoteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoparaterapeuticologia; a Autoconscienciometrologia; a Parassemiologia; a Autotemperamentologia; a Pensenologia; a Autoconsciencioterapia; a Parapercepciologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Autodespertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o 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 parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cético otimista
cosmoético (COC).
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cética otimista cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens
desassediator; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiens;
o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocriticidade paraterapêutica iniciante = o atributo do(a) autavaliador(a) principiante na utilização de métodos e técnicas da Autoconsciencioterapia; autocriticidade
paraterapêutica veterana = o atributo do(a) autavaliador(a) experiente na utilização de métodos
e técnicas da Autoconsciencioterapia.
Culturologia: a cultura da autopesquisa; a cultura da autodissecção analítica; a cultura
da Autoconsciencioterapia; a cultura da busca evolutiva.
Analiticologia. Pelos critérios da Autocriticologia, a dissecção analítica pessoal pode ser
realizada, pela conscin interessada, através do detalhamento da autocognição mediante a análise
de pelo menos 13 áreas principais descritas na ordem alfabética:
01. Anticonflitividade: a pacificação intraconsciencial; a pacificação interconsciencial;
a imperturbabilidade; a intermedição de conflitos; a Cosmoeticologia Resolutiva.
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02. Coerência: a autenticidade pessoal; a autaceitação paradoxal; os valores reais; o princípio vivenciado; a bússola consciencial; a Paraprocedenciologia Descortinada.
03. Comunicação: a introversão; a extroversão; a intenção comunicativa; a tipificação
da facilidade comunicativa; a Comunicologia Interassistencial.
04. Convivialidade: o isolacionismo; a sociosidade; a sociabilidade saudável; as companhias evolutivas; a Conviviologia Evolutiva.
05. Energossomática: o bloqueio chacral; o estado vibracional; a sinalética parapsíquica e energética pessoal; o autencapsulamento intencional; o rastreamento energético; a Energossomatologia Profilática.
06. Equilíbrio: a ponderação (non-sense); a logicidade; a saúde emocional; o surto vivenciado; a sanidade mental; a Homeostaticologia Funcional.
07. Intelecção: a escolaridade; a compreensão cognitiva; a polimatia; a síntese textual;
o posfácio; a Gesconologia Prática.
08. Mentalsomática: a intelectualidade; a racionalidade; o dicionário cerebral; a associação de ideias; a heurística verponológica; a Verponologia Teática.
09. Parapsiquismo: o parafenômeno; a clarividência; a retrocognição; a precognição;
a parapercepção impressiva; a pangrafia; a Parapercepciologia Cosmovisiológica.
10. Produtividade: a tares; a programação existencial; o perfil assistencial; o público
alvo; o trabalho diário; a ectoplasmia terapêutica; a Interassistenciologia Qualificada.
11. Psicossomática: a emoção predominante; a reação instintiva; o sentimento avançado; o domínio psicossomático; a Transafetivologia Vivenciada.
12. Somática: a apresentação externa; o cuidado somático; o encaminhamento de doenças; o respeito à Fisiologia; a Macrossomatologia Experimentada.
13. Temperamento: a constância laboral; o teor afetivo; o padrão da pensenidade; a observação das parapercepcões; o modus de interação social; a Autotemperamentologia Aplicada.
Evoluciologia. A realidade da consciência pode ser exemplificada pelos fatos e parafatos
envolvendo a mesma. Ninguém atinge determinado patamar evolutivo apenas por julgar, levianamente, o ter alcançado, e sim pelo maior esforço no trabalho diário de miniconquistas. Inexiste
planificação evolutiva sem autocrítica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autocriticidade paraterapêutica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Autavaliação sintética: Autoconscienciogramologia; Homeostático.
04. Autexame projetivo: Parassemiologia; Homeostático.
05. Autochecagem indispensável: Autexperimentologia; Homeostático.
06. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
07. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
08. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
09. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
10. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
11. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
12. Autoperdoador: Parapatologia; Nosográfico.
13. Autopesquisa inarredável: Autopesquisologia; Neutro.
14. Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Constrangimento cosmoético: Autocriticologia; Homeostático.
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A RESPONSABILIDADE DO INTERMISSIVISTA INICIA-SE
PELA AUTODISSECÇÃO REALÍSTICA. A AUTOCRITICIDADE
PARATERAPÊUTICA É A BASE DA CONQUISTA DE NEOPATAMAR ATRAVÉS DA HIPERACUIDADE EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, homem ou mulher, dispõe de paranálise criteriosa e autocrítica na
definição da realidade consciencial? Na condição de intermissivista, quais ações cosmoéticas e interassistenciais são planejadas por você com o intuito de alavancar a própria evolução?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 Seções; 1 biografia; 49 citações; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.685 megapensenes trivocabulares; 29
refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 118 e 119.
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AUTOCRITICOFILIA
(CRITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autocriticofilia é o posicionamento da consciência lúcida predisposta ao
autenfrentamento sadio, construtivo, a partir do autodiscernimento, do abertismo homeostático
e do valor cosmoético, quanto às autopesquisas contínuas e heterocríticas úteis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo crítica vem do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e este do idioma Grego, kritikê, “crítica; Arte de julgar, de criticar”. Surgiu no Século
XIX. O segundo elemento de composição filia provém do mesmo idioma Grego, philos, “amigo;
querido; queredor; agradável; que agrada”. Apareceu, na Linguagem Cientifica Internacional, no
Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Predisposição à autocrítica. 2. Interesse em autocríticas sadias.
3. Abertismo às autopesquisas críticas. 4. Autenfrentamentofilia. 5. Aprofundamento na autoconscienciofilia. 6. Autexamefilia. 7. Autodiagnosticofilia.
Neologia. O vocábulo autocriticofilia e as duas expressões compostas autocriticofilia
básica e autocriticofilia avançada são neologismos técnicos da Criticologia.
Antonimologia: 01. Autocriticofobia. 02. Ausência de autespelhamento. 03. Heterocriticofilia intelectual. 04. Reatividade às críticas. 05. Antiautenfrentamento. 06. Evoluciofobia.
07. Autoprognosticofilia. 08. Autoconscienciometrofobia. 09. Relutância à verdade. 10. Repelência às autanálises.
Estrangeirismologia: o puzzle parapedagógico para autopesquisa; a glasnost consciencial; a autodesmontagem da obstructed mind para autanálise; o stop a ser dado contra o crescendum da apriorismose desqualificadora; o feedback indesejado, mas necessário; o abertismo versus
’asso uta chiusura quanto à Conscienciologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocriticologia.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autocriticidade recupera cons. Autocriticofilia: combustível evolutivo. Autocríticas incluem omissões. Multipliquemos as autocríticas. Sejamos autocríticos sadios. Autocrítica: colírio conscienciológico.
Autocríticas destroem autolatrias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoconscienciometrologia; o holopensene da
autopesquisa; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; a extinção dos focos ectópicos
e autopensenes depreciativos; a profilaxia às pressões holopensênicas desqualificadoras; a eliminação da ruminação pensênica pela vontade decidida; o autesquadrinhamento do mecanismo de
agir, reagir e pensenizar; a filtragem e neutralização dos autopensenes e xenopensenes parapatológicos; a ampliação da autopensenidade pela pesquisa de idiomas e interatividade multicultural;
a autopensenidade com megafoco nas autossuperações cosmoéticas; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o estudo do materpensene pessoal.
Fatologia: a autocrítica levando ao defeito desfeito; a capacidade inteligente de suportar
as investidas contra si, rastrear as deficiências e promover a autocatálise evolutiva, harmonizando-se nas autossuperações; os atos conjugados de renovar, repensar, ressignificar, reeducar, reconscientizar-se e reaprender reprogramando; a desacomodação; o fato de a autocrítica, sem autestima, não ser eficiente; a identificação dos pontos de conflito intraconsciencial; a listagem dos
gatilhos evolutivos na intraconsciencialidade ante à interconsciencialidade; a desdramatização no
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autenfrentamento da tríade da erronia; o falso obstáculo disfarçando a oportunidade; a atenção
e encaminhamento da hipercriticidade baratrosférica; o fato de justificativas nem sempre significarem enganação; o autodesconfiômetro; a verdade dos fatos versus as mentiras dos detalhes de
certas interpretações; a valorização da priorização dedicada ao tempo para autanalisar-se; o diagnóstico do orgulho e culto à autoimagem errada; o desfazimento do hábito insano e equivocado
de descarregar nos outros as próprias dificuldades e frustrações, e assunção da autorresponsabilidade; a identificação e sinalização dos atoleiros emocionais; o encontro aparentemente despretensioso levando à ampliação da autoconscientização pesquisística; a iniciativa suficiente para aprofundar a essência da Conscienciologia; o uso consciente da autocriticidade desconectando plugues
e links do autassédio; a sobrevivência e renovação da conscin autopesquisadora munida de técnicas de autocrítica em prol da expansão da lucidez; o aprendizado máximo com o impacto dos fatos a partir da autoparapercepção ampliada; a realização do Curso Conscienciograma sem Drama; a identificação das emoções tóxicas; a ampliação da autoconsciência devido ao uso do atributo da autocriticidade sadia; a autorrevisão das gescons pessoais, banindo erros comprometedores; a abertura para dar e receber interassistência; o movimento de convergência existencial para
“pista principal”; a opção pela acareação desassediadora bem coordenada; a plena atividade e sentido existencial evolutivo; o reconhecimento dos trafores, trafares e trafais; a autocrítica com organização mnemônica; a fixação da vivência do traforismo; a substituição da postura reivindicadora deslocada; o desconstrangimento cosmoético com base no abertismo sincero e no inventário
detalhado dos fatos prioritários (autoinventariograma); a precisa expressão conscienciométrica
evolutiva; o ato de cair a ficha da autorresponsabilidade pessoal frente à Holocarmologia; a autorrecomposição proexológica; a vivência madura e predisposta à criticidade sadia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paranamnese
consciencial; a holanálise holobiográfica; a parassociofilia estudada e qualificada a partir das recin; o alinhamento crítico aos compromissos intermissivos; a autorrecomposição multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocrítica-autolucidez; o sinergismo dos autesforços
com talentos e oportunidades; o sinergismo lei do maior esforço–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo das equipes de trabalho estimulando e favorecendo a autocriticidade individual, pela
produmetria monitorada; o sinergismo autocriticofilia-adcons; o sinergismo lucidez-coragem.
Principiologia: o princípio do valor de todas consciências; o princípio pessoal de anotações úteis e automonitoramento visando suplantar a autodeficiência reconhecida; o princípio de
não julgar as pessoas aprioristicamente; o princípio de rir de si mesmo, com autestima sadia
e compartilhando aprendizados.
Codigologia: a elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC); os valores coletivos
vivenciados com base nas alíneas do código grupal de Cosmoética (CGC); a vivência teática do
código duplista de Cosmoética (CDC).
Teoriologia: a teoria dos 7 cês enquanto instrumento de aferição da autocriticidade.
Tecnologia: a técnica do Conscienciograma; a técnica da criticidade cosmoética quanto
aos autopensenes; a técnica da Janela de Johari; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica de relatório diários de autopesquisa; a técnica das 7 megaperguntas cunhada a partir do
acróstico ACEPIPE.
Voluntariologia: a vivência fraterna do intervoluntariado nas ICs, promovendo o egocídio sadio e oportunidade de melhorar a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Laboratoriologia: o laboratório da Autorganizaciologia; o laboratório da Pensenologia; o laboratório da Intermissiologia; o laboratório da sinalética parapsíquica; o laboratório
da Cosmoeticologia; o laboratório da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;
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o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: os efeitos homeostáticos dos parabanhos energéticos pós-autossuperações;
os efeitos das sinaléticas pró-autocrítica; o efeito corretor de autoposicionamentos da autocrítica
associada à Consciencioterapia; o efeito das autocríticas nas imersões e eventos conscienciológicas em geral; o aprendizado com possíveis efeitos da omissão deficitária de si ou dos outros;
o balanço periódico com base nas reações e efeitos recorrentes e rebarbativos, autênticos alertas
para a recin; os efeitos e crises de crescimento derivados dos encontros, desencontros e reencontros na dimensão física e extrafísica.
Neossinapsologia: as neossinapses hauridas pelo aproveitamento das auto e heterocríticas nas crises de crescimento; as neossinapses advindas da banana technique; as neossinapses
sadias advindas do convívio compulsório em contexto de autopesquisa diária.
Ciclologia: o ciclo conscienciométrico; o ciclo consciencioterápico; o ciclo da recuperação de cons; o ciclograma.
Enumerologia: a autocrítica verbal; a autocrítica somática; a autocrítica psicossomática; a autocrítica mentalsomática; a autocrítica grafopensênica; a autocrítica parapsíquica; a autocrítica conscienciométrica. O ato de autanalisar-se continuamente; o ato de enfrentar-se coerentemente; o ato de exercitar-se energeticamente; o ato de qualificar-se interassistencialmente;
o ato de corrigir-se autopensenicamente; o ato de realizar-se autoproexologicamente; o ato de
despertar-se antecipadamente.
Binomiologia: o binômio autassistência-interassistência; o binômio autorrealidade-autolibertação; o binômio autoinventário-autanálise; o binômio autenfrentamento-autodestravamento.
Interaciologia: a interação autocrítica-autorrenovação; a interação realidade-idealidade; a interação autocrítica–autassistência; a interação fato-autocriticofilia; a interação 100 redutores do autodiscernimento–20 travões autossabotadores; o isolacionismo intrínseco na interação neofobia-criticofobia; a interação polianismo terapêutico–autocriticofilia.
Crescendologia: o crescendo autocognição–lucidez máxima quanto às autocríticas e às
autolimitações; o crescendo autopesquisa-autocrítica-hiperacuidade-Automaturologia.
Trinomiologia: a recin ampliada com base no trinômio pensenes-hábitos-rotinas; o trinômio percepção-intenção-vontade; o trinômio coragem–autodiscernimento–afetividade sadia
sendo combustível para autocriticofilia; o trinômio autenfrentamento-autoinventariograma-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio amparofilia-autocriticofilia-interassistenciofilia-autodiagnosticofilia-autorrecinofilia-autopesquisofilia; o polinômio coragem autodiscernidora–autorganização pesquisística–linearidade mentalsomática–otimização proexológica.
Antagonismologia: a criticofilia determinante ante o antagonismo guia cego / amparador; o antagonismo transparência intraconsciencial / dissimulação; o antagonismo autocídio
/ autocriticofilia; o antagonismo crítica racional / violência verbal.
Paradoxologia: o paradoxo do excesso de críticas como justificativa para acomodação
velada; o paradoxo do leitor crítico amaurótico ou displicente quanto às próprias manifestações
e gescons; o paradoxo amizade-debate; o paradoxo das críticas nem sempre representarem más
notícias.
Politicologia: a meritocracia; a política da análise autobiográfica.
Filiologia: a autocriticofilia; a terapeuticofilia; a raciocinofilia; a recinofilia; a autopesquisofilia; a profilaxiofilia; a amparofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da autalienação; a autocrítica quanto à síndrome do pânico, capaz de desvendar o ciclo vicioso do autofechadismo; o posicionamento autoconsciente e convicto na “chapa quente” dos autenfrentamentos da vida respiratória pondo fim
à síndrome do avestruzismo; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da subestimação;
a síndrome do patinho feio supervalorizando a necessidade de aceitação nos grupos; a síndrome
do mau humor encobrindo a autocrítica e distanciando a heterocrítica útil.
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Mitologia: a automitificação através da verborreia; o mito de a crítica oportuna sempre
vulnerabilizar pessoas inteligentes.
Holotecologia: a diarioteca; a despertoteca; a conscienciometroteca; a egoteca; a mentalsomatoteca; a teaticoteca; a qualitoteca; a problematicoteca.
Interdisciplinologia: a Criticologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia;
a Autexperimentologia; a Gesconologia; a Autodesassediologia; a Descrenciologia; a Autevoluciologia; a Proexologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o pré-epicon; a conscin com autodesconfiômetro dinâmico; a isca humana
lúcida; a conscin autodecisora; a conscin comunicóloga; a conscin enciclopedista; a conscin pesquisadora do paradigma consciencial; a conscin intermissivista; a conscin tenepessista; o ser desperto; a conscin consciencióloga; a conscin conscienciômetra; a conscin teática; a conscin teleguiada autocrítica.
Masculinologia: o jovem autocriticofílico; o voluntário autocríticofílico; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o desdramatizado; o professor-autocrítico; o intelectual autocrítico; o revisor; o semperaprendente; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o entrevistador autocrítico; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o projetor consciente; o sistemata; o verbetólogo; o homem de autodiscernimento; o completista.
Femininologia: a jovem autocriticofílica; a voluntária autocríticofílica; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a desdramatizada; a professora-autocrítica; a intelectual autocritica; a revisora; a semperaprendente; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;
a duplista; a duplóloga; a entrevistadora autocrítica; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a projetora consciente; a sistemata; a verbetóloga; a mulher de autodiscernimento; a completista.
Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autocorrector; o Homo sapiens autoconscientiometra; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens neopensenicus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocriticofilia básica = a autavaliação somática tida enquanto hábito positivo e sistemático; autocriticofilia avançada = a autavaliação holossomática em estado de projeção consciencial lúcida.
Culturologia: a cultura da Conscienciometrologia; a cultura da autocrítica no âmbito
da Energossomatologia; a cultura da autocrítica parapercepciológica sadia; a cultura da Omniquestionologia.
Autocriticofobia. Com base na observação interconsciencial, intraconsciencial e pesquisa-ação, eis, por exemplo, listados na ordem alfabética, 20 travões sabotadores do processo de autocrítica sadia, visando o alerta e a busca de autovacinas:
01. Arrogância.
02. Autalienação.
03. Autassédio.
04. Autocorrupção.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Autocracia.
Autodesapego.
Autovitimização.
Baixa autestima.
Belicismo.
Bifrontismo.
Chauvinismo de gênero.
Corporativismo.
Energivorismo.
Estreiteza mental.
Loc externo.
Logomaquia.
Narcisismo.
Onirismo.
Poliqueixismo.
Protelação.

Hipótese. Aventa-se a hipótese de a criticidade sadia manter potencial alavancador evolutivo em grau acentuado, favorecendo a autoconscientização multidimensional (AM), cabendo
à consciência intermissiva investir continuamente na autocriticidade focada na autopesquisa, com
neofilia, antidispersividade, responsabilidade e critério evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autocriticofilia, 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. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
04. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
05. Autavaliação sintética: Autoconscienciogramologia; Homeostático.
06. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
07. Autocrítica remissiva: Autocriticologia; Homeostático.
08. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Conscienciofilia: Conscienciometrologia; Homeostático.
10. Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
11. Holanálise da conscin: Holomaturologia; Homeostático.
12. Heterocriticofilia intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Ponto cego: Autopesquisologia; Nosográfico.
14. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
15. Retomador de tarefa: Recexologia; Homeostático.

EVOLUI MAIS RÁPIDO QUEM SE AUTENFRENTA SANEANDO OS GARGALOS, ACOLHENDO OS AUTOTRAFORES
E EMPREGANDO A AUTOCRITICOFILIA PARA DESFAZER
BLOQUEIOS, INTERASSISTIR E RECUPERAR CONS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se autocriticofílico? Enfrenta as reciclagens intraconscienciais com prazer? Aproveita todas oportunidades para fazer autocríticas e receber heterocríticas cosmoéticas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 139 e 174.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 118 e 119.

C. M.
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AUTOCURA
(CONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A autocura é a remissão pessoal, bioenergética, dos distúrbios e patologias,
em geral, da conscin.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo cura vem do idioma Latim, cura, “cuidado; direção; administração; curatela (em Linguagem Jurídica); tratamento (em Linguagem Médica); guarda, vigia”.
Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autocompensação bioenergética; autodesassédio lúcido; autodesbloqueio energético; autorremissão. 2. Autopaliativo. 3. Autopsicoterapia; autoterapia; tratamento
de si mesmo. 4. Cura espontânea.
Neologismos. Os 2 vocábulos miniautocura e maxiautocura são neologismos técnicos da
Consciencioterapia.
Antonimologia: 1. Autassédio. 2. Heterocura. 3. Heteropaliativo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à saúde física e mental.
Unidade. A unidade de medida das energias conscienciais (ECs) é a vivência autopensênica do receptor de energias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a autocura; as curas espontâneas; o restabelecimento da homeostase pessoal;
o combate às causas dos problemas pessoais; as prioridades evolutivas; a consecução pessoal da
proéxis; a recomposição pessoal pela recéxis; as reconciliações pessoais gerais.
Parafatologia: as autocompensações bioenergéticas; o estado vibracional (EV); a soltura
energossomática; o autodomínio bioenergético; a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Enumerologia: a autopesquisa; a Autoconscienciometrologia; o estado vibracional
(EV); o autodiagnóstico; o autenfrentamento; a Autoconsciencioterapia; a autarremissão.
Binomiologia: o binômio Profilaxia-Paraprofilaxia; o binômio Autoconscienciometrologia-Autoconsciencioterapia.
Trinomiologia: o trinômio diagnóstico-Terapêutica-remissão.
Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo Profilaxia / Terapia.
Politicologia: a lucidocracia.
Fobiologia: a nosemafobia.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a energeticoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Autoconsciencioterapia; a Paraterapeuticologia; a Paraprofilaxiologia; a Pararregeneraciologia; a Projecioterapia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Homeostaticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca assistencial lúcida.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautocura = o descarte da cefaleia por intermédio do estado vibracional; maxiautocura = a remissão dos heterassédios através da eliminação dos autassédios.
Culturologia: os idiotismos culturais.
Predisposições. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 23 posturas consciencioterápicas, simples e complexas, de otimizações racionais, predisponentes às autocuras, para a vida cotidiana do pesquisador ou pesquisadora:
01. Abertismo. Acatar o abertismo pensênico na melhoria do holopensene pessoal.
02. Assistencialidade. Desenvolver projeções conscientes (PCs) assistenciais, entrosadas com os amparadores extrafísicos, a fim de intensificar as autodefesas energéticas.
03. Autodomínio. Afirmar o autodomínio consciencial através do livre arbítrio.
04. Climas. Instalar, com as próprias ECs, climas interconscienciais (holopensenes)
com saldos energéticos positivos. O estado vibracional purifica o sangue consciencial ou a EC.
05. Cosmoética. Eliminar autoculpas através da Cosmoética e da holomaturidade.
06. Desassedialidade. Eliminar de vez as intrusões energéticas autoconscientes dispensáveis, as seduções holochacrais patológicas e os pecadilhos mentais.
07. Desassins. Executar deliberadamente desassimilações simpáticas (desassins) das
energias conscienciais com autoconsciência plena.
08. Desrepressões. Viver equidistante de tradicionalismos bolorentos, mitos, simpatias
ancestrais, gurulatrias, sacralizações, superstições, fascínios de grupo, coleiras do ego, cangas
emocionais e guizos sob o queixo.
09. Dimener. Sondar parapsiquicamente a dimener, se possível, todo dia.
10. Epicon. Buscar a posição pessoal de epicentro consciencial lúcido.
11. EVs. Intensificar a frequência dos próprios EVs profiláticos na vida diuturna.
A reciclagem íntima é mais fácil se assentada em exercícios físicos / parapsíquicos.
12. Holochacralidade. Praticar, de rotina, a chuveirada hidromagnética e a refrigerada aeromagnética, renovadoras das ECs e da flexibilidade holochacral.
13. Homeostase. Evitar, ao máximo, o porão consciencial, o subcérebro abdominal
e a robéxis.
14. Megatrafores. Priorizar o atacadismo consciencial em vez do varejismo consciencial, dando preferência aos megatrafores na conduta.
15. Mentalsomática. Criar pensenes predisponentes à homeostase holossomática.
16. Neofilia. Cultivar a neofilia ou a adaptação pessoal fácil aos fatos e parafatos novos
e verpons.
17. Paraassepsia. Afastar das proximidades do próprio soma todos os objetos (bagulhos) indutores – energética ou psicologicamente – da criação de pensenes nocivos ou doentios.
18. PCs. Produzir de quando em quando PCs com volitação extrafísica livre.
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19. Pensenidade. Potencializar a própria imunidade orgânica através da manifestação
de pensenes positivos no holopensene pessoal de bom humor.
20. Primener. Fazer a profilaxia dos miniassédios eventuais e acidentes parapsíquicos,
através da primener mantida com determinação por intermédio da vontade inquebrantável.
21. Sexossoma. Amadurecer a própria sexualidade por medida de profilaxia afetiva.
22. Tenepessismo. Promover diariamente a prática assistencial, consolidada, da tarefa
energética pessoal (tenepes).
23. Trinômio. Fortalecer a autestima com o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Terapias. Sob a ótica da Consciencioterapia, a ocorrência generalizada de anticons nas
consciexes ressomadas neste planeta, evidencia a impossibilidade da autocura completa da conscin, seja quem for. Neste caso, devem ser incluídos até os Serenões sempre evitadores de estupros
evolutivos e privilégios interconscienciais. Esta é a característica do atual nível evolutivo dos
pré-serenões. Contudo, a autocura, mesmo relativa, é a mãe de todas as terapias.
Biologia. Segundo a Somatologia, a autocura básica é justamente a consciência lúcida,
antes de tudo, deixar a natureza humana, biológica ou química, do soma, reagir ante as agressões
externas para, somente então, recorrer aos arsenais terapêuticos disponíveis, em muitos casos capazes de intoxicar mais e não curar.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autocura, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
2. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
3. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
4. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
5. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
6. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
7. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

SEM A COMPREENSÃO OU A AUTOVIVÊNCIA TEÁTICA
DO ESTADO VIBRACIONAL TORNA-SE DIFÍCIL TODA AUTOCURA DURADOURA DAS MAZELAS OU PATOLOGIAS,
EM GERAL, TANTO DO HOMEM QUANTO DA MULHER.
Questionologia. Você já obteve êxito com a autocura de algum distúrbio pessoal? Como
conseguiu isso?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 97, 110, 301, 425 a 427, 736.
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AUTOCURRÍCULO SETENTENÁRIO
(AUTOCOMPLETISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autocurrículo setentenário é o levantamento exaustivo de autorrealizações autopesquisísticas gesconológicas voluntárias e teáticas, sugestivas de autocompletismo
existencial (compléxis), resultante do alto nível de priorização da conscin intermissivista parapsíquica, tenepessista, maxiproexista veterana, homem ou mulher, ao celebrar 7 décadas de vida humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo,
por si próprio”. Apareceu na Terminologia científica no Século XIX. O termo currículo vem do
idioma Latim, curriculum, “corrida; carreira; lugar onde se corre; campo; liça; hipódromo; picadeiro”, e este do verbo currère, “correr”. Surgiu no Século XIX. O termo setentenário provém do
mesmo idioma Latim, septuaginta, “o que tem ou aquele que está na faixa dos setenta anos de
idade.
Sinonimologia: 1. Autolevantamento de 7 décadas. 2. Rol de autorrealizações de 70
anos de idade. 3. Autocurrículo setuagenário. 4. Autoprodumetria setentenária.
Neologia. As 3 expressões compostas autocurrículo setentenário, autocurrículo setentenário minicompletista e autocurrículo setentenário megacompletista são neologismos técnicos da
Autocompletismologia.
Antonimologia: 1. Autocurrículo decenário. 2. Autocurrículo vintenário. 3. Autocurrículo cinquentenário. 4. Autocurrículo centenário. 5. Autocurrículo acadêmico. 6. Autocurrículo
profissional.
Estrangeirismologia: o avant garde consciencial evolutivo; a saúde holossomática permitindo a continuidade curricular par excellence; o valor do registro produmétrico no autocurriculum septuaginta anni; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) consistente comme il faut; o critério de
seletividade madura aplicado aos new challenges autevolutivos; o portfolio interassistencial da
conscin setentenária autolúcida; a doação do autolabcon au fur et à mesure; a autoconfiança inabalável nas oportunidades da trajetória autevolutiva, pari pasu com os amparadores; o strong profile consolidado pela experiência auto e maxiproexológica; a produção da chef d’oeuvre conscienciológica na maturidade; o rendimento consciencial evolutivo de alta performance.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Compléxis:
megassaldo autevolutivo. Maturidade: liberdade qualificada. Podemos fazer mais. Autorrealizações evolutivas motivam. Feitos autoproexológicos somam. Colecionemos compromissos cumpridos. Os resultados falam. Continuísmo: megatrafor evolutivo. Compléxis: obstinação cosmoética.
Citaciologia. A técnica de viver superando os óbices no adágio: – Medo do passado, tédio do presente e medo do futuro (Lucius Annaeus Seneca, 4 a.e.c.–65).
Proverbiologia. O realismo da sábia fórmula socrática: – Só sei que nada sei. A veracidade do dito: – Isso também passa. A vivência cronológica teática evitando a automimeses do
dístico: – Quem mata o tempo, morre improdutivo.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, em ordem alfabética, relativas ao tema:
1. “Juventude. A maturidade biológica é o período avançado da consolidação da
aprendizagem evolutiva e do completismo existencial, ou do autocompléxis”.
2. “Livro. Pouco adianta o romance com milhares de exemplares distribuídos se nada
acrescenta evolutivamente aos leitores. Para se atingir o compléxis, de maneira satisfatória, o melhor é publicar o livro conscienciológico, deixando os autografopensenes tarísticos nesta dimensão intrafísica, objetivando as próximas existências humanas”.
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3. Suprassumo. À conscin intermissivista, o suprassumo da existência humana, da vida
fetal ao crematório, é o completismo existencial da autoproéxis, ou o compléxis”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoprodutividade evolutiva; o holopensene
pessoal autoconstrutivo; a fôrma holopensênica interassistencial edificante; a autopensenidade paradireitológica; a autopensenização descrenciológica; o materpensene interassistencial maduro; os
neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; a autopensenidade linear; a autopensenização autoproexológica e maxiproexológica; a autopensenidade despertológica completista.
Fatologia: o currículo setentenário; o autocurrículo do conscienciólogo; os resultados
notórios positivos da busca incansável pelo autoconhecimento; o desfrute da leveza existencial altruísta da missão cumprida; a inteligência evolutiva pautando ações seguras com menos erros;
a arte de viver livre do peso egoico da improdutividade evolutiva; a otimização máxima do tempo
autevolutivo; a liberdade alcançada pela autossuperação da maioria dos conflitos banais da vida
humana; a reprogramação existencial evolutivamente performática; a fórmula da economia de
males posta em prática em todos os contextos; a ousadia da intenção de persistir no evolutivamente melhor; a dedicação incansável na manutenção do alto rendimento auto e maxiproexológico;
o otimismo realista autolúcido e espontâneo; o autorrevezamento multiexistencial entrosado com
as multitarefas maxiproexológicas atuais; a fórmula de quando 1 não quer, 2 não brigam consolidando o sobrepairamento e a imperturbabilidade diante das adversidades existenciais; a polivalência fortalecendo a automotivação contínua; a rotina diuturna útil e profícua; o arrasto autexemplarista produtivo orientando neointermissivistas; a opção pessoal pelo acompanhamento da marcha
evolutiva planetária; o hábito cultivado de ver e valorizar o melhor de tudo; o bom humor natural
enriquecido pela mundividência; o autodestravamento evolutivo em todas as direções; o rastro benigno de serviços evolutivos interassistenciais prestados; a Plataforma Currículo Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); o minicurrículo autevolutivo consistente; a coragem autevolutiva teática; o “jogo de cintura” crescente no desassédio interconsciencial; a qualidade do currículo do intermissivista; a produtividade interassistencial progressiva em quantidade e qualidade; o currículo perene do autodidatismo seletivo; a expectativa
sadia quanto ao neocurrículo do Curso Intermissivo (CI) vindouro; o senso de valor da passagem
inexorável das horas; o aprendizado autopesquístico compartilhado na gesconografia contínua;
a sintonia fina quanto aos autorreajustes temperamentais em níveis de sofisticação; o cultivo diário da higidez holomnemônica; a prioridade natural da inserção de neodados no automegacurrículo seriexológico; a evitação sistemática da apriorismose; a improdutividade intelectual tarística
bloqueadora do desenvolvimento autoparapsíquico; o aproveitamento máximo do multirrepertório
de talentos pessoais; a autoprodutividade setentenária satisfatória; a condição do intermissivista
exitoso adentrando a quarta idade; o multifacetamento autotemperamental facilitador do rodízio
de tarefas, sem desmotivações fáceis; o autopotencial reciclogênico parapsíquico explorado a fundo; a habilidade tarística qualificada fundamentando a Paradiplomacia Comunicativa em níveis de
excelência; o senso claro de atração ressomática confirmada pelos reencontros magnos de destino,
trazendo suporte afetivo para o terço final da vida humana; a policarmalidade alcançada no autorado gesconográfico contínuo de artigos, cursos, verbetes e livros conscienciológicos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de ferramenta do trabalho assistencial e existencial indispensável; o senso de eternidade oriundo de extrapolacionismos sobre as pararrealidades; a sensação íntima sadia de defasagem paracronológica
na dobagem dos evos; a postura gratulatória multidimensional pela abundância de bens recebidos
durante a atual existência crítica; as autorretrocognições nítidas amparadas; a consulta e aquiescência natural ao fluxo do Cosmos, ante decisões críticas pessoais e coletivas; a paraprocedência
antevista, cada vez mais próxima; a vivência parapsíquica autoconsciente do estágio evolutivo da
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libertação; os parapedágios pagos com tranquilidade, admitidos como parte natural do contrato intermissivo; a reeducação parapsíquica autodidata; os extrapolacionismos parapsíquicos sequenciados de euforin; as autoconvicções evolutivas multidimensionais, sólidas e serenas; o descortino
do porvir autevolutivo consolidando a compreensão, sem acumpliciamentos; a Ficha Evolutiva
Pessoal operosa confirmada pela mudança de equipex; a facilidade maior para desassimilar energias tóxicas de consciências e ambientes; o holocurrículo parapsíquico transformado em megagesconografia tarística; a aplicação da fórmula SEI sobre as realidades multidimensionais; o aumento exponencial da prole mentalsomática, fruto das neogestações parapsíquicas tarísticas; o autoparapsiquismo responsivo ativo; o vínculo interassistencial vincado no paracérebro ad aeternum; a ancoragem autorreciclogênica veterana com as Centrais Extrafísicas; o autorrevezamento
multiexistencial vindouro entrosando multitarefas maxiproexológicas atuais; o apoio inestimável
dos amparadores extrafísicos pessoais e funcionais; a docilidade autoparapsíquica cultivada com
gratidão; a liberdade de expressão intraconsciencial em diversos níveis e dimensões; a presença
amiga de amparadores extrafísicos multimilenares, qualificando megadecisões pessoais e grupais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo continuidade-produtividade; o sinergismo seriedade-responsabilidade; o sinergismo rigorosidade-utilidade; o sinergismo fidelidade-regularidade; o sinergismo pontualidade-assiduidade; o sinergismo interassistencialidade-policarmalidade; o sinergismo multidimensionalidade-paraoperosidade.
Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da fidelidade à paraprocedência; o princípio da descrença (PD); o princípio da eternidade consciencial; o princípio do continuísmo; o princípio da constância; o princípio da dedicação.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código vigente; o código social; o código parassocial; o código universal da Moral
Cósmica; os códigos interdimensionais.
Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da evolução consciencial; a teoria do autorrevezamento multiexistencial; a teoria da colheita intrafísica; a teoria do compléxis; a teoria da
maxiproéxis; a teoria da colheita intermissiva.
Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade padrão; a técnica de
mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da autopesquisa antonimológica; a técnica das 100 autafirmações realistas; a técnica do autabsolutismo cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico Pacificarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia;
o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio
Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da
Autoproexologia.
Efeitologia: o efeito sadio da maturidade; o efeito benigno da seletividade; o efeito prazeroso da autoconfiança; o efeito motivador da autestima saudável; o efeito fortalecedor da autossuficiência relativa; o efeito aliviador da missão cumprida; o efeito esperançoso do devir.
Neossinapsologia: as neossinapses consolidadas na idade madura; as neossinapses advindas pelo veteranismo; as neossinapses recebidas na interassistencialidade; as neossinapses
aprendidas na autoprodutividade; as neossinapses garantidas pela sinceridade; as neossinapses
criadas pela autenticidade; as neossinapses nascidas da liberdade.
Ciclologia: o ciclo das automutações; o ciclo de produtividade da vida humana; o cipriene; o ciclo semear-colher; o ciclo apego-desprendimento; o ciclo das interrelações conscienciais; o ciclo ressoma-dessoma.
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Enumerologia: o autocurrículo revelador; o autocurrículo desconhecido; o autocurrículo falho; o autocurrículo intrafísico; o autocurrículo negligenciado; o autocurrículo consistente;
o autocurrículo brilhante.
Binomiologia: o binômio melin-melex; o binômio cultura parapsíquica–autopesquisa
científica; o binômio incompléxis-anticompléxis; o binômio aporte-gratidão; o binômio cronêmica-proxêmica; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio idade real–idade evolutiva.
Interaciologia: a interação precisão-exatidão; a interação frequência-persistência; a interação concisão-moderação; a interação parcimônia-comedimento; a interação projetabilidade-multidimensionalidade; a interação tenepes-ofiex; a interação euforin-euforex.
Crescendologia: o crescendo minicompléxis-maxicompléxis; o crescendo repetição-expertise; o crescendo biografia pessoal–Ficha Evolutiva Pessoal; o crescendo autogescon-autolegado; o crescendo autorganização–alta produtividade; o crescendo autoprodutividade-autoposteridade; o crescendo autoproéxis-maxiproéxis.
Trinomiologia: o trinômio autocompléxis-autofiex-autodesperticidade; o trinômio proéxis-compléxis-moréxis; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autocurrículo-megacurrículo-holocurrículo; o trinômio nova aurora–novo porvir–mesma realidade; o trinômio intelectualidade-autoparapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio curricular neocurso intermissivo fundamental–neocurso intermissivo médio–neocurso intermissivo avançado;.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio impermanência-transitoriedade-efemeridade-eternidade; o polinômio segundo-minuto-hora-dia-semana-mês-ano-século-milênio; o polinômio currículo do inversor–currículo do reciclante–currículo do
conscienciólogo–currículo do evoluciólogo; o polinômio tenepes-ofiex-compléxis-moréxis.
Antagonismologia: o antagonismo ociosidade / operosidade; o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo disciplina / indisciplina; o antagonismo organização / dispersão; o antagonismo previdência / negligência; o antagonismo êxito / fracasso; o antagonismo
renúncia / exigência.
Paradoxologia: o paradoxo de a vida autoprodutiva longa poder parecer curta; o paradoxo de a competividade acirrada impedir o completismo existencial; o paradoxo de a automegaeuforização da conscin setentenária ser discreta; o paradoxo de a seletividade ser inclusiva;
o paradoxo de o veteranismo humano poder ser jovial; o paradoxo de o ―book‖ da conscin não
representar o paracurrículo autevolutivo; o paradoxo do elitismo evolutivo cosmoético.
Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei da perenidade dos afetos; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço
autevolutivo aplicada à autodecantação paragenética; a lei evolutiva de ninguém perder ninguém;
a lei do retorno vivenciada; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei do progresso.
Filiologia: a autocogniciofilia; a autocriticofilia; a autoproexofilia; a cosmoeticofilia;
a teaticofilia; a autodisciplinofilia.
Sindromologia: a transformação da síndrome do estrangeiro (SEST) em gescon policármica e colheita intrafísica.
Holotecologia: a holomnemoteca; a autocriticoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca;
a autorrecinoteca; a autanaliticoteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Autocompletismologia; a Interassistenciologia; a Autoproexologia; a Maxiproexologia; a Reeducaciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoparapercepciologia; a Tudologia; a Autopriorologia; a Autorreciclologia; a Autabsolutismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin polivalente; a conscin
multifacetada; a conscin multímoda; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o autor; o intelectual; o maxiproexista; o maxiproexólogo; o completista; o tenepessista; o tenepessólogo; o docente conscienciológico; o parapedagogo; o agente tarístico; o agitador de ideias; o verbetógrafo; o verbetólogo; o epicon lúcido; o autoparapsiquista; o tocador de obra; o homem de ação; o completista existencial.
Femininologia: a autora; a intelectual; o maxiproexista; a maxiproexóloga; a completista; a tenepessista; a tenepessóloga; a docente conscienciológica; a parapedagoga; a agente tarística; a agitadora de ideias; a verbetógrafa; a verbetóloga; a epicon lúcida; a autoparapsiquista; a tocadora de obra; a mulher de ação; a completista existencial.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens megacomplexor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo
sapiens offiexista; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens priorologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocurrículo setentenário minicompletista = o levantamento detalhado
das autorrealizações básicas alcançadas na autoproéxis; autocurrículo setentenário megacompletista = o levantamento exaustivo das autorrealizações magnas alcançadas na proéxis, além da ofiex e da autodesperticidade.
Culturologia: a cultura gratulatória; a cultura do exemplo; a cultura da produtividade
autevolutiva; a cultura da tares autaplicada; a cultura da interassistencialidade vivida; a cultura
altruística; a cultura autoparapedagógica; a cultura do autodidatismo parapsíquico perene.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o currículo setentenário, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assiduidade decenal: Epicentrismologia; Homeostático.
02. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
03. Autocosmovisão inventarial: Paracosmovisiologia; Neutro.
04. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
05. Incompléxis: Autoproexologia; Nosográfico.
06. Inventariologia: Proexologia; Homeostático.
07. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Megacompléxis: Autoproexologia; Homeostático.
09. Pós-compléxis: Autoproexologia; Homeostático.
10. Posicionamento pré-dessomático: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
12. Retificação: Recexologia; Homeostático.
13. Técnica do autoinventariograma: Autoconscienciometrologia; Neutro.
14. Teoria dos 7 cês: Intrafisicologia; Neutro.
15. Vintênio tenepessístico: Tenepessologia; Homeostático.
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COM ÂNIMO ELEVADO PELA PRODUTIVIDADE EVOLUTIVA
DO AUTOCURRÍCULO SETENTENÁRIO, A CONSCIN AUTOLÚCIDA, INTERMISSIVISTA E MAXIPROEXISTA VETERANA
SENTE-SE FELIZ PELO AUTOCOMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem priorizado a produtividade autevolutiva
e megaproexológica? Com quais resultados já chegou ou pretende chegar à sétima década da atual existência crítica?
Bibliografia Específica:
01. Balona, Malu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1a Ed. Marina
Thomaz; pref. 2a Ed. Daniel Muniz; pref. 3a Ed. Cristina Arakaki; pref. 4a Ed. 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; 2015; páginas 132, 133 e 186.
02. Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bomfim; et
al.; 314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3 a Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006;
páginas 26, 46, 52, 58, 79, 80, 92, 129, 142, 186, 203 e 236.
03. 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
13, 14, 44, 60, 92, 137 e 138.
04. Idem; Currículo do Conscienciólogo; Conferência; I Jornada de Educação Conscienciológica; 28.04.01
a 01.05.01; Rio de Janeiro; RJ; 31 p.; Publicação Interna; Rio de Janeiro, RJ; Maio, 2001; páginas 1 a 3, 8, 14, 15, 17, 19,
21, 23, 28 e 29.
05. 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 107, 108, 171, 282, 334,
367, 375, 439, 443, 629, 930, 1.061, 1.104, 1.257 e 1.392.
06. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 indices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associacao Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; 2004; páginas 49, 184, 207, 237, 239, 323, 335, 774,
824 e 947.
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 5, 45 e 679.
08. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane Ferraro;
164 p.; 40 caps.; 11 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 16, 19, 57, 69, 79, 110, 116, 117
a 129, 133 e 136.
09. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 16, 17, 24, 28, 82, 86 e 88.
10. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 24, 154, 772, 818, 835 e 836.
11. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 78, 268, 272, 289, 357, 361, 421, 451, 529, 595, 603, 609, 610, 614, 615,
703 e 724.
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AUTODECANTAÇÃO PARAGENÉTICA
(AUTABSOLUTISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodecantação paragenética é o ato ou o efeito da depuração progressiva de excrescências holossomáticas parapatológicas, decorrente da adoção teática do neocódigo
pessoal de Cosmoética (CPC) pela conscin intermissivista, homem ou mulher, consolidando graduais e notórias mudanças autotemperamentais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo decantação provém do idioma Latim Medieval, decanthare,
“derramar líquido, vertê-lo pela borda de um vaso”, constituído por de, “para fora”, e canthus,
“canto; beira de algum vaso ou copo”, de cantus, “revestimento de metal de uma roda”. O segundo elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além
de”. O vocábulo genética procede do mesmo idioma Grego, genetikós, “que gera; que produz; relativo as forças produtoras”, de genesis,“fonte; origem; início”. O vocábulo genético apareceu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autodepuração paragenética. 2. Autopurificação de caracteres autohereditários. 3. Autorrefinação paragenésica. 4. Autodespoluição paragenesíaca. 5. Autorregeneração paragenética. 6. Autorreciclagem paragenômica. 7. Autacrisolamento paragenético.
8. Autoclarificação do paraDNA.
Neologia. As 3 expressões compostas autodecantação paragenética, autodecantação
paragenética inicial e autodepuração paragenética avançada são neologismos técnicos da Autabsolutismologia.
Antonimologia: 1. Autoturvamento paragenético. 2. Autocontaminação paragênica.
3. Autodegradação paragenésica. 4. Autodegeneração paragenesíaca. 5. Autodeterioração paragenética.
Estrangeirismologia: o clearence paragenético e holossomático gradual derivado das
recins; o processo de autaprimoramento evolutivo contínuo par execellence; o fine-tuning holossomático; a démarche mentalsomática sofisticada favorecedora do autamadurecimento depurativo; o tour de force da ancoragem autorreciclogênica consolidada; o bilan periódico das recins
profundas; a mise en ordre diuturna dos trabalhos pesquisísticos autodepuradores; a identificação
do locus minoris resistentiae; o download da sabedoria inata acumulada na seriéxis; o continuum
da autevolução; a new breakthrough mentalsomático; o Mentalsomarium; o Elucidarium; o curriculum vitae seriexológico; o Recexarium; o Invexarium; o Evolucionarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Parageneticologia.
Coloquiologia. A Fisiologia comprovando a verdade dos adágios: – A função faz o órgão. O soma é juiz da conduta humana.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Mudanças
são necessárias. Qualifiquemos o holossoma. Autevolução: automutação contínua. Refinemos
a autopensenidade. Identifiquemos as autanomalias. Recin: autexpurgo paragenético. Autorrecins aportam saúde.
Ortopensatologia. Eis, 3 ortopensatas citadas em ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Decantação. A teática dos princípios evolutivos da autorganização, da assistencialidade e da grupalidade, é o caminho para a decantação das parapatologias da consciência”.
2. “Paragenética. A Genética, como se sabe, é hereditária, contudo, a Paragenética não
é. Vale a pena refletir sobre isso”. “Quanto mais evoluída a consciência, mais enxerga os efeitos,
funções e valores da Paragenética. Nesse momento transparecem os autotrafares e os autotrafores”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal autorreciclogênico; o holopensene pessoal autorregenerativo; a fôrma holopensênica autorrenovadora; a autopensenidade autoinovadora; a autopensenização autocurativa; a aquisição do neomaterpensene pessoal; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenidade linear; a drenagem progressiva da autopatopensenidade; a autorreestruturação pensênica; os autanciropensenes; a autanciropensenidade.
Fatologia: a personalidade assistencial emanando energias conscienciais (ECs) auto
e heterocurativas, de modo continuado; o potencial autorreciclogênico burilado em níveis de
excelência; o estágio da libertação alcançado pela pontuação interassistencial na Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP); os resultados notórios do autabsolutismo crescente aplicado, sem estresse negativo; os registros assíduos da autorreciclogenia vivenciada; a renovação consciencial em nível profissional; a repercussão positiva das mudanças pessoais, auto e heterorreconhecidas; as autorreflexões profundas favorecendo autorregenerações holossomáticas; as décadas de labor autopesquístico presentes na autoprodumetria gesconológica; o afinco no desenvolvimento dos atributos mentaissomáticos hígidos prioritários; a paragenética reconfigurando o neo-holossoma; a recuperação
de cons magnos; a importância da autocura através da reconciliação nas reciclagens contínuas;
a ativação de neocons captados pela autopesquisa profunda; os neopropósitos autevolutivos renovados; a parceria madura com amparadores pessoais e funcionais; as moratórias existenciais (moréxis); a autorrevolução traforística silenciosa; o nó górdio holomnemônico desfeito pela inteligência evolutiva (IE); a ampla gama de contatos sociais sadios favorecendo a saúde integral; as
potencialidades do ectoplasma ainda ignoradas; o vínculo interassistencial robusto pautando todas
as ações; o veteranismo parapedagógico da comunicação tarística; a dedicação para deixar as coisas “bem paradas e amparadas”; a travessia segura e cosmoética do ponto de inflexão de autoposturas anacrônicas; a autorganização crescente decantando a consciencialidade; a abertura de neocaminhos evolutivos levando ao completismo existencial (compléxis); a postura gratulatória perante o grupo evolutivo pelo autamadurecimento conquistado.
Parafatologia: a autodecantação paragenética; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático, condutor do refazimento holossomático contínuo; o irrompimento do paracérebro terapêutico; a autossinalética energoparapsíquica sofisticada, irradiada a partir dos lobos pré-frontais; a melhoria consciencial comprovada em fatos e parafatos; a energodiálise nas autodesassins derivadas da autopesquisa, depurando o holossoma; a identificação e valorização do macrossoma pessoal autorregenerativo; a folha corrida interassistencial meritória justificando a intercessão extrafísica nas autorrenovações holossomáticas; o neuroectoplasma utilizado para consolidar as próprias autoconfigurações paracerebrais; os desbloqueios corticais e paracorticais sequenciados, fixando o neotemperamento; o megafoco assistencial pautando a autorregeneração progressiva; a autorreestruturação paragenética a partir da mudança da arquitetura paracerebral;
a multifuncionalidade cerebral e paracerebral favorecendo as automutações; os contatos parassociais sadios favorecendo a saúde holossomática; as orientações parapsíquicas terapêuticas da neoequipex captadas em diálogos transmentais e autoparapsicofonias; as condutas cosmoéticas modificadoras da paragenética; os serviços interassistenciais autoparapsíquicos prestados em magnitude multidimensional; o resultado paracirúrgico da participação assídua em Dinâmica Parapsíquica; a paraneuroplasticidade consolidando a neomatriz mental; a Autoparafenomenologia identificada e reconhecida; o novo modelo organizador biológico desenhado pela conteudística do paracérebro; a anticonflitividade regendo a autoparadecantação holossomática; as contrações cranianas rítmicas desencadeadas pelo paracérebro do neuroectoplasta; a construção do autoneoconceptáculo mentalsomático predisposto às renovações contínuas; a paragenética pessoal sendo redesenhada pelas recins; o paracérebro receptivo; a biparacerebralidade indicando a presença constante da neoequipex pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mudança-renovação; o sinergismo paragratidão-parafetividade; o sinergismo vontade de viver–autorrecuperação; o sinergismo tarefa-compromisso;
o sinergismo assistência prestada–assistência recebida.
Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da determinação; o princípio da
descrença (PD); os princípios evolutivos pessoais; os princípios da autocura; o princípio da autoveracidade; o princípio do autenfrentamento.
Codigologia: o codex subtilissimus pessoal refinando a auto-herança evolutiva; o código
pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código genético (DNA);
o código paragenético (paraDNA); o código de conduta; o códego.
Teoriologia: a teoria da recéxis; a teoria da recin; a teoria da invéxis; a teoria do pensene; a teoria das Centrais Extrafísicas; a teoria da autorreestruturação pensênica.
Tecnologia: a técnica da ancoragem autorreciclogênica; a técnica da autopesquisa antonimológica; as técnicas de viver evolutivamente; a técnica da conexão com as Centrais Extrafísicas pela ancoragem autorreciclogênica; a técnica da mudança temperamental; a técnica dos 40
cursos Acomplamentarium; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica do estado vibracional profilático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Ectoplasmia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Autoproexologia; o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Paraterapeuticologia; o Colégio Invisível da Paraclinicologia.
Efeitologia: o efeito halo da maturidade; o efeito autocurativo do continuísmo; o efeito
regressivo da autodesorganização; o efeito nefasto da dispersividade autevolutiva; o efeito sadio
do autexemplarismo; o efeito respeitável da automanutenção no melhor; o efeito da autorreestruturação no rejuvenescimento; o efeito da autorretrocognição na autorganização; o efeito da decisão de mudar na implementação da mudança; o efeito animador dos bons propósitos de vida.
Neossinapsologia: as neossinapses resultantes de neoposturas; as neossinapses resultantes de neoações; as neossinapses resultantes de neoatitudes; as neossinapses resultantes de
neoconexões; as neossinapses resultantes de neoassociações; as neossinapses resultantes de neoposicionamentos; as neossinapses resultantes de neorreações; as autorremissões em etapas, modificando rotas sinápticas e parassinápticas.
Ciclologia: o ciclo das automutações; o ciclo das autorrenovações; o ciclo das autorregenerações; o ciclo das autorretificações; o ciclo das autorrecéxis; o ciclo das autorrecins; o ciclo autorregenerativo holossomático; o Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP) da atividade policármica.
Enumerologia: a autodecantação somática; a autodecantação cerebral; a autodecantação parapsicosférica; a autodecantação energossomática; a autodecantação psicossomática; a autodecantação mentalsomática; a autodecantação paracerebral.
Binomiologia: o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio genética-paragenética; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio reprogramação-renovação; o binômio
autotrafares-autotrafores; o binômio varejismo-atacadismo consciencial; o binômio solução-remendo.
Interaciologia: a interação energossoma-mentalsoma; a interação polimatia–pangrafia;
a interação produção de conhecimento conscienciológico–assistência pessoal garantida; a interação Curso Intermissivo (CI)–paraprocedência; a interação paragenética–doença degenerativa;
a interação evolução-remissão; a interação herança genética–auto-herança paragenética.
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Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo autocognição–pacificação íntima; o crescendo truques-técnicas; o crescendo autopesquisa-recin; o crescendo cérebro-paracérebro; o crescendo Fisiologia Humana–Parafisiologia; o crescendo DNA-paraDNA.
Trinomiologia: o trinômio autoconfiança-autestima-autossuficiência; o trinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autoprescrição; o trinômio hialoplasma-ectoplasma-endoplasma; o trinômio participação-retribuição-contribuição; o trinômio desintoxicação-depuração-despoluição;
o trinômio Central Extrafísica da Verdade (CEV)–Central Extrafísica da Fraternidade (CEF)–
–Central Extrafísica de Energia (CEE); o trinômio verdade-sinceridade-autenticidade.
Polinomiologia: o polinômio automotivação-autoproéxis-maxiproéxis-compléxis; o polinômio maturidade-liberdade-autoprodutividade-felicidade; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio dos dicionários sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico;
o polinômio transparência-sinceridade-veracidade-genuinidade; o polinômio idealização do passado–idealização do presente–idealização do futuro–aqui-agora multidimensional; o polinômio
autorrenovação-autoinovação-automutação-neoparagenética.
Antagonismologia: o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo brilhareco intelectual teórico / brilhantismo mentalsomático teático; o antagonismo substituição comum de hábitos / renovação autoprogramada de hábitos; o antagonismo patologia / higidez; o antagonismo
profundidade / superficialidade; o antagonismo megaesforço / inércia; o antagonismo responsabilidade / irresponsabilidade.
Paradoxologia: o paradoxo de os expurgos paragenéticos autocurativos poderem se
manifestar em aparentes enfermidades; o paradoxo de a doença degenerativa poder ser autorregenerativa; o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser atendido; o paradoxo do macrossoma
autorregenerativo; o paradoxo das cirurgias e curas invisíveis.
Politicologia: a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço autevolutivo.
Filiologia: a neofilia; a paraprocedenciofilia devida à gratidão pelo Curso Intermissivo
pré-ressomático.
Fobiologia: a neofobia; a recinofobia.
Sindromologia: o banimento da síndrome do estrangeiro (SEST).
Holotecologia: a recinoteca; a cognoteca; a neuroteca; a seriexoteca; a mentalsomatoteca; a mnemoteca; a autocriticoteca; a encicloteca; a fenomenoteca; a lexicoteca; a liberoteca.
Interdisciplinologia: a Autabsolutismologia; a Paragenealogia; a Autoparageneticologia; a Pararregeneraciologia; a Neuroética; a Parapsicopatologia; a Autorreciclologia; a Homeostaticologia; a Liberaciologia; a Paracerebrologia; a Paraclinicologia; a Interassistenciologia;
a Neuroconscienciologia; a Grupocarmologia; a Autosseriexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial;
a conscin otimista; a conscin antiqueixosa; a conscin grata; a conscin realista; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autodecisor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o conviviólogo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autodecisora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
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a completista; a convivióloga; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens depurator; o Homo sapiens refinator; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens libertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodecantação paragenética inicial = a autodepuração superficial de excrescências parapatológicas holossomáticas, desencadeada pela autorreciclagem existencial (recéxis); autodepuração paragenética avançada = a autodepuração profunda de excrescências parapatológicas holossomáticas, desencadeada pela autorreciclagem intraconsciencial (recin).
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autorreciclologia; a cultura
da Autoconscienciometrologia; a cultura da Autocogniciologia; a cultura da Autocoerenciologia;
a cultura da Autodiscernimentologia; a cultura da Interassistenciologia.
Autabsolutismo. Empregando o potencial autorreciclogênico, a conscin autabsolutista
neofílica consolida a dinâmica de autorreestruturação pensênica contínua, a partir de confrontações autopesquisísticas recinológicas, substituindo o determinismo evolutivo-imperativo pelo livre arbítrio evolutivo-cooperativo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodecantação paragenética, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ancoragem autorreciclogênica: Pararregeneraciologia; Homeostático.
02. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
03. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
04. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
05. Biparacerebralidade: Paracerebrologia; Homeostático.
06. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
07. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
08. Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
09. Neologismo paraterapêutico: Paraterapeuticologia; Homeostático.
10. Neuroconscienciologia: Paraneurologia; Neutro.
11. Omniquestionamento: Pesquisologia; Neutro.
12. ParaDNA: Parageneticologia; Neutro.
13. Parafetividade terapêutica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
14. Potencial autorreciclogênico: Autorreciclologia; Homeostático.
15. Primeiro discernimento: Holomaturologia; Homeostático.
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ADOTANDO O NEOCPC, RESULTANTE DA AUTORREESTRUTURAÇÃO PENSÊNICA, A CONSCIN AUTABSOLUTISTA
NEOFÍLICA DÁ INÍCIO ÀS MUTAÇÕES HOLOSSOMÁTICAS
HÍGIDAS PELA AUTODECANTAÇÃO PARAGENÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, evidencia o processo de expurgos autocurativos
holossomáticos promovidos pela autodecantação paragenética? Pretende escrever e compartilhar
as autexperiências em artigos, conferências, verbetes e livros?
Bibliografia Específica:
01. Balona, Malu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1a edição Marina Thomaz; pref. 2a edição Daniel Muniz; pref. 3a edição Cristina Arakaki; pref. 4a edição Allan Gurgel; revisor Marcelo
Bellini; 368 p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.;
6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 21
websites; glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21
x 14 cm; enc.; sob.; 4a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 35, 39, 42,
44 a 49, 58, 59, 61, 89, 130, 188, 217, 228, 241, 250, 257, 258, 264, 267, 268 e 276.
02. Si, Zi; A Filosofia do Meio (Zhong Young); apres. Antonio Pitaguari; revisores Antonio Pitaguari; et al.;
trad. James Legge (Chinês-Inglês); & Elena Kell (Inglês-Português); 80 p.; 33 caps.; 1 E-mail; 4 enus.; 6 websites; 8 notas; 44 refs.; 18 x 12 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; 2004; páginas 11, 21, 44, 45, 57, 58, 67 e 69.
03. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação Integral da Consciência; 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 54 e 83.
04. 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 98, 355, 480, 1.205
e 1.333.
05. Idem; Dicionário de Neologismos da Conscienciologia; org. Lourdes Pinheiro; revisores Ernani Brito; et
al.; 1.072 p.; 1 blog; 21 E-mails; 4.053 enus.; 1 facebook; 2 fotos; glos. 2.019 termos; 14.100 (termos neológicos); 1 listagem de neologismos; 1 microbiografia; 21 websites; 61 refs.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 609, 610, 626 e 627.
06. 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 54, 61, 86, 90, 94, 99, 95, 184, 190, 191,
196, 202, 208 a 210, 213, 236, 263, 354, 357, 380, 385, 416, 417, 447, 457, 462, 466, 468, 526, 551, 617, 618, 656, 667,
683, 702, 733, 769, 812, 830, 942, 948, 957, 1.001, 1.002, 1.006, 1.044, 1.053, 1.068, 1.074, 1.090 e 1.096.
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 474, 1.223
e 1.225.
08. 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; 1.156 enus.; 1 escala; 3 gráfs.; 42
ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas
41, 85, 161, 292, 544, 560 e 817.
09. 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 286, 390
e 754.
10. Idem; Técnica de Viver (Pelo Espírito de Kelvin Van Dine); 186 p.; 60 caps.; 60 ilus.; 18,5 x 13,5 cm; br.;
8a Ed.; Comunhão Espírita Cristã (CEC); Uberaba, MG; 1991; páginas 9, 13, 14, 38 e 168.
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AUTODECIDIBILIDADE
(DECIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodecidibilidade é o atributo, qualidade, faculdade, propriedade, característica, condição ou capacidade de a consciência, conscin ou consciex, realizar escolhas pautadas pelo autodiscernimento.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo decisão provém do idioma Francês, décision, “ação de decidir; resultado
dessa ação”, derivado do idioma Latim, decisio, “decrescimento; diminuição; transação; acordo;
ajuste; acomodação; ação de resolver alguma questão debatida”, e este de decidere, “cair; perecer;
morrer; decair; afastar-se; sucumbir; sair de”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Decidibilidade pessoal. 02. Auto-habilidade decisória. 03. Autautoridade deliberativa. 04. Autatilamento decisor. 05. Autopriorização efetiva. 06. Autopredileção assertiva. 07. Autocompetência decisória. 08. Autossolucionabilidade. 09. Autossuficiência
deliberativa. 10. Autapreciação técnica.
Neologia. O vocábulo autodecidibilidade e as duas expressões autodecidibilidade regressiva e autodecidibilidade evolutiva são neologismos técnicos da Decidologia.
Antonimologia: 01. Autoindecidibilidade. 02. Autoinabilidade decisória. 03. Desautoridade pessoal. 04. Imprecisão na autescolha. 05. Autotibieza. 06. Hesitabilidade. 07. Decidofobia. 08. Pusilanimidade. 09. Irresolubilidade. 10. Abstencionismo.
Estrangeirismologia: a selfperformance decisória; o know-how pessoal; a risoluzione
speciale; o examine both sides of the situation before deciding; o exercício de prioritizzare il migliore; o upgrade evolutivo; o neomodus operandi da autevolução consciencial; o savoir-faire
evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às decisões prioritárias.
Coloquiologia: o ato de não ficar em cima do muro.
Citaciologia: – “A pior decisão é a indecisão” (Benjamin Franklin; 17 6–1790).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da decisão pelo prioritário; o holopensene da autocrítica cosmoética; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; a priorização do pen dos autopensenes; a eficácia
dos autopensenes retilíneos na tomada de decisões.
Fatologia: a autodecidibilidade; a holomaturidade; a intencionalidade sadia de quem
procura acertar; a ausência de subterfúgios; a busca racional dos melhoramentos pessoais; a inteligência evolutiva (IE); a interassistencialidade; os momentos cruciais da megadecisão; o ato falho
de atribuição da responsabilidade pelas autescolhas, aos outros; a inércia; a insegurança pessoal;
o apego; os conflitos de interesse; a idealização das escolhas; as atitudes precipitadas recorrentes;
as oportunidades perdidas; a autocorrupção; a autoincerteza; o acriticismo; o ansiosismo; o conservantismo congelado; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); a pasmaceira da indecisão; as
pendências postergadas; o estacionamento regressivo; o autodestravamento; o autodesassédio;
o fato de a qualidade da escolha ser essencial para a autonomia evolutiva; a linha divisória da reciclagem; a libertação da interprisão; a priorização da qualidade dos resultados; a segurança íntima; as escolhas inteligentes; o livre-arbítrio direcionado às autodecisões; a ausência de autarrependimentos; os valores pessoais influenciando as decisões; a manutenção da direção megafocal
na sondagem pela melhor escolha; a escolha do melhor para todos; a filtragem das informações
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relevantes; as atitudes resolutivas; as consequências lógicas do acerto; o fato inconteste da intransferibilidade das decisões pessoais; o calculismo cosmoético; a primener resultante das escolhas acertadas; o cipriene; o universalismo; o equacionamento racional e lógico, das priorizações;
as megadecisões evolutivas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a atuação do amparo de função específico na filtragem das informações relevantes para a tomada de decisão; a possibilidade de as decisões cotidianas qualificarem
a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os problemas de autodecisão enfrentados pelos alunos do Curso
Intermissivo (CI) no planejamento da ressoma; a repercussão multidimensional das autodecisões;
a autodecisão sábia de acatar a orientação dos evoluciólogos no planejamento da próxima vida intrafísica; a irresistibilidade diante das oportunidades integradas ao maximecanismo evolutivo;
a interação com o fluxo cósmico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-ação; o sinergismo equilíbrio íntimo–
–juízo crítico–decisão prudente.
Principiologia: o princípio da imperturbabilidade aplicado às autodecisões; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da
economia de males; o princípio da ação e reação; o princípio filosófico antigo de ter coragem
para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas
condições; o princípio da lógica cosmoética; o princípio da perseverança nos objetivos evolutivos; o princípio evolutivo da acuidade nas autopriorizações.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as decisões pessoais.
Teoriologia: a teoria sendo 1% e a vivência 99% da decisão evolutiva; a teoria da decidibilidade computacional.
Tecnologia: a técnica da tentativa e acerto; a técnica da análise das autodecisões; a técnica da aplicação do trafor; a técnica da madrugada; a técnica da autorreflexão de 5 horas;
a técnica do autenfrentamento; a técnica do uróboro introspectivo; a técnica da decidibilidade de
conflitos (Direito).
Voluntariologia: as escolhas maxiproexológicas prioritárias dos voluntários intermissivistas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico das
retrocognições; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito cumulativo das autodecisões sadias resultando em autoconfiança;
a decisão errônea produzindo efeito lastimável da análise equivocada.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas do enfrentamento lúcido nas autodecisões
marcantes.
Ciclologia: o ciclo decisão-ação; o ciclo crise de crescimento (impasse)–ajuste da bússola consciencial (autodecisão)–neopatamar evolutivo (consequência).
Enumerologia: a decisão precipitada (autoirreflexão); a decisão postergada (autonegligência); a decisão crítica (autoponderação); a decisão equilibrada (autocomedimento); a decisão
discernida (autorreflexão); a decisão libertária (autoconhecimento); a decisão cosmoética (autevolução). A autoperspicácia; a autodeterminação; a autoconsciencialidade; o autatilamento; o autotaquipsiquismo; a autassertividade; a autodecidibilidade.
Binomiologia: o binômio autodecidibilidade evolutiva–autoincumbência; o binômio problemática-esquadrinhamento; o binômio perspectiva (aparência)-prospecção (sondagem); o binô-
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mio ortointencionalidade-ortodecidibilidade; o binômio estratégia-resultados; o binômio azáfama-irreflexão; o binômio segundos de loucura (interprisão)–séculos de reparação (recomposição).
Interaciologia: a interação reflexão-intenção-decisão; a interação (dupla) amparador-amparado nas decisões prioritárias evolutivas; a interação ônus decisório–bônus parapsíquico;
a interação autocrítica racional–escolhas coerentes.
Crescendologia: o crescendo vontade débil–volição vigorosa; o crescendo (progressivo)
estagnação acrítica–ação decisória; o crescendo (retrogressivo) raciocínio crítico embotado–atitudes extremadas–erronia; o crescendo autodecidibilidade emociogênica–autodecidibilidade racional; o autatilamento decisor embasando o crescendo omissão deficitária–omissão superavitária; a qualidade indubitável da decisão expressa no crescendo gestação humana–gestação consciencial; o concatenamento do crescendo proéxis-compléxis-maximoréxis no êxito meritório das
decisões irrepreensíveis.
Trinomiologia: o trinômio da decisão aqui-agora-já; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio intenção-ação-resultado; o trinômio critérios claros–objetivos definidos–autodecidibilidade edificante; o trinômio vontade férrea–intenção sadia–decisão criteriosa; o trinômio seleção dos fatos–equilíbrio íntimo–juízo crítico; o trinômio autopercepções-autanálise-autoposicionamento.
Polinomiologia: o polinômio clareza-objetividade-realismo-autodecidibilidade; o polinômio (decidofóbico) autodisplicência–auto-hesitação–autovacilação–autoindecisão; o polinômio (decidofílico) segurança-ousadia-arrojo-decisão; o polinômio murismo-inércia-indecisão-melin-melex.
Antagonismologia: o antagonismo decisão individual / decisão grupal; o antagonismo
decisão assertiva / decisão negligenciada; o antagonismo autocontrole emocional sadio / repressão emocional doentia; o antagonismo erro óbvio / decisão lógica; o antagonismo autolucidez
nas escolhas / inconsciência dos resultados; o antagonismo respeitabilidade / obtusidade; o antagonismo determinação / tibieza.
Paradoxologia: o paradoxo de a omissão poder ser a melhor decisão (omissuper).
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a argumentocracia; a cosmoeticocracia;
a proexocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada nas escolhas assertivas prioritárias.
Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a raciocinofilia; a logicofilia; a cogniciofilia; a fatofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da insegurança; a evitação da síndrome da
mediocrização.
Maniologia: o ato de abolir a mania das postergações.
Mitologia: a superação do mito sobre a vantagem da indecisão demagógica (murismo).
Holotecologia: a decidoteca; a pesquisoteca; a convivioteca; a experimentoteca; a cognoteca; a recexoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Decidologia; a Intencionologia; a Discernimentologia; a Voliciologia; a Intraconscienciologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin decidofílica; a conscin decidofóbica.
Masculinologia: o juiz; o jurado; o informata; o intermissivista; o cognopolita; o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o exemplarista;
o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o evoluciólogo; o conscienciólogo; o voluntário;
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o reciclante; o retomador de tarefas; o líder; o planejador; o estrategista; o tocador de obra; o homem de ação; o autodecisor.
Femininologia: a juíza; a jurada; a informata; a intermissivista; a cognopolita; a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológico;
a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a evolucióloga; a consciencióloga; a voluntária; a reciclante; a retomadora de tarefas; a líder; a planejadora; a estrategista; a tocadora de
obra; a mulher de ação; a autodecisora.
Hominologia: o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens autodeterminatus;
o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens agillis; o Homo sapiens conscientiometricus;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens intermissivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodecidibilidade regressiva = a efetivação da escolha equivocada de
a conscin, homem ou mulher, postergar a reciclagem intraconsciencial para a próxima existência
(diletantismo antievolutivo); autodecidibilidade evolutiva = a efetivação da escolha discernida de
a conscin, homem ou mulher, promover a antecipação da maturidade consciencial desde a juventude aplicando a técnica da invéxis (vanguardismo evolutivo).
Culturologia: a cultura da decisão evolutiva.
Taxologia. Sob a ótica da Autodecidologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 21
especialidades da Conscienciologia e possíveis decisões otimizadoras da autevolução:
01. Administrativologia: a autodecidibilidade gestora; o autogerenciamento.
02. Cogniciologia: a autodecidibilidade mentalsomática; a autoprodutividade.
03. Comunicologia: a autodecidibilidade interlocutória; a tares.
04. Conviviologia: a autodecidibilidade convivial; os interrelações sadias.
05. Cosmoeticologia: a autodecidibilidade proba; a autoincorruptibilidade.
06. Despertologia: a autodecidibilidade desassediadora; a autoimperturbabilidade.
07. Determinologia: a autodecidibilidade voliciolínica; a autofirmeza.
08. Discernimentologia: a autodecidibilidade racional; o autodiscernimento.
09. Evoluciologia: a autodecidibilidade proexológica; a autoprioridade.
10. Gesconologia: a autodecidibilidade grafopensênica; o autorrevezamento existencial.
11. Grupocarmologia: a autodecidibilidade assistencial; o acerto grupocármico.
12. Harmoniologia: a autodecidibilidade conciliatória; a heterorreconciliação.
13. Holomaturologia: a autodecidibilidade altruísta; a autodisponibilidade.
14. Interassistenciologia: a autodecidibilidade inegóica; a tenepes; a autofiex.
15. Paradireitologia: a autodecidibilidade parajurídica; a irrenunciabilidade evolutiva.
16. Parapedagogiologia: a autodecidibilidade reeducativa; o autodidatismo.
17. Parapercepciologia: a autodecidibilidade parapsíquica; a autoparapercuciência.
18. Pensenologia: a autodecidibilidade retilínea; a autoortopensenidade.
19. Recinologia: a autodecidibilidade mudancista; a autorrecin.
20. Retrocogniciologia: a autodecidibilidade retrocognitiva; a holobiografia pessoal.
21. Universalismologia: a autodecidibilidade maxifraterna; o cosmopolitismo.
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,
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evidenciando relação estreita com a autodecidibilidade, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
04. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
05. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
07. Diletantismo antievolutivo: Antievoluciologia; Nosográfico.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
09. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
10. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
11. Nução: Experimentologia; Neutro.
12. Ônus decisório: Holomaturologia; Neutro.
13. Positividade ambígua: Holomaturologia; Nosográfico.
14. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
15. Resolução prioritária: Autopriorologia; Homeostático.

A MATURIDADE INTRACONSCIENCIAL E O AUTODISCERNIMENTO TEÁTICO TORNAM INEQUÍVOCA A UTILIZAÇÃO
RACIONAL E INABALÁVEL DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA,
EXPRESSA NA COERÊNCIA DAS DECISÕES COTIDIANAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica a qualidade, a extensão, a profundidade, a influência e os resultados das autodecisões cotidianas? Em você, o autodiscernimento é expresso nas escolhas evolutivas pessoais?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 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 264, 413, 439, 443,
485, 494, 536, 551, 562, 569 e 633.
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AUTODECISÃO AGLUTINADORA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodecisão aglutinadora é a ação pessoal de a conscin lúcida, homem
ou mulher, predominantemente em relação ao voluntariado conscienciológico, adotar posicionamento paradiplomático em prol da convivialidade harmônica, inclusiva, equânime e integrada,
a fim de contribuir, efetivamente, para a construção da grupalidade sadia, democrática, sinérgica
e interconfiante.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autos, “eu mesmo;
por si próprio”. A palavra decisão provém do idioma Francês, décision, “ação de decidir;
resultado dessa ação”, e esta do idioma Latim, decisio, “decrescimento; diminuição; transação;
acomodação; ação de resolver alguma questão debatida”, derivada de decidere, “cair; perecer;
morrer; decair; afastar-se; sucumbir; sair de”. Apareceu no Século XVI. O termo aglutinação
deriva do idioma Latim, aglutinatio, “ligação; aglutinação”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Autodecisão integradora. 2. Autorresolução agrupadora. 3. Autodecisão pela convivialidade participativa.
Neologia. As 3 expressões compostas autodecisão aglutinadora, autodecisão aglutinadora primária e autodecisão aglutinadora avançada são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Falta de posicionamento integrador. 2. Irresolução pela coesão
grupal. 3. Autoposicionamento reforçador de exclusivismos. 4. Autoposicionamento estimulador
de conflitos. 5. Indiferença pela convivialidade participativa.
Estrangeirismologia: a glasnost comunicativa no desassédio grupal; o dream team;
o Argumentarium; o Reflexarium; a evitação do groupthink; o getting along; a élégance evolutiva; a aura popularis; a diplomatic posture do conscienciólogo; o aprendizado em dar e receber
feedbacks cosmoéticos, fortalecendo os vínculos conscienciais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade democrática e integrada.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Exclusivismo, não. Aglutinação. Já somos aglutinadores? Interconfiança: segurança grupal.
Citaciologia: – Construímos muros demais e pontes de menos (Isaac Newton, 1643–
–1727).
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
3 subtítulos:
1. “Aglutinação. A capacidade da aglutinação interconsciencial é a base do processo
evolutivo das consciências. Quem não entende semelhante condição ainda vive sob a obnubilação
do egoísmo”.
2. “Confiança. O aspecto mais sério do convívio é a confiança. Uma vez estabelecida,
se aparece algum fato de desconfiança, nunca mais a convivialidade será a mesma”.
3. “Grupalidade. O mais relevante não é o grupo evolutivo, em si, mas a pessoa
integrada ao grupo laboral”. “É da pessoa que se cria o grupo. É do grupo que se cria
coletividade. Tudo parte do pequeno para o grande, do mínimo para o máximo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade harmônica e integrada; o exercício da autopensenidade democrática; a autopensenidade da intercomunicação inclusiva; o holopensene da confiabilidade; o holopensene da autoincorruptibilidade; o holopensene da autodeterminação; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os harmo-
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nopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene
universalista.
Fatologia: a autodecisão aglutinadora; a evitação da exclusão; o fato de a indignação
cosmoética não gerar acumpliciamento; o ato de não seguir a multidão; o bônus do não; a autodecisão de conquistar a confiança dos amparadores e não dos assediadores (intra e extrafísicos);
o posicionamento pela autexclusão das panelinhas; a autodeterminação paradiplomática; a recusa
em reforçar as omiss es deficitárias, evidenciadas na frase “já era assim antes de eu chegar”; a recusa em fortalecer a postura passiva manifesta na opinião “está ruim, mas está bom”; o autoposicionamento antagônico aos aliciamentos e às seduções manipuladoras; a autenticidade; o desassombro para emissão de feedbacks cosmoéticos; o bom humor; a delicadeza no trato; a boa educação; a elegância; o autoposicionamento acolhedor; o sorriso sincero e desassediador; a atenção
com o colega; a empatia; a discrição; a voz e o porte pessoal aglutinadores; o magnetismo pessoal
cosmoético; os interesses egocêntricos de poder, em detrimento do bem-estar coletivo; a desaglutinação interconsciencial egoica; o ato de varrer os problemas grupais para debaixo do tapete; as
pseudo-harmonias; o desrespeito à inteligência alheia; a parcialidade manifesta; o corporativismo;
a descortesia; a aparência e o timbre de voz intimidantes; as manobras intimidadoras; a repressão
às discordâncias pelo argumento falacioso de o interlocutor estar assediado; a heterocrítica ácida
e seletiva;o ato de criticar em público e elogiar em particular; as conivências junto ao colega exclusivista; o uso da função para favorecimentos; o excesso de tempo no poder; a troca de cadeiras
ao modo de 6 por meia dúzia, dificultando a superação de práticas desaglutinadoras e a inovação
para a liderança compartilhada; a coragem de se levantar na multidão; o autesforço para conquistar a diplomacia e participar das soluções; a ampliação de práticas democráticas fomentando
a vontade grupal em consensos; os debates esclarecedores; o clima participativo, sem competição;
as estruturas de poder descentralizadas e cosmoéticas; a renovação das lideranças; a vivência da
gestão participativa conscienciocêntrica; a inteligência conviviológica; as interrelações desassediadas; a grupalidade interconfiante, transparente e avançada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a pressão extrafísica dos assediadores do passado; as algemas multisseculares da interprisão grupocármica; as
seduções holochacrais anticosmoéticas; a desconexão com os amparadores extrafísicos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal na convivialidade; a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim); o autencapsulamento energético oportuno; a ruptura das parainfluências de padrões desaglutinadores; a sinceridade multidimensional; a para-herança dos
bons modos e da elegância; a autossustentação das energias fraternas; as energias pacificadoras;
a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); o acolhimento energético favorecendo as refutações, debates e consensos; o predomínio dos chacras superiores; o Paradireito; a priorização da
convivência grupal paradiplomática e sadia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da soma dos trafores de todos; o sinergismo transparência-interconfiança; o sinergismo autocrítica-heterocrítica; o sinergismo do exemplo cosmoético arrastante; o sinergismo carisma–força presencial; o sinergismo da divisibilidade das
funções pela competência individual; o sinergismo líder aglutinador–equipe harmonizada;
o sinergismo resultante da adesão do grupo ao consenso definido.
Principiologia: o princípio cosmoético do compartilhamento para todos; o princípio
pessoal da recusa à anticosmoeticidade; o princípio de honrar o compromisso assumido em
Curso Intermissivo (CI); a aplicação do princípio discernidor ―isso não é para mim‖ (omissuper); o princípio da convivência pacífica com o pensamento diferente; o princípio cosmoético de
―aconte a o me hor para todos‖; os princípios do Paradireito.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) predispondo à vivência da grupalidade integrada; o respeito ao código grupal de Cosmoética (CGC); o código de convivialidade;
a adoção dos códigos de diplomacia.
Teoriologia: as teorias da Gestão Participativa; a teoria da Conviviologia Cosmoética;
a teoria de a pacificação íntima promover a paz ao derredor; a teoria da confiança; a teoria de
sempre haver modo mais acertado de proceder; a teoria da coerência com a paraprocedência.
Tecnologia: a técnica de conviver com todos sem acumpliciamentos; a técnica da autoblindagem energética; a técnica da autodecisão; a técnica etológica do salto baixo; a técnica
da mudança autotemperamental; a técnica da Confrontologia quando equilibrada; a técnica da
comunicação não violenta; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da convivialidade transparente
e sadia.
Voluntariologia: o voluntário no trabalho certo, no lugar certo, na hora certa e junto
às pessoas certas; o voluntariado conscienciológico ao modo de laboratório de convivialidade;
os voluntários da inclusão e da paz.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Harmoniologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da
Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos potencializadores da aglutinação grupal; o efeito sadio dos posicionamentos cosmoéticos; o efeito da indignação cosmoética; os efeitos educativos do não
acumpliciamento anticosmoético; o efeito impactoterápico da autenticidade consciencial; os
efeitos repercussivos da inconflitividade íntima melhorando a atmosfera convivencial; os efeitos
evolutivos da paz no grupo.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses para eliminar a indiferença pela
transparência e aglutinação convivenciais; as neossinapses permitindo novas abordagens
a situações seculares e repetidas; as neossinapses de trafais adquiridos; as neossinapses decorrentes dos feedbacks esclarecedores recebidos; as neossinapses das neoideias pacificadoras; as
neossinapses derivadas das interrelações grupais homeostáticas.
Ciclologia: o ciclo circunstancial líderes-liderados; o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas pela falta de grupalidade cosmoética; o cic o ocioso da ―rasga ão de seda‖;
o ciclo de reeducação das condutas pessoais; a clareza quanto à improdutividade do ciclo pensar
mal–evocar assediadores–fortalecer desafetos–alimentar patologia; o ciclo vítima do assediador–assistente do assediador; o ciclo pensar-decidir-agir; o ciclo evolutivo pessoal.
Enumerologia: o ato de eliminar o indiferentismo; o ato de optar pelo ortoposicionamento opositivo agregador; o ato do não acumpliciamento com os interesses egocêntricos de
poder; o ato de não recear desagradar os integrantes do grupo; o ato de não se intimidar perante
as exclusões; o ato de nortear-se pelos valores intermissivos; o ato de conquistar a diplomacia
conciliatória.
Binomiologia: o binômio autocognição aglutinadora–liderança pacifista; o binômio
autoridade funcional–autoridade moral; o binômio função-trafor; o binômio saber centralizar–
–saber descentralizar as decisões; o binômio admiração-discordância; o binômio (ideal) compartilhar amparadores–anular assediadores; o binômio bom humor–bom-tom; o binômio maturidade-irresistibilidade; o binômio reeducação diplomática–reeducação ortoconviviológica; o binômio harmonia grupal–maximização dos resultados.
Interaciologia: a interação liderança compartilhada–autonomia evolutiva pessoal; a interação coordenadores-voluntários; a interação plateia intrafísica–plateia extrafísica; a necessidade de interações pautadas no respeito intra e interconsciencial; a interação ser diferente–fazer
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diferente; a interação conscin respeitosa–olhar educado; a interação ganha-ganha; a interação
intergrupal de trafores.
Crescendologia: o crescendo intercomunicação-intercompreensão; o crescendo intersuspeição-interconfiança; o crescendo capacidade de aglutinação ética–capacidade de aglutinação cosmoética; o crescendo poder temporal–poder consciencial; o crescendo diplomata–
aprendiz de paradip omata‒conscienci ogo; o crescendo Instituição Conscienciocêntria (IC)–
‒ omunidade onsciencio gica osmoética nternaciona (CCCI).
Trinomiologia: o trinômio nosográfico controle subliminar–manipulação espúria–interprisão prolongada; o trinômio educação-consideração-respeito; o trinômio energia-simpatiaalegria; o trinômio graciosidade-delicadeza-temperamento; o trinômio reuniões-consensos-acordos; o trinômio pessoa certa–local adequado–momento oportuno; o trinômio agrupar-desagrupar-reagrupar.
Polinomiologia: a harmonização convivencial pelo polinômio sinceridade-honestidadeseriedade-confiabilidade; o po inômio socia por favor‒obrigado‒descu pe‒com licença;
o po inômio democrático todos pensam‒todos ana isam‒todos decidem‒todos fazem; o polinômio
postura-olhar-voz-gesto; o polinômio transparência-democracia-autenticidade-feedback na construção da grupalidade sadia.
Antagonismologia: o antagonismo consciencial pessoa aglutinadora / pessoa desaglutinadora; o antagonismo teoricão da paz / agente pacificador teático; o antagonismo postura
pró-conflito / postura anticonflito; o antagonismo atrator de assediadores / atrator de amparadores; o antagonismo ambição de poder / ambição de evoluir; o antagonismo crítica construtiva
/ crítica malévola; o antagonismo olhar acolhedor / olhar reprovador; o antagonismo saber dizer
sim / saber dizer não; o antagonismo fechadismo do grupúsculo discriminatório / grupalidade
avançada do Estado Mundial.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin franzina de consciência vigorosa; o paradoxo de
o ganho poder ser a perda; o paradoxo da negação agregadora; o paradoxo da união dos diferentes; o paradoxo de falar pouco dizendo muito; o paradoxo da domesticação mútua; o paradoxo do isolamento reflexivo para assistir o grupo.
Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a democracia;
as políticas harmônicas convivenciais; a política do debate; as políticas do Igualitarismo; a política universalista.
Legislogia: as leis da convivialidade educada; as leis da Grupocarmologia; as leis do
Paradireito; as leis do gregarismo humano; a lei da interassistencialidade; o desconforto das leis
aos sequiosos de poder, status e controle.
Filiologia: a grupoconviviofilia; a grupofilia; a integraciofilia; a decidofilia; a comunicofilia; a pesquisofilia; a cosmoeticofilia; a discernimentofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a criticofobia; a autocriticofobia; a cosmoeticofobia;
a interaciofobia.
Sindromologia: a indiferença ao feedback interassistencial na síndrome da presunção;
a síndrome do pequeno poder; a evitação da síndrome da Maria vai com as outras; a síndrome do
bonzinho.
Maniologia: a murismomania; a megalomania; a belicomania; a mania de omitir informações; a mania de subestimar; a superação da mania de centralizar as decisões; o ato de abrir
mão da mania de não aglutinar trafores grupais para o bem comum.
Mitologia: a queda do mito da superioridade do líder; o mito da consciência insubstituível; o descarte do mito de agradar a todos; o mito de a convivência sadia não ter debate;
o mito da convivência harmônica sem autesforço; o mito do grupo perfeito; o mito da paz
sem voz.
Holotecologia: a gregarioteca; a convivioteca; a traforoteca; a trafaroteca; a grupoteca;
a cosmoeticoteca; a diplomacioteca; a harmonioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Harmoniologia; a Integraciologia; a Interconfianciologia; a Autodiscernimentologia; a Liderologia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia;
a Comunicologia; a Autopesquisologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin coadunadora lúcida; a consciência fidedigna; a conscin autêntica;
a conscin assertiva empática; a conscin intercomunicativa; a conscin acolhedora; a conscin
delicada; a conscin afetiva; a conscin autocrítica; a conscin heterocrítica; a conscin atratora;
a consciência harmonizadora; a consciência universalista; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin mediadora de conflitos; a conscin
paradiplomática.
Masculinologia: o aglutinador cosmoético; o atrator energético; o gestor democrático;
o destemido; o discernidor; o autopesquisador; o observador; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicador; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador;
o voluntário da Conscienciologia; o tocador de obra; o homem de ação; o homem confiável; o semeador da harmonia.
Femininologia: a aglutinadora cosmoética; a atratora energética; a gestora democrática;
a destemida; a discernidora; a autopesquisadora; a observadora; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista;
a comunicadora; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a voluntária da Conscienciologia; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher confiável; a semeadora da harmonia.
Hominologia: o Homo sapiens agglutinator; o Homo sapiens autodecisor; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens paradiplomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodecisão aglutinadora primária = a da conscin pré-serenona lúcida,
atuando na grupalidade conscienciológica com os recursos do autoparapsiquismo em desenvolvimento; autodecisão aglutinadora avançada = a da conscin desperta, atuando na grupalidade
conscienciológica com os recursos do autoparapsiquismo consolidado e o emprego lúcido da Paradiplomacia.
Culturologia: a cultura da convivialidade cosmoética; a cultura sectarista; a cultura
patológica dos privilégios; a cultura universalista; a cultura do debate; a cultura da gestão participativa; a cultura da transparência; a cultura da Harmoniologia Grupal; a cultura da Paradiplomaciologia; a cultura do melhor para todos.
Autopesquisologia. Os desafios para compreender os bastidores complexos das
interrelações grupais, e os autoconflitos deles advindos, podem ser aproveitados enquanto
laboratório de autopesquisa pelo voluntário francamente interessado em investir na evolução
pessoal.
Integraciologia. De acordo com a Conscienciometrologia, eis, em ordem alfabética,
25 exemplos de atributos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de valores evolutivos universais, ensejadores da autodecisão aglutinadora:
01. Acolhimento: a atenção fraterna nas relações; a qualidade de escuta.
02. Afabilidade: a delicadeza e cortesia; a educação pessoal refletindo na amabilidade
do comportamento.
03. Alegria: a leveza e jovialidade, promotoras do bem-estar.
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04. Bom humor: a positividade; a veia cômica; o ato de enxergar o lado mais leve das
situações.
05. Bom senso: o combate à impulsividade; o discernimento e reflexão nas tomadas de
decisões.
06. Bom-tom: a sobriedade; a atitude elegante; o mimo energético; a discrição; a convivialidade sem arrogância; o olhar educado, inteligente e fraterno.
07. Comunicabilidade: a habilidade de dialogar com eficiência; o uso apropriado da
linguagem; a abertura à alteridade.
08. Confiabilidade: a credibilidade; o comprometimento; o ato de despertar o sentimento de confiança nos compassageiros evolutivos.
09. Criticidade: o pensamento crítico, racional e criterioso; a lógica.
10. Empatia: as conexões afetivas; a capacidade de se situar sob outro ponto de vista;
a compreensão.
11. Equanimidade: a imparcialidade; o ponto de vista universalista.
12. Esmero: o cuidado; a qualidade na realização de tarefa; a escrita bem elaborada,
organizada e com esmero de estilo na comunicação interconsciencial.
13. Exemplarismo: a postura e o procedimento exemplares, cosmoéticos, da conscin-farol.
14. Fidelidade: a lealdade; o ato de não trair a confiança depositada sobre si.
15. Flexibilidade: o ato de se abrir, racionalmente, para novas possibilidades; a adaptabilidade; o desapego aos apriorismos.
16. Incorruptibilidade: a autocosmoética; a honestidade; a dignidade; a coerência;
a nobreza de caráter.
17. Intencionalidade: a qualidade da intenção na condução dos propósitos.
18. Juízo crítico: a auto e heterobservação com ponderação e análise acurada.
19. Liderança: a capacidade de liderar com aptidão; a habilidade para dirigir, coordenar
e motivar, com discernimento, flexibilidade, consideração e aglutinação.
20. Longanimidade: a paciência; a ausência de atos soberbos e agressivos; a persistência; o equilíbrio.
21. Pacifismo: a harmonia interior; a tendência ao respeito; o perdão; a predominância
do equilíbrio e da concórdia.
22. Prioridade: a essencialidade; o posicionamento pessoal, autodiscernido e objetivo,
de dedicação às tarefas mais relevantes a serem atendidas em primeiro lugar.
23. Racionalidade: a inteligência; a razão; as decisões baseadas no discernimento
e na ponderação; o juízo acurado.
24. Responsabilidade: a maturidade; o dever; o cumprimento consciente, responsável,
abnegado e qualificado dos compromissos assumidos.
25. Sinceridade: a manifestação autêntica, livre de hipocrisia; a ausência de artificialidade; o sorriso genuíno, confiável e inconfundível aproximando consciências.
Interassistenciologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 condutas estimuladas pela autodecisão aglutinadora, capazes de aparar arestas e fomentar a construção progressiva da grupalidade coesa e interconfiante:
1. Antiacumpliciamento: a inconivência com atos anticosmoéticos, em coerência com
os paradeveres intermissivos.
2. Atratividade: a qualificação do pensene refletindo na psicosfera pessoal acolhedora.
3. Descentralização: a horizontalização efetiva do poder pela divisão de funções entre
os colegas.
4. Encorajamento: o estímulo ao somatório de esforços e à convergência sinérgica dos
talentos individuais, orquestrado pela liderança aglutinadora e traforista.
5. Esclarecimento: a comunicação livre, clara, precisa, autêntica e esclarecedora contribuindo para a interconfiança grupal.
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6. Feedback evolutivo: o investimento coletivo na melhoria da capacidade de dar e receber feedback cosmoético, sendo instrumento de transparência convivencial e de auto e heterodesassédio.
7. Glasnost: a autodecisão consciente de abordar e evidenciar os atos anticosmoéticos,
desaglutinadores e prejudiciais ao grupo.
8. Posicionamento: a coragem de autoposicionar-se, de maneira lúcida e discernida, no
esclarecimento das consciências, contribuindo para o desenvolvimento da criticidade grupal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodecisão aglutinadora, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Antagonismologia sadia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
04. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
06. Feedback cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Grupalidade cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
08. Indignação cosmoética: Autocosmoeticologia; Homeostático.
09. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
10. Liderança compartilhada: Liderologia; Neutro.
11. Megaexplicitação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Plenitude convivencial: Conviviologia; Neutro.
13. Polidez fraterna: Comunicologia; Homeostático.
14. Pseudo-harmonia: Harmoniologia; Neutro.
15. Silêncio omissivo: Parapatologia; Nosográfico.

A AUTODECISÃO AGLUTINADORA, ALICERÇADA PELA
COSMOÉTICA, DEMONSTRA ATRATIVIDADE QUALIFICADA
DA CONSCIN EMPENHADA NA HARMONIA DE TRAFORES
GRUPAIS, EM FAVOR DA SINERGIA MAXIPROÉXICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de conscin intermissivista, já avaliou o nível de autocapacidade aglutinadora no voluntariado conscienciológico? Como encara,
realisticamente, o desafio do ortoposicionamento integrador? Com qual frequência se manifesta
de modo paradiplomático?
Filmografia Específica:
1. 12 Homens e uma Sentença. Título Original: 12 Angry Men. País: Estados Unidos. Data: 1957. Duração: 96 min. Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: Português. Direção: Sidney Lumet.
Elenco: Henry Fonda; Ed Begley; Lee J. Cobb; Martin Balsan; John Fiedler; Jack Klugman; Ed Binns; Jack Warden;
Joseph Sweeney; George Voskovec; Robert Webber; Rudy Bond; James Kelly; Billy Nelson; & John Savoca. Produção:
Henry Fonda & Reginald Rose. Direção de Arte: Robert Markel. Roteiro: Reginald Rose. Fotografia: Boris Kaufman.
Música: Kenyon Hopkins. Figurino: Boris Kaufman. Maquiagem: Herman Buchman. Edição: Carl Lerner. Companhia: Twentieth Century Fox Home Entertainment; & LLC. Sinopse: Jovem é comdenado por suposto assassinato do próprio pai e a decisão sobre liberdade ou pena de morte só poderá ser aplicada tendo veredito unânime dos 12 jurados.
Apenas 1 dos 12 jurados não está convencido da culpabilidade do réu. Decidido a analisar novamente os fatos do caso,
o jurado número 8 não enfrenta apenas as dificuldades de interpretação dos fatos para achar a inocência do réu, mas
também a má vontade e os rancores dos outros jurados, com vontade de logo irem embora para casa.
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Piubel; 276 p; 3 partes; 25 caps.; 20 x 13 cm; br.; Edições Melhoramentos; & Management Center do Brasil; São Paulo,
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Books; Rio de Janeiro, RJ; 2013; páginas 146 e 147, 150 a 157, 238 e 240.
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AUTODECISÃO ALAVANCADORA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodecisão alavancadora é a autorresolução eficaz, ativa e convicta, levando a conscin, homem ou mulher, a potencializar a autoprogamação existencial em conformidade com compromissos assumidos no Curso Intermissivo (CI).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. A palavra decisão provém do idioma Francês, décision, “ação de decidir; resultado dessa ação”, e esta do idioma Latim, decisio, “decrescimento; diminuição; transação; acomodação; ação de resolver alguma questão debatida”, derivada de decidere, “cair; perecer; morrer;
decair; afastar-se; sucumbir; sair de”. Apareceu no Século XVI. O termo alavanca é de origem
controversa. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autodeterminação evolutiva. 2. Autoposicionamento alavancador.
3. Decisão pessoal impulsionadora.
Neologia. As 3 expressões compostas autodecisão alavancadora, autodecisão alavancadora inicial e autodecisão alavancadora avançada são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Autoindecisão antievolutiva. 2. Dúvida paralisante. 3. Irresolução
estagnante. 4. Decisão atravancadora.
Estrangeirismologia: o upgrade da decisão; o crescendum evolutivo; o turning point.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade consciencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tomemos
decisões pensadas. Consideremos o decisivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade evolutiva; o holopensene da autodeterminação; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os decidopensenes; a decidopensenidade; os proexopensenes;
a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a autodecisão alavancadora; as determinações em prol da autevolução; alavancagem do empreendedorismo evolutivo; a autoconsciência evolutiva motivando os autenfrentamentos; o desenvolvimento de novos comportamentos; o ato de a conscin assumir as responsabilidades perante os fatos nos quais está envolvida; a troca da estagnação evolutiva pela adesão
à programação existencial; a decisão íntima visando à qualificação do ato decisório pessoal;
a convicção de estar no caminho certo; a cosmovisão clara dos próprios deveres; a autoconfiança
nas próprias ações evolutivas; a certeza quanto ao ônus e bônus de escolhas pessoais; a autexposição corajosa da decisão perante o grupocarma; a autoconfiança superando gargalos evolutivos
cronicificados; a exposição objetiva no fortalecimento das autescolhas; a viragem de mesa; a antivitimização; o fim dos ganhos secundários; a resolutividade pessoal; a capacidade de definição;
a valorização de pequenas conquistas e superações; a reconciliação entre consciências; a extinção
das autoinseguranças quanto às reciclagens conscienciais; o desenvolvimento das próprias potencialidades; a ausência de dúvidas mortificadoras; o fim dos autodilemas; o enfrentamento do murismo; o posicionamento pessoal; a coragem de se posicionar; o autodomínio emocional; a autafirmação; a automotivação intrínseca; a experiência pessoal no momento decisório crítico; a eliminação do corpo mole; a autoconvicção pela vivência; a decisão sem arrependimento; a autodeterminação evolutiva; o basta ao mau hábito de transferir aos outros a responsabilidade pela pró-
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pria evolução; a holomaturidade manifestando-se pela coerência teática das autodecisões; o completismo existencial da tares.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inclusão do autoparapsiquismo na consecução da proéxis; a cosmovisão multidimensional ampliando as chances de acerto decisório; o ato de despertar para o entrosamento com a multidimensionalidade; o desassombro e perseverança quanto à projetabilidade
lúcida (PL); a tarefa energética pessoal (tenepes) alavancando a próexis; a afinação pessoal com
o amparador extrafísico de função da tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo proexológico dos trafores; o sinergismo autorreflexão–autodefesa energética–ortoposicionamento; o sinergismo decisão-autopesquisa; o sinergismo ação-reação; o sinergismo vontade
vigorosa–intencionalidade cosmoética.
Principiologia: o princípio cosmoético ―na dúvida abstenha-se‖; o princípio proexológico antidispersividade―isso não é pra mim‖; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípío da indeterminação; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da verpon; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código da megafraternidade; a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução dos autesforços; a teoria de sempre haver decisão
mais cosmoética para o momento evolutivo em questão; a teoria da proéxis; a teoria do heterassédio autoprovocado; a teoria de a consciência mudar quando está saturada de erros.
Tecnologia: a técnica da autodecisão; a técnica da autevolução; a técnica da desdramatização; a técnica estrutural da Recexologia; a técnica do sobrepairamento; a técnica de pensar
como se fosse amparador; a técnica do autoditatismo; a técnica das 50 vezes mais; as técnicas da
autopesquisa colocadas em prática.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto oportunidade para a interassistencialidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratorio conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico
da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia;
o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível
da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito do autodiscernimento na autevolução; o efeito da autodecisão nas
reciclagens intraconscienciais; o efeito da autodeterminação na conquista da autevolução;
o efeito homeostático da reconciliação interconsciencial; o efeito negativo de não reciclar atitudes estagnantes; o efeito negativo das indecisões crônicas; a omissão deficitária enquanto efeito
da decidofobia; o efeito evidente do amadurecimento; o efeito da autonomia consciencial teática
de assumir o resultado das próprias escolhas; o efeito da virada evolutiva.
Neossinapsologia: as neossinapses produzidas pelo ato de assumir as autodecisões evolutivas; as neossinapses desenvolvidas a partir da renúncia sincera de reinvindicações pessoais
egoicas; as neossinapses geradas pelas crises de crescimento.
Ciclologia: o ciclo das megadecisões evolutivas; o ciclo erros-acertos; o ciclo crise-crescimento-evolução; o ciclo das autorreciclagens intraconscienciais; a quebra do ciclo vicioso
da indecisão através de novos comportamentos.
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Enumerologia: a decisão pela recin; a decisão pela superação dos autotravões; a decisão
pela autorresponsabilização evolutiva; a decisão pelo descarte dos autassédios; a decisão pelo uso
da razão; a decisão pela conduta cosmoética; a decisão pela coerência pessoal.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-autoconvicção; o binômio vontade-motivação;
a vivência do binômio admiração-discordância; o binômio maximizar trafores–minimizar trafares; o binômio erro-desdramatização; o binômio autestima-autoconfiança; o binômio responsabilidade proexológica–ação evolutiva; o binômio firmeza decisiva–constância evolutiva; o binômio recéxis-recin.
Interaciologia: a interação ponderação-autodecisão; a interação trafores-interassistência; a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação ponteiro consciencial–autodecisão; a interação cognição-ação; a interação ser diferente–fazer diferente; a interação lucidez
decisória–aceleração evolutiva.
Crescendologia: o crescendo decisão-realização; o crescendo tacon-tares; o crescendo
da autoconfiança na capacidade de autorrealização; o crescendo da maturidade decisora no
processo evolutivo; o crescendo compléxis-maximoréxis; o crescendo invéxis-tenepes-proéxis.
Trinomiologia: o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio traforístico vigor-persistência-decisão; o trinômio autodeterminação-automotivação-autoconfiança;
o trinômio abertismo evolutivo–vontade lúcida–autodecisão; o trinômio decisão-posicionamento-mudança; o trinômio decisão-priorização-realização; o trinômio aqui-agora-já.
Polinomiologia: o polinômio intenção-vontade-determinação-decisão-realização; o polinômio autoconfiança-proatividade-autodeterminação-autonomia; o polinômio autopesquisa-compreensão-educação-assistência; o polinômio (aliteração) volição-intenção-decisão-determinação-sustentação; o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia; o polinômio tudo-assim-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / heterodeterminação; o antagonismo conscin traforista / conscin trafarista; o antagonismo êxito / fracasso; o antagonismo coragem do abertismo consciencial / covardia do retraimento consciencial; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo ortopensenidade
/ patopensenidade; o antagonismo autoconvicção / dúvidas; o antagonismo autodeterminação
/ autovacilação; o antagonismo autodecisão racional / autodecisão emocional; o antagonismo
correr atrás / deixar pra lá ; o antagonismo ser / ter; o antagonismo ônus / bônus; o antagonismo
coragem consciencial / medo da autexposição.
Paradoxologia: o paradoxo da decisão pela indecisão.
Politicologia: a decidocracia; a democracia pura.
Legislogia: a lei da responsabilidade evolutiva; as leis da Cosmoética; a lei do maior
esforço; a lei da ação e reação; as leis racionais da proéxis.
Filiologia: decidofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a determinofilia; a desafiofilia; a definofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a superação teática da decidofobia; o medo de assumir responsabilidades;
o medo da autexposição; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do deixa disso; a síndrome da insegurança; a síndrome da mediocrização; a síndrome da indecisão.
Maniologia: a abulomania.
Mitologia: o mito da transposição de desafios sem autesforço; o mito do destino traçado
por Deus; o mito da decisão ideal.
Holotecologia: a evolucioteca; a maturoteca; a proexoteca; a definoteca; a mentalsomatoteca; a decidoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autodecidologia; a Autoproexologia; a Autopesquisologia; a Automaturologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Autodeterminologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autodecisora; a conscin empreendedora; a conscin decidofílica;
a conscin lúcida; a conscin proexista; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens maturus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodecisão alavancadora inicial = a opção pela autovivência exemplar
da tenepes; autodecisão alavancadora avançada = a autodeterminação em trilhar o caminho rumo
ao completismo existencial.
Culturologia: a cultura proexológica; a cultura da inteligência evolutiva; a cultura da
Autodeterminologia; a cultura da reciclagem intraconsciencial; a cultura da Holomaturologia;
a cultura da Priorologia Evolutiva.
Decidologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
9 variáveis potencializadoras das decisões:
1. Abertismo: investir no abertismo consciencial visando à interassistencialidade na
maxiproéxis grupal.
2. Altruísmo: interessar-se pelo bem-estar do outro, conscientizando-se das conexões
grupais, policármicas no ciclo multiexistencial.
3. Autassunção: assumir a condição de intermissivista.
4. Autoconfiança: admitir os próprios potenciais, superando as inabilidades estagnadoras nas demandas da vida intrafísica.
5. Autopesquisa: utilizar o acervo da Conscienciologia ampliando o autoconhecimento.
6. Autossuficiência energética: dominar o estado vibracional na vivência diária, pré-requisito para a manutenção do equilíbrio holossomático.
7. Megatrafor: identificar o megatrafor pessoal.
8. Ousadia: fazer escolhas assertivas promovendo a autoimagem atualizada.
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9. Parapsiquismo: desenvolver o parapsiquismo lúcido otimizador da proéxis superando as imaturidades pelos próprios esforços pessoais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodecisão alavancadora, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Autoconvicção proexológica: Proexologia; Homeostático.
04. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
05. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
06. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
07. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
08. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
10. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
11. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
12. Ônus decisório: Holomaturologia; Neutro.
13. Predisposição evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
14. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
15. Resolução prioritária: Autopriorologia; Homeostático.

A AUTODECISÃO ALAVANCADORA É ESSENCIAL AO ESTUDO SISTEMÁTICO E À AUTOPESQUISA TEÁTICA DO INTERMISSIVISTA LÚCIDO PARA A PRIORIZAÇÃO DO PROTAGONISMO EFICAZ NA REALIZAÇÃO DA AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, fez o balanço das decisões alavancadoras da
autoproéxis nos últimos 3 anos? Considera-se satisfeito(a)?
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
114 , 215 e 216.
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
461, 763, 861 e 941.
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 157.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 421, 484,
519, 550, 602, 603 e 682.

D. O.

Enciclopédia da Conscienciologia

2901

AUTODECISÃO CRÍTICA
(AUTODECIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodecisão crítica é a ação pessoal da conscin, predominantemente em
relação a si mesma, em nível de resolução definida e definitiva, sem hesitações nem retorno, demonstrando automaturidade, autocognição, autocritério e autodiscernimento máximos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. A palavra decisão provém do idioma Francês, décision, “ação de decidir; resultado dessa ação”, e esta do idioma Latim, decisio, “decrescimento; diminuição; transação; acomodação; ação de resolver alguma questão debatida”, derivada de decidere, “cair; perecer; morrer;
decair; afastar-se; sucumbir; sair de”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo crítica procede do
idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e este do idioma Grego, kritikê, “crítica; Arte de
julgar, de criticar”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autodecisão ponderada. 2. Autodeterminação madura. 3. Decisão-chave. 4. Decisão difícil.
Neologia. As 3 expressões compostas autodecisão crítica, autodecisão crítica individual
e autodecisão crítica ideal são neologismos técnicos da Autodecidologia.
Antonimologia: 1. Decisão leviana. 2. Autodeterminação medíocre. 3. Hesitação.
4. Indecisão. 5. Irresolução. 6. Vacilação.
Estrangeirismologia: o turning point; o strong profile; o alea jacta est.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade consciencial das prioridades cosmoéticas evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Testosterona
gera decisão.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação evolutiva cosmoética; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes;
a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade;
a autorretilinearidade pensênica.
Fatologia: a autodecisão crítica; o livre arbítrio pessoal; a força prioritária da tranquilidade na consciência da conscin perante a incompreensão das pessoas malinformadas; o valor secundário da opinião pública ante o saldo prioritário da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a encruzilhada evolutiva; a hora da tomada de atitude; a escolha inevitável; a saída da zona de conforto;
a entrada em terreno desconhecido; a incerteza recorrente; o imprevisível; o pioneirismo; a explicitação dos autovalores; a declaração no contrafluxo do senso popular; a autoconsciência dos riscos; o ônus da decisão; o preço do autoposicionamento; a marca na autobiografia; a coragem evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a decisão do autodesenvolvimento evolutivo intraconsciencial, desta e das próximas vidas intrafísicas; o aval dos amparadores extrafísicos nos autodirecionamentos
cosmoéticos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo autoconvicção-autodeterminação; o sinergismo cosmovisão multidimensional–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo criatividade responsável–ousadia calculada.
Principiologia: o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio cosmoético ―na dúvida,
abstenha-se‖; o princípio da imprescindibilidade de autodecisões críticas na vida humana.
Codigologia: as alíneas do código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a decisão
quanto aos propósitos evolutivos a serem preservados.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial pelos autesforços.
Tecnologia: as técnicas de suporte à tomada de autodecisão; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas de autossuperação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Epicons.
Efeitologia: o efeito da autodeterminação na aceleração da autevolução; os efeitos da
autodecisão crítica no rumo dos acontecimentos vindouros.
Ciclologia: o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; as decisões
críticas inerentes a cada fase do ciclo etário humano; o ciclo reparatório dissuasão-reconsideração-retratação; o ciclo das megadecisões evolutivas.
Enumerologia: os critérios decisórios; os pareceres técnicos; os elementos intervenientes; os indicadores parapsíquicos; as análises autocríticas; as repercussões possíveis; as estratégias
de ação.
Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio autodisposição-empenho.
Interaciologia: a interação diagnóstico-prognóstico; a interação autodiscernimento-autodeterminação.
Crescendologia: o crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização;
o crescendo posicionamento-pronunciamento; o crescendo decisão-consecução; o crescendo
cognitivo dados-informações-conhecimentos-resoluções.
Trinomiologia: o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio definição-determinação-deliberação; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio vontade
granítica–intencionalidade fixada–autorganização rigorosa; o trinômio da decisão técnica aqui-hoje-já; o trinômio traforístico vigor-persistência-decisão; o trinômio autodeterminação-automotivação-autoconfiança.
Polinomiologia: o polinômio (aliteração) volição-intenção-decisão-determinação-sustentação.
Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / autovacilação; o antagonismo
autodeterminação / heterodeterminação; o antagonismo autodecisão racional / autodecisão emocional; o antagonismo autodecisão paracerebral / autodecisão cerebral; o antagonismo passo
firme / passo em falso; o antagonismo ação / omissão.
Paradoxologia: o paradoxo dos autesforços por melhores performances evolutivas eliminarem os autesforços da competitividade com os compassageiros evolutivos; o paradoxo da
decisão pela não decisão na decidofobia.
Politicologia: o direito à liberdade de decisão na democracia legítima.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo inserida na personalidade capaz de julgar
e decidir ante os enfrentamentos da cotidianidade diuturna.
Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a definofilia; a assistenciofilia; a pesquisofilia.
Holotecologia: a definoteca; a cognoteca; a volicioteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Automaturologia;
a Autodiscernimentologia; a Autodisciplinologia; a Autocriteriologia; a Autodefinologia; a Autocogniciologia; a Autevoluciologia; a Holobiografologia; a Serenologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem de decisão.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher de decisão.
Hominologia: o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens expeditus; o Homo
sapiens decisophilicus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens autopositor; o Homo sapiens
definitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodecisão crítica individual = a decisão relativa predominantemente
a si própria; autodecisão crítica ideal = a decisão relativa predominantemente à interassistência
consciencial.
Culturologia: a cultura da Autodeterminologia.
Taxologia. Do ponto de vista da Autoconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 opções do universo das decisões cosmoéticas:
1. Autexposição: a opção pela exposição pública.
2. Cirurgia: a opção por submeter-se ou dispensar a cirurgia crítica.
3. Convívio: a opção pelo divórcio interconsciencial.
4. Gessom: a opção pela gestação humana ou somática.
5. Negócio: a opção por fechar ou encerrar o próprio negócio.
6. Ortotanásia: a opção pela realização da ortotanásia.
7. Renúncia: a opção pela renúncia a cargo exercido.
8. Revelação: a opção pela revelação da informação captada sobre retrovida alheia.
9. Terapêutica: a opção por iniciar, manter ou suspender tratamento medicamentoso.
Caracterologia. Sob a ótica da Autodecidologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
6 categorias de questões pessoais capazes de exigir autodecisões críticas em momentos evolutivos
específicos, delicados e inafastáveis, no âmbito das vivências do voluntariado da Conscienciologia, inclusive vivenciadas por este autor-coordenador perante a incompreensão das pessoas:
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1. Autorado. As edições gratuitas dos tratados conscienciológicos e as autopromoções
inevitáveis do autor ou autora. O autodiscernimento evolutivo e prioritário distingue o emprego
da omissão deficitária ou da omissão superavitária, indicando exatamente o momento adequado,
mesmo aquele da autopromoção interassistencial cosmoética.
2. Exemplarismo. A moderação, a ponderação, a sensatez e a modéstia atuantes entre
duas condutas extremas, no caso, doentias, para a personalidade pública, quando interessada na
vivência do princípio do exemplarismo pessoal (PEP), ou seja: a timidez, por falta de autesforço
evolutivo, desídia ou leniência, ou o cabotinismo, por excesso de autexposição realista.
3. Limite. O fato de se saber determinar exatamente o limite, o local e o momento entre
a assistencialidade cosmoética e o acumpliciamento anticosmoético. As duas condições pessoais
da omissuper e da ousadia cosmoética, atuantes nesses contextos, exigem a resolução mais acertada, refletida, madura e ideal.
4. Pedagogia. A questão da vaidade pessoal, sempre evitável, e da defesa natural da autobiografia perante os exemplos e os ganchos didáticos da Pedagogia Conscienciológica.
5. Subumanidade. O fato de se evitar, em sã consciência, andar montado em muares,
evidenciando a relação entre a condição evolutiva da conscin-cobaia e a submissão aos idiotismos
culturais urbi et orbi aceitos de modo indiscutível com conivência quase universal.
6. Tares. O emprego da inundação dos eufemismos moderninhos da parca filosofia do
chamado “politicamente correto” perante as tarefas realistas do esclarecimento libertário maduro.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodecisão crítica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato de pensenizar: Autopensenologia; Neutro.
02. Ato determinativo: Autodecidologia; Homeostático.
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.
14. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
15. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

O MAIOR EXEMPLO TEÁTICO DE MATURIDADE EVOLUTIVA DA CONSCIN LÚCIDA, EM GERAL, TRANSPARECE
NA TOMADA DA AUTODECISÃO CRÍTICA, IDEAL, EM FAVOR DOS OUTROS, CONTUDO A PARTIR DE SI PRÓPRIA.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com as autodecisões críticas? Tais
decisões vêm contribuindo para o desempenho da autoproéxis?
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AUTODECISOR
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodecisor (homem ou mulher) é aquela conscin desfrutando de livre-arbítrio autoconsciente e mais amplo perante o evoluciólogo, capaz de administrar com acerto,
de modo consensual, as diretrizes fundamentais do próprio caminho evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo decisor vem do idioma Latim, decisum, de decidere, “cortar; despedaçar a golpes”, e, por extensão, “decidir”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão sinonímica do autodecisor, dispostas na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Assistenciologia: conscin voluntariosa; minipeça interassistencial.
02. Autopesquisologia: autopesquisador independente; autexperimentador lúcido.
03. Conviviologia: conscin interconsciencialmente liberta.
04. Cosmoeticologia: autodesassediado; conscin incorruptível.
05. Definologia: decidofílico; pré-serenão decidido.
06. Determinologia: antenado humano; autodeterminador; possuidor de força decisória.
07. Evoluciologia: autossuficiente evolutivo; personalidade evolutivamente forte.
08. Proexologia: pessoa predisposta ao compléxis; protagonista lúcido da vida.
09. Recexologia: reciclante existencial; reversor existencial.
10. Voliciologia: autoconfiante; autopropulsor da evolução.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo autodecisão:
autodecisor; autodecisora; maxiautodecisor; maxiautodecisora; miniautodecisor; miniautodecisora.
Neologia. Os 3 vocábulos autodecisor, miniautodecisor e maxiautodecisor são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão antonímica do autodecisor, dispostas na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Assistenciologia: conscin presunçosa; pessoa com egão.
02. Autopesquisologia: conscin dogmática; conscin eletronótica.
03. Conviviologia: possesso sem autodecisão.
04. Cosmoeticologia: autassediado; autassediador; conscin autocorrupta.
05. Definologia: abstencionista consciencial; confusionista; decidofóbico; pré-serenão
indeciso.
06. Determinologia: pessoa autovitimizada; conscin submissa.
07. Evoluciologia: autocastrado evolutivo; parasita evolutivo; conscin carente; personalidade evolutiva fraca.
08. Proexologia: conscin alienada; componente da robéxis; espectador inconsciente da
vida.
09. Recexologia: conscin evolutivamente estacionária; mesméxis.
10. Voliciologia: conscin insegura; indivíduo abúlico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às iniciativas pessoais evolutivas.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução autoconsciente; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: as autodecisões; o nível da autodeterminação; a autestima; a autoconfiança;
a autossegurança; a autossuficiência; a autocoerência; o poder da autodecisão; a autofirmeza;
o amor próprio; a desenvoltura pessoal; a força presencial; a integração evolutiva; a conduta cosmoética; a lisura; o senso dos limites; a inteligência evolutiva (IE); a euforin; o cipriene; a reciclagem grupocármica; as atitudes pró-proéxis; a microminoria na Socin; a proéxis pessoal; a maxiproéxis; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: o multidimensionalismo; a paraprocedência pessoal; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o amparo extrafísico.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença ou a convicção teática da Descrenciologia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da autodecisão.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a herança cultural; a filosofia primeira; o senso comum; o direito natural; a noite dos tempos; a música folclórica; o contrato social.
Binomiologia: o binômio vontade-intenção; o binômio decisão-ação; o binômio ser
volitivo–ser evolutivo.
Interaciologia: a interação ponteiro consciencial–autodecisão.
Antagonismologia: o antagonismo decidofilia / decidofobia; o antagonismo conduta-padrão / conduta-exceção; o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo livre arbítrio / determinismo; o antagonismo personalidade forte / personalidade pusilânime.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a definofilia; a neofilia.
Holotecologia: a definoteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Voliciologia; a Discernimentologia; a Definologia; a Determinologia; a Recexologia; a Proexologia;
a Coerenciologia; a Conviviologia; a Vivenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade humana forte; a personalidade trifacetada autodecisor–
–pesquisador independente–minipeça interassistencial; o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o autodecisor; o decisor consciente; o pré-serenão; o inversor existencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o maxidissidente;
o teleguiado autocrítico.
Femininologia: a autodecisora; a decisora consciente; a pré-serenona; a inversora existencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a maxidissidente; a teleguiada autocrítica.
Hominologia: o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens expeditus; o Homo
sapiens decisophilicus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens autopositor; o Homo sapiens
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definitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautodecisor = o maxidissidente ideológico de alguma área doutrinária dogmática ou facciosa; maxiautodecisor = o ser desperto já razoavelmente lúcido quanto
à Evoluciologia e à convivência com o evoluciólogo extrafísico do grupo evolutivo.
Identificação. Pela Interassistenciologia, a prática diária da tenepes se desenvolve com
o amparador extrafísico de função no sentido de tornar o tenepessista praticante, homem ou mulher, o autodecisor veterano quanto ao próprio destino consciente, antes de o mesmo identificar
o evoluciólogo ou orientador evolutivo, também extrafísico, do nível pessoal do próprio grupocarma. Quem vive mais predisposto às autodecisões evolutivas – ou à condição madura de autodecisor – por isso, é o praticante da tenepes, veterano, já dispondo de oficina extrafísica (ofiex),
pessoal, ativa.
Libertação. A partir da Evoluciologia, a condição do autodecisor somente se consolida
por intermédio da automaturidade e do aprofundamento cognitivo, teático, da inteligência evolutiva (IE), seja do pré-serenão, do epicon, do praticante da tenepes ou do ser desperto, pessoas, então, já definitivamente libertas, sem traumas, de maneira razoável de, pelo menos, 12 tipos de
ranços sociais da vida humana eletronótica, aqui dispostos na ordem alfabética:
01. Coleiras do ego: as cangas psicológicas quando excessivas; a classe, a igreja ortodoxa, a raça, a escola rígida, o partido político radical, o clube fechado.
02. Corporativismo: o senso arraigado ao clã; a alienação elitista; as castas; o narcisismo de grupo; o autismo étnico; o facciosismo; o ultrapopulismo; o antiuniversalismo; o fascismo.
03. Dependências: notadamente interpessoais, dogmáticas; as grilhetas sociais.
04. Folclores: nacionalistas; os provincianismos.
05. Gurulatrias: de qualquer natureza, seja mística, filosófica, científica, artística ou
social.
06. Idiotismos culturais: herméticos, restringidores.
07. Intolerância: religiosa, política, técnica, desportiva, sexual; o Intolerantismo.
08. Mitos: quando arraigados e fanatizantes; as Mitologias Modernas.
09. Sacralizações: adorações, venerações e muletas rituais; a dulia; as lavagens subcerebrais.
10. Simpatias: do tipo ancestral.
11. Superstições: fossilizadoras; a Enganologia.
12. Tradicionalismos: quando bolorentos e estagnantes; a Mesmexologia.
Vacinação. De acordo com a Intermissiologia, é característica didática dos Cursos Intermissivos pré-ressomáticos o fortalecimento da autestima, da autoconfiança e da autossuficiência
das consciências a fim de torná-las mais fortes nas autodeterminações, autodecisoras e mais independentes perante as estruturas rígidas da evolução, vacinadas contra as carências multímodas
acometendo ainda as consciênçulas e as conscins vulgares ou robotizadas da massa humana impensante quanto à evolução lúcida, na vida intrafísica.
Demarcação. Dentro do universo da Intrafisicologia, em geral, as miniautodecisões precedem as maxiautodecisões da conscin autodecisora, na mesma vida intrafísica, estabelecendo ou
demarcando a linha divisória das conquistas evolutivas pessoais bem definidas, apontando o antes
e o depois das autodeterminações proexológicas racionais.
Compléxis. Conforme a Proexologia, a autodeterminação correta do autodecisor existencial o conduz às condições de completista, moratorista a maior e até merecedor de macrossoma, em certos casos, a partir do período da intermissão pós-dessomática.
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Reciclagens. Sob a ótica da Recexologia, a tendência do autodecisor é estabelecer reciclagens consecutivas nos vários períodos experienciais da vida humana.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e repectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodecisor, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
03. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
04. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
05. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
06. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
07. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
08. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
09. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
10. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

SEGUNDO A PARAPATOLOGIA, O AUTODISCERNIMENTO LÓGICO DA CONSCIÊNCIA, A COLOCA NA POSIÇÃO
SADIA, EXATAMENTE ANTÍPODA À CONSCIN CARENTE,
AUTOVITIMIZADA, AUTASSEDIADA OU POSSESSA.
Questionologia. Você já encontra indícios intraconscienciais, mesmo esboçantes, mas
seguros, da própria condição de autodecisor? Desde quando?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 87.
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AUTODEFESA COSMOÉTICA
(HOLOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodefesa cosmoética é o estado de proteção natural crescente vivenciado
pela conscin, homem ou mulher, resultante da acumulação dos trabalhos permanentes de interassistência junto ao amparo de função ou equipe extrafísica de amparadores.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo defesa vem do idioma Latim, defensa, “ação de defender-se;
resistir; combater”. Surgiu no Século XII. O vocábulo cosmos provém do idioma Grego, kósmos,
“ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563. O segundo elemento de composição
cosmo deriva também do idioma Grego, kósmos. Surgiu no idioma Português, no Século XIX.
A palavra ética procede do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada
à moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autodefesa interassistencial. 2. Autoproteção cosmoética.
Neologia. As 4 expressões compostas autodefesa cosmoética, autodefesa cosmoética básica, autodefesa cosmoética intermediária e autodefesa cosmoética avançada são neologismos
técnicos da Holopensenologia.
Antonimologia: 1. Autodefesa egoica. 2. Defesa intrafísica 3. Mecanismos de defesa
regressivos.
Estrangeirismologia: o bunker da Cosmoética; o shield interassistencial; o gap a maior
da autoconsciencialidade magna; a conscin large; o know-how evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao acúmulo de energias interassistenciais.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Interassistência cosmoética: megaproteção.
Coloquiologia: o corpo fechado.
Proverbiologia: a melhor defesa é a interassistência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a fôrma holopensênica
sadia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes;
a cosmoeticopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; a implantação da pensenidade da megafraternidade.
Fatologia: a autodefesa cosmoética; o saldo interassistencial benéfico ao próprio assistente; a acumulação das doações benevolentes ao longo dos milênios; as vidas humanas consecutivas dedicadas à interassistencialidade; a priorização interassistencial; a abnegação cosmoética;
as descobertas e invenções assistenciais; os esclarecimentos evolutivos repetidos pacientemente
vida após vida, intermissão após intermissão; a transformação dos assediadores pessoais em assistentes gerais; a formação de rede interassistencial a partir dos assistidos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autoparapsiquismo lúcido; a sinalética energoparapsíquica de porte; a presença do macrossoma avançado; a autoblindagem energética natural; o campo energético pessoal instalado permanentemente; a paraproteção constante; os lava-jatos energéticos instalados no ambiente do assistente; a equipex de plantão; a ofiex pessoal; as autorretrocognições sadias; os assistidos multiexistenciais transformados
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em amparadores atuais; o acesso à paraprocedência; a Parelencologia; o contato regular com as
Centrais Extrafísicas; a paraatenção das consciexes mais evoluídas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vivência-diligência; o sinergismo interassistência-evolução; o sinergismo benevolência-transformação; o sinergismo heterajuda-autolibertação.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da omnicompreensão; o princípio do melhor para todos; o princípio ―isso não
é para mim‖.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) em aperfeiçoamento constante;
a autoincorruptibilidade rígida quanto ao CPC para não incorrer no mesmo erro duas vezes.
Teoriologia: a teoria da evolutividade.
Tecnologia: as técnicas da interassistencialidade.
Voluntariologia: o vínculo consciencial dos voluntários acima dos vínculos intrafísicos;
os voluntários da interassistência; os paravoluntários da evolução.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da desperticidade; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos;
o Colégio Invisível dos Assistentes.
Efeitologia: o efeito da interassistência cosmoética na autodefesa consciencial; o efeito
da acumulação da doação energética na autoblindagem; o efeito da ortopensenização na holosfera pessoal; o efeito das vidas sucessivas interassistenciais nos resultados da vida humana atual; o efeito da autodefesa cosmoética na ousadia evolutiva; o efeito da doação megafraterna no
microuniverso consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas na interassistência regular; a formação
de paraneossinapses em função do contato com consciexes mais evoluídas.
Ciclologia: o ciclo da evolutividade; o ciclo das reciclagens; o ciclo da autocriticidade.
Enumerologia: o aprendiz da interassistência; o interassistente novato; a interassistencialidade esporádica; os percalços interassistenciais; o fortalecimento do interassistente; a disciplina interassistencial; o crescimento da interassistencialidade.
Binomiologia: o binômio ortopensenização–desassombro cosmoético; o binômio dedicação interassistencial–autodomínio consciencial; o binômio regularidade doadora–amparabilidade; o binômio investimento interassistencial–autotransformação em amparador.
Interaciologia: a interação megafraternidade-refratariedade; a interação doabilidade-recebimento; a interação despojamento-crescimento; a interação abertismo-neovivências; a interação passado interassistencial–afinização interconsciencial; a interação retroassistidos-neoauxiliares.
Crescendologia: o crescendo comportamentos interpresidiários–comportamentos autolibertários; o crescendo egoísmo restringidor–autocosmoeticidade expansora; o crescendo autodefesa egocêntrica–autodefesa interassistencial; o crescendo minipeça interassistencial–megacognição cósmica; o crescendo vidas interassistenciais–identidade extra.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer aplicado à interassistencialidade; o trinômio intencionalidade-ação-dividendos; o trinômio priorização-dedicação-resultado.
Polinomiologia: o polinômio momento interassistencial–dia interassistencial–vida interassistencial–milênio interassistencial.
Antagonismologia: o antagonismo quantidade energética / cosmoeticidade energética;
o antagonismo quantidade interassistencial / qualidade interassistencial; o antagonismo interassistência pública / interassistência de bastidor; o antagonismo benignidade / acumpliciamento
anticosmoético.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o abertismo consciencial mais autodefesa
cosmoética.

Enciclopédia da Conscienciologia

2911

Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial.
Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a energoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Energossomatologia; a Cosmoeticologia; a Amparologia; a Despertologia; a Ofiexologia;
a Evoluciologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a personalidade cosmoética.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens
holomaturologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodefesa cosmoética básica = a do desperto; autodefesa cosmoética intermediária = a do evoluciólogo; autodefesa cosmoética avançada = a do Serenão.
Culturologia: a cultura da cosmoeticidade; a cultura da interassistencialidade.
Condutas. De acordo com a Interassistenciologia, eis 10 condições básicas no exercício
interassistencial com vistas a se alcançar a autodefesa cosmoética, listadas em ordem funcional:
01. Priorização. O bem-estar alheio em primeiro lugar.
02. Incondicional. A interassistência sem expectativa de retorno.
03. Demanda. O auxílio às necessidades do assistido.
04. Vitalidade. A boa disposição na repetição da interassistência.
05. Continuísmo. A defesa da interassistência seguinte.
06. Capacitação. O fôlego interassistencial crescente.
07. Arremate. A acabativa interassistencial bem feita.
08. Disponibilidade. O espaço mental em constante ampliação voltado à interassistencialidade.
09. Melhoria. A dedicação ao aperfeiçoamento da autodisciplina interassistencial.
10. Expansão. A pluralização interassistencial pela formação de novos assistentes.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodefesa cosmoética, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
05. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
06. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
10. Escala interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
12. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
14. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
15. Preponderância da cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.

NA AUTODEFESA COSMOÉTICA, QUANTO MAIS O ASSISTENTE SE EXPÕE DE MODO TÉCNICO COM A INTENÇÃO
DE AJUDAR OS ASSISTIDOS, CADA VEZ MAIS SE TORNA
PROTEGIDO E POR VEZES RECEBE BÔNUS EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera possível a autodefesa cosmoética? Em
caso afirmativo, quais investimentos evolutivos tem feito para alcançar tal condição?
K. A.
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AUTODEFESA ENERGÉTICA
(PARAPROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodefesa energética é a capacidade de a consciência se colocar em
condição protetora, cosmoética, perante as energias e pensenizações negativas, intrusivas ou patológicas, externas ao microuniverso consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo defesa vem do idioma Latim, defensa, “ação de defender-se; resistir;
combater”. Surgiu no Século XII. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikós,
“ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Autodefesa antiassediadora. 02. Autoprofilaxia energética. 03. Salvaguarda energética. 04. Autossegurança interconsciencial. 05. Autodefesa extrafísica. 06. Desintrusão pensênica. 07. Despossessão interconsciencial. 08. Autencapsulamento intencional.
09. Heterencapsulamento assistencial. 10. Autodiagnóstico holochacral.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos do vocábulo defesa: autodefesa;
defendedor; defendedora; defendente; defender; defendida; defendido; defendimento; defendível;
defensa; defensabilidade; defensão; defensar; defensável; defensibilidade; defensiva; defensível;
defensivo; defensor; defensoria; defensório; defesar; indefesa; indefeso.
Neologia. As 3 expressões compostas autodefesa energética, autodefesa energética mínima e autodefesa energética máxima são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia.
Antonimologia: 1. Ataque energético. 2. Ataque pensênico. 3. Intrusão interconsciencial. 4. Intrusão pensênica. 5. Semipossessão interconsciencial. 6. Possessão interconsciencial.
7. Heterodefesa energética. 8. Heterencapsulamento intrusivo.
Estrangeirismologia: o Acoplamentarium; o rapport; o status quo energossomático; os
lixos mentais da Internet; o hollow profile do assediado; o worst profile do assediador; o strong
profile do desassediador.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do emprego
das energias conscienciais (ECs).
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Cosmoética:
autodefesa ideal.
II. Fatuística
Pensenologia: os fatores pensênicos desencadeantes dos heterassédios; os vetores pensênicos detonadores dos heterodesassédios; o holopensene pessoal da Energossomatologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; as autopensenizações cosmoéticas.
Fatologia: as influências interconscienciais; os bastidores da vida intraconsciencial;
o microuniverso consciencial; a irrupção do assédio interconsciencial; o fulcro emocional da desavença; o calculismo cosmoético; a depuração dos hábitos sadios; a autodisciplina dos horários;
a autorganização das rotinas úteis; o contágio de doenças; o lixo mental dos livros pornográficos;
a interprisão grupocármica; a autodefensibilidade geral; as defesas materiais do organismo ou do
soma; as normas de segurança pessoal e grupal; a defesa dos direitos humanos; a autodefesa territorial; a defesa da Ecologia; os mecanismos ambíguos de defesa do ego (MDEs); o direito de defesa da Paradireitologia; o sobrepujamento da boa intenção sobre a má intenção; o autodiscernimento da defesa do melhor para todos.
Parafatologia: a autodefesa energética; os enfrentamentos energéticos; o assentamento
das autodefesas energéticas; a autossistematização das defesas energéticas e parapsíquicas; a au-
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todefesa bem-articulada; a autoprofilaxia holochacral, permanente, lúcida; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os EVs a 2 dos parceiros da dupla evolutiva; a autossinalética
energética e parapsíquica; os acoplamentos áuricos; as clarividências faciais; os paradiagnósticos;
o holochacra morto; o vampirismo energético; a duração de minutos, horas, dias ou anos dos assédios interconscienciais; a desassim; os procedimentos da Consciencioterapia.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Enumerologia: a autochecagem energética habitual; o holochacra como armadura energética de defesa; o holopensense da desinfecção; a heterochecagem energética; a psicometrização
de ambientes e objetos; as práticas pessoais, diárias, da tenepes; o heterodesassédio da oficina extrafísica (ofiex) pessoal.
Binomiologia: o binômio fantasias sexuais–evocações involuntárias.
Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos.
Antagonismologia: o antagonismo heterataque interconsciencial / autodefesa energética.
Politicologia: a assediocracia; a conscienciocracia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a assistencioteca; a sinaleticoteca; a higienoteca; a problematicoteca; a energeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Autodesassediologia; a Homeostaticologia; a Energossomatologia; a Paraterapeuticologia; a Imunologia; a Despertologia; a Parapatologia; a Interprisiologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o séquito dos megassediadores; a plêiade dos amparadores extrafisicos;
a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin
lúcida; a isca humana inconsciente; a isca assistencial lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o deprê; o assediador extrafísico; o amparador extrafísico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a deprê; a assediadora extrafísica; a amparadora extrafísica.
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Hominologia: o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens depressus; o Homo debilis; o Homo stultus; o Homo obtusus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodefesa energética mínima = o ato mental de a conscin pensenizar
cosmoeticamente; autodefesa energética máxima = o ato de a conscin acolher, assistir e encaminhar o megassediador extrafísico do holopensene pessoal.
Bases. Sob a ótica da Energossomatologia, a autodefesa energética por parte da conscin,
individualmente, pode ser montada sobre 3 bases, em crescendo, aqui dispostas na ordem funcional:
1. Paracérebro: a Paracerebrologia; a paratelepatia paracérebro a paracérebro; a Higiene Consciencial; a recepção ou repulsão das energias conscienciais externas; a assim ou desassim;
a empatia interconsciencial; a refratariedade das pensenizações antipáticas.
2. Crânio: os nervos cranianos; os músculos em torno da caixa encefálica; as tensões
e contrações musculares; a sinalética energética, parapsíquica, pessoal, craniana; as sensações
energéticas encefálicas.
3. Holosfera: a energosfera ou psicosfera em torno do soma; o envoltório da aura energética maior; a força presencial manifesta da conscin; a relação com o holopensene pessoal; o local de poder.
Taxologia. Segundo a Autoparaprofilaxiologia, eis, na ordem funcional, 4 procedimentos técnicos, básicos, para a manutenção cosmoética das autodefesas energéticas por parte da
conscin lúcida:
1. EV: o estado vibracional profilático, voluntário, a qualquer momento.
2. Autencapsulamento: intencional preventivo.
3. Base: o holopensene doméstico; a alcova energeticamente blindada; o local das práticas diárias da tenepes.
4. CEE: os recursos da Central Extrafísica de Energia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodefesa energética, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
2. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
3. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
4. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
5. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
6. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
7. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A AUTODEFESA ENERGÉTICA É O PRIMEIRO DESEMPENHO COSMOÉTICO FUNDAMENTAL DO EMBASAMENTO
DA AUTOVIVÊNCIA DA CONDIÇÃO DA DESPERTICIDADE
PARA QUALQUER CONSCIN, HOMEM OU MULHER.
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Questionologia. Como se sai você quanto às autodefesas energéticas na vida diuturna
e multidimensional? Você já executa, de modo eficaz, cosmoético e até interassistencial, a autodefesa máxima?
Bibliografia Específica:
1. Vicenzi, Luciano; Uma Autodefesa Energética; Textos JC; Ano 2; N. 32; Seção: Projeciologia; 2 ilus.;
Manaus, AM; 22.05.2000; capa (manchete) e página 5.
2. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.;
5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 286 e 703.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 119, 348 e 660.

Enciclopédia da Conscienciologia

2917

AUTODEMISSÃO DE CONSCIEX
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodemissão de consciex é o paraato ou paraefeito de o amparador (ou
amparadora) extrafísico, demitente, exonerar-se voluntariamente do encargo interassistencial
o qual desempenhava até há pouco, junto à conscin tenepessista e / ou ofiexista, como consequência da dessoma desta, a fim de facilitar a composição das próximas articulações interassistenciais
pelo orientador evolutivo do grupocarma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo demissão vem do idioma Latim, demissio, “queda; rebaixamento;
descontinuação; descontinuidade”. Surgiu no Século XV. O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este deriva do verbo conscire, “ter conhecimento de”.
Apareceu no Século XIII. O prefixo extra procede do mesmo idioma Latim, extra, “na parte de
fora; além de”. A palavra físico provém igualmente do idioma Latim, physicus, e esta do idioma
Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autexoneração de consciex. 2. Autodestituição de consciex. 3. Autodesoneração de consciex.
Neologia. As 3 expressões compostas autodemissão de consciex, autodemissão básica
de consciex e autodemissão avançada de consciex são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Autadmissão de consciex. 2. Autocompromisso de consciex.
Estrangeirismologia: o ranking assistencial do ofiexista, mulher ou homem, recém-dessomado.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, em geral, notadamente do
autodiscernimento quanto à multidimensionalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal na comunex pós-dessomática; a passagem da autopensenidade à autoparapensenidade; a mudança de 4 veículos de manifestação para 2, no holossoma pessoal.
Fatologia: as autorreciclagens conscienciais; a dessoma da conscin minipeça assistencial; a dessoma do tenepessista, homem ou mulher; a dessoma do ofiexista, homem ou mulher.
Parafatologia: a autodemissão de consciex; o encargo do amparo extrafísico sem vitaliciedade; o entrosamento interconsciencial, interassistencial e interdimensional; a dessoma catalítica; a primeira e a segunda dessoma experimentadas em conjunto pela consciência; o retorno da
conscin à intermissibilidade; a volta à paraprocedência; a extinção da ofiex; a autevitação da euforex; a integração imediata da consciência ao maximecanismo interassistencial extrafísico; a autorrecuperação dos cons magnos; o reapossamento da hololucidez integral pela consciência;
a atualização pessoal quanto aos parafatos; o inventário da proéxis pessoal; o retorno aos bastidores da vida das pararrealidades mais permanentes; a força parapresencial; os efeitos colaterais parapsíquicos da dessoma; os dividendos da vida humana; os dividendos da ofiex para a conscin recém-dessomada; os dividendos da tenepes e da ofiex para os amparadores extrafísicos; os subprodutos sadios das tarefas interassistenciais; o Paraglobalismo Interassistencial; os efeitos colaterais
parapsíquicos da extinção da ofiex; a reintegração da conscin, na condição de consciex, aos paravínculos; os registros assistenciais; a predisposição para o próximo período interassistencial; as
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funções colocadas à disposição do orientador evolutivo extrafísico; a conscin ranqueada; o ranque
do ofiexista recém-dessomado; a designação de quem vai ser a próxima conscin ofiexista entre as
3 consciexes; a classificação orientada pelo evoluciólogo, ou evolucióloga, de acordo com a evolutividade da interassistência.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da evolução inarredável; o princípio da evolução interassistencial; o princípio da Interassistenciologia do maximecanismo assistencial.
Teoriologia: a teoria da meritocracia; a teoria da otimização dos recursos conscienciais.
Tecnologia: a paratecnologia da intrarticulação do maximecanismo assistencial.
Efeitologia: os efeitos da reabertura de novas frentes de trabalho assistencial.
Ciclologia: o nível da atividade no ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a função e parafunção encerradas; o retorno à paraprocedência; a atualização de retrofatos e registros; a produmetria policármica conjunta; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o paracosmismo evolutivo.
Binomiologia: o binômio voluntariado-paravoluntariado; o binômio neoverpons-paraverpons.
Interaciologia: a interação recursos conscienciais–interassistencialidade.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio paranterioridade-paraposteridade-parulterioridade; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo ântimo / póstumo.
Politicologia: a conscienciocracia; a cosmocracia.
Filiologia: a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a assistencioteca; a ressomatoteca; a intermissioteca;
a despertoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Intermissiologia; a Dessomatologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Parassociologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Autoproexologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o trio interassistencial da confraternização das consciexes; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-
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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 evolutiologus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodemissão básica de consciex = a do amparador da tenepes; autodemissão avançada de consciex = a do amparador da ofiex.
Culturologia: a cultura da autoconsciencialidade evolutiva.
Produtologia. Segundo a Dessomatologia, a vida intrafísica mais produtiva é a daquela
conscin, quando no ato da dessoma, acarreta, de imediato, a exoneração voluntária de 2 amparadores extrafísicos: o da tenepes e o da ofiex pessoal. Neste caso, a conscin funciona ao modo de
empresa assistencial, interdimensional. A dessoma é o fechamento da empresa. Obviamente, os
amparadores extrafísicos não ficam desempregados. Os trabalhos da interassistencialidade são incontáveis na Terra.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodemissão de consciex, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
03. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
04. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
05. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
07. Paradoxo da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Parafatologia: Extrafisicologia; Neutro.
09. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
10. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
11. Paravoluntariado: Paravoluntariologia; Homeostático.
12. Pluriprospectividade: Cosmovisiologia; Neutro.

O PARAFATO DA AUTODEMISSÃO DE CONSCIEX SE INSERE NO CORPUS DOS TEMAS MAIS AVANÇADOS ENTRE AS DIMENSÕES EXISTENCIAIS E AS CARÊNCIAS
EVOLUTIVAS DAS CONSCINS AINDA NÃO-DESPERTAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou alguma vez no parafato da autodemissão de consciex? Como encara o assunto na condição de hipótese de tentativa?
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AUTODEMISSÃO INEVITÁVEL
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodemissão inevitável é o ato ou efeito de a conscin intermissivista,
homem ou mulher, abster-se, afastar-se, excluir-se, exonerar-se, dispensar-se, abdicar, desistir ou
renunciar a quaisquer práticas, atividades ou comportamentos geradores ou mantenedores de interprisões grupocármicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo demissão vem do idioma Latim, demissio, “queda; rebaixamento; interrupção; descontinuação”, supino de demittère, “fazer cair; abaixar; abater”. Surgiu no Século
XV. A palavra inevitável vem do mesmo idioma Latim, inevitabilis, “que não se pode evitar”.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Abandono inevitável. 02. Antimimese evolutiva. 03. Autodemissão recicladora. 04. Renúncia altruísta. 05. Separação interassistencial. 06. Autorreciclagem inevitável. 07. Omissão superavitária. 08. Despedida interassistencial. 09. Desapego interassistencial. 10. Autolibertação grupocármica.
Neologia. As 3 expressões compostas autodemissão invevitável mínima, autodemissão
inevitáve mediana e autodemissão invevitável máxima são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 1. Omissão deficitária. 2. Acumpliciamento. 3. Abstencionismo consciencial. 4. Automimese dispensável. 5. Paramimese. 6. Interprisão grupocármica. 7. Megarretrocesso.
Estrangeirismologia: o dead line da mesméxis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopriorização evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Teimosia
é asnice. Acerto: exemplo multiplicador.
Coloquiologia: a superação do Maria vai com as outras; a logicidade do dize-me com
quem andas e eu te direi quem és; o pontapé inicial para a etapa decisiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da retilinearidade autopensênica; as decorrências
positivas da retilinearidade dos pensenes; o materpensene pessoal da assistencialiade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes;
a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da
Evoluciologia Pessoal.
Fatologia: a autodemissão inevitável; a ida para o acostamento evolutivo; a procastinação evolutiva; as amizades ociosas; a plateia intrafísica; a robexis; a automimese evitável; o desconforto íntimo; o peso na consciência; a melancolia intrafísica; o conflito intraconsciencial;
o sentimento de vergonha na cara; a necessidade de coerência pessoal; a identificação do ponto de
virada; o corte da autocorrupção; os autenfrentamentos iniciais; o autorreconhecimento de trafares, trafais e trafores; a desdramatização dos erros; a manutenção da vontade autorrecicladora;
o desapego sadio do holopensene artístico, filosófico e politiqueiro; o rompimento das amarras
anticosmoéticas; a superação do mimetismo existencial; o autodiscernimento na redefinição das
prioridades evolutivas; as recomposições grupocármicas; a reciclagem intraconsciencial (recin);
a teática interassistencial; o abertismo consciencial; a coragem para evoluir; a superação do egão;
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a primeira ação; o reencontro com o grupo evolutivo; a conquista da autocoerência; o posicionamento inequívoco pela assistencialidade; a reciclagem existencial (recéxis).
Parafatologia: autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as reminiscências do
Curso Intermissivo (CI); a sinalética parapsíquica pessoal; a plateia extrafísica; a reciclagem das
companhias extrafísicas; o amparo extrafísico; o parabanho energético confirmador da atitude
cosmoética; as parassincronicidades oportunizadoras das recins; o exemplarismo multidimensional da teática cosmoética; a verbação na tares; o aumento da amparabilidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento–acerto evolutivo; o sinergismo autesforço-autevolução; o sinergismo vontade inquebrantável–vontade sadia–realização evolutiva;
o sinergismo conquista evolutiva anterior–conquista evolutiva posterior; o sinergismo evolutivo
recin-recéxis.
Principiologia: o princípio do ―se não presta, não adianta fazer maqui agem‖; o princípio da economia de males; o princípio da intransferência da responsabilidade pelo autoconhecimento; o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a Autopesquisologia e o código pessoal de Cosmoética (CPC) realinhando
o código de prioridades pessoais (CPP).
Teoriologia: a teoria da autocoerência; a teoria da retilinearidade da autopensenização; a teoria da evolução cosmoética; a teoria da evolução compulsória.
Tecnologia: a técnica da autodecisão lógica; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica da priorização do mais relevante evolutivamente; a técnica da evitação da
interprisão grupocármica; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica das pequenas ações; a técnica do ―passo a passo, parte a parte, sempre‖.
Voluntariologia: o esforço resiliente-exemplarista do voluntariado da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), atuante no contrafluxo da Socin ainda patológica; o voluntariado na administração de condomínio conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito start da recin prioritária na recéxis; o efeito propulsor da experiência exitosa; o efeito dedetizador dos posicionamentos cosmoéticos à respeito das amizades ociosas; o efeito cascata na reverberação das autorecins; os efeitos das autossuperações sobre o autestigma.
Neossinapsologia: o destemor diante da recin inadiável gerador de neossinapses de autenfrentamento; as neossinapses derivadas das recins; as neossinapses criadas pelo exercício da
autocriticidade; a identificação das sincronicidades geradora de neossinapses para o reconhecimento de oportunidades evolutivas; as neossinapses das neoconquistas evolutivas favorecendo
novas recins.
Ciclologia: o ciclo (autoconsciencioterápico) autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo inevitável apego-desapego; o ciclo ego antigo–ego novo;
o ciclo das tentativas e acertos continuados.
Enumerologia: o autodiagnóstico prioritário; o autenfrentamento prioritário; a terapêutica prioritária; a ação prioritária; a superação prioritária; a recomposição prioritária; a autotares prioritária.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio vontade-decisão; o binômio impulsividade-arrependimento; o binômio irreflexão-reflexão; o binômio recebimentos-retribuições.
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Interaciologia: a interação autexame-autenfrentamento; a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; a interação autocrítica-heterocrítica; a interação autenfrentamento-exemplarismo.
Crescendologia: o crescendo pusilanimidade–crise existencial–autenfrentamento–reciclagem íntima; o crescendo erro-correção; o crescendo repetição-aprimoramento; o crescendo
pequeno êxito–êxito maior; o crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização;
o crescendo miniconquistas-maxiconquista; o crescendo retroidentidade-neoidentidade.
Trinomiologia: o trinômio diagnóstico-terapêutica-remissão; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio crise-superação-evolução; o trinômio vontade-decisão-recin; o trinômio autenfrentamento-persistência-autossuperação; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-realização-autossuperação; o polinômio
erro-arrependimento-remorso-recin; o polinômio interromper o ruim–consertar o problemático–
–fortalecer o correto–qualificar o acerto; o polinômio erros-enganos-omissões-retificações-acertos.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo continuísmo
consciencial / mesméxis dispensável; o antagonismo coragem evolutiva / pusilanimidade anticosmoética; o antagonismo vontade débil / coragem pessoal; o antagonismo amizades ociosas / amizades evolutivas; o antagonismo casamento convencional / dupla evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo de a mudança (recin) ser o único aspecto permanente (evolução); o paradoxo de a superação da antiga vulnerabilidade produzir neoforça; o paradoxo da
opção irrefletida de poupar esforços evolutivos hoje multiplicar os esforços exigidos para os
mesmos feitos no futuro; o paradoxo da opção pela zona de conforto intrafísica acarretar extremo desconforto extrafísico.
Politicologia: a discernimentocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço nas autossuperações; a lei de causa e efeito aplicada
aos esforços pessoais; a lei do maior esforço interassistencial a partir das autossuperações;
a lei do maior esforço evolutivo exemplificada.
Filiologia: a conscienciofilia; a autocriticofilia; a neofilia; a xenofilia; a decidofilia;
a reciclofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a decidofobia; a criticofobia; a neofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome de Gabriela; a superação da síndrome da apriorismose; a prevenção contra a síndrome da dispersão consciencial; o enfrentamento da síndrome
da autossubestimação; a inexistência da síndrome da mesmice; a ausência da síndrome da despriorização existencial.
Mitologia: o mito pato gico do ―se o pau nasce torto, morre torto‖; a falácia mítica
―fi ho de peixe, peixinho é‖; o mito de a boa vontade e boa intenção serem suficientes; o mito da
evolução consciencial sem autesforços.
Holotecologia: a autoprioroteca; a discermimentoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a recinoteca; a recexoteca; a teaticoteca; a verbacioteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia;
a Proexologia; a Autodeliberaciologia; a Desapegologia; a Assistenciologia; a Recinologia; a Recexologia; Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o pré-serenão vulgar; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o epicon lúcido; o ser desperto.
Masculinologia: o intermissivista; o conscienciólogo; o voluntário de IC; o autocorrupto; o minidissidente; o boêmio; o autodecisor; o retomador de tarefa; o reciclante existencial; o tenepessista; o duplista; o duplólogo; o cognopolita; o tertuliano; o verbetólogo; o comunicólogo;
o capitão da Força Aérea Brasileira Sérgio “Macaco” Ribeiro Miranda de Carvalho (193 –1994).
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Femininologia: a intermissivista; a consciencióloga; a voluntária de IC; a autocorrupta;
a minidissidente; a boêmia; a autodecisora; a retomadora de tarefa; a reciclante existencial; a tenepessista; a duplista; a duplóloga; a cognopolita; a tertuliana; a verbetóloga; a comunicóloga.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens autopositor; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens
scriptor; o Homo sapiens expositor.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodemissão inevitável mínima = a opção do homem de meia-idade por
formar dupla evolutiva abdicando da promiscuidade; autodemissão inevitável mediana = a recusa
de ordem militar para assassinar compatriotas em ato terrorista abdicando da ação homicida; autodemissão inevitável máxima = a maxidissidência de ex-reitor de seminário religioso abdicando do
dogmatismo.
Culturologia: a cultura das prioridades; a cultura da reciclagem existencial; a Culturologia Intermissivista Pessoal; a cultura evolutiva proexológica.
Taxologia. Sob a ótica da Autopriorologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 categorias de autodemissão inevitável, considerando o momento evolutivo, os aportes recebidos
e os níveis de autorganização e autopriorização da conscin intermissivista:
1. Antecipada. A aceleração das oportunidades evolutivas promovidas pelo Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, através das sincronicidades, evidenciando o sinergismo
das escolhas cosmoéticas do intermissivista.
2. Facilitada. A oportunidade de reviravolta evolutiva proporcionada pela ocorrência
de bambúrrio, herança inusitada ou de Programa de Demissão Voluntária ou Incentivada (PDV
ou PDI).
3. Imediata. A autorreciclagem do comportamento incompatível com a prioridade evolutiva tão logo identificado pela conscin autodeterminada.
4. Programada. A desvinculação gradual e cosmoética de atividade profissional antagônica à proéxis pessoal, considerando os acertos grupocármicos necessários e a segurança dos
dependentes econômicos.
5. Reprogramada. O adiamento necessário do desapego inevitável, decorrente do surgimento de condição imprevista ou acerto evolutivo promovido pelos amparadores, visando melhor ajuste das recomposições grupocármicas do intermissivista.
6. Saturação. A ausência total de sentido, necessidade ou desejo da conscin em relação
às automimeses existenciais.
7. Vital. O abandono improrrogável de comportamentos e atividades com riscos evidentes e iminentes de autodessoma ou acidentes ameaçadores da proéxis pessoal.
Psicossomatologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 13 comportamentos emocionais dispensáveis pelo intermissivista lúcido, homem ou mulher, autofocado nas superações dos
trafares pessoais, com vistas à consecução da proéxis pessoal:
01. Ansiedade: não saber aguardar os resultados almejados, com equilíbrio e serenidade, durante o processo de aprendizagem ou reciclagem intraconsciencial em andamento.
02. Competitividade: considerar concorrentes ou inimigos os companheiros evolutivos
intra e extrafísicos.
03. Decidofobia: postergar, de modo contumaz, ações prioritárias às autorreciclagens
existenciais.
04. Desatenção: apatia, negligência ou ausência de cuidado nas relações interconscienciais.
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05. Deseducação: desrespeitar protocolos e etiquetas, não usar de bom-tom, bom senso
e educação nos autoposicionamentos cosmoéticos insubstituíveis.
06. Desrespeito: fazer pouco caso ou agir com desprezo, frieza, indiferença, sarcasmo
ou ironia desqualificadora das consciências e respectivas possibilidades evolutivas.
07. Empáfia: considerar benesses pessoais a empatia e a atenção interassistencial oferecidas.
08. Impaciência: acelerar ou apressar de modo acrítico e agressivo, ações e procedimentos, desconsiderando as reais possibilidades de consecução próprias e alheias.
09. Intolerância: agir com imperdoabilidade, ao invés de tentar compreender os limites
e dificuldades conscienciais.
10. Jactância: manifestar-se com arrogância, presunção, pretensão ou bazófia.
11. Prepotência: fazer estupro consciencial, impor pontos de vista pessoais através do
poder ou condição superior e desconsiderar o paradireito de conscins e consciexes à ignorância,
recusa ou postergação das escolhas pró-evolutivas.
12. Pusilanimidade: acovardar-se através do uso de parábolas e humor para críticas indiretas ou acumpliciar-se, omitir-se deficitariamente ou fazer negocinho, por medo ou com vistas
à manutenção do status quo, vantagens indevidas ou interesses anticosmoéticos.
13. Reatividade: rejeitar de modo apriorista, agressivo e acrítico os feedbacks recebidos.
Indesejado. A recusa reiterada das autodemissões inevitáveis ao processo evolutivo
equivale, na ausência de encaminhamento interassistencial mais adequado, à autexclusão inevitável, indesejada pela consréu, através da transmigração interplanetária, a menor, promovida pela
reurbex.
Aportes. De acordo com a Perdologia, o baixo nível de autesforço, ou a vontade débil
da conscin intermissivista, evidencia perdularismo quanto à oportunidade evolutiva da atual vida
intrafísica, podendo levá-la ao incompléxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodemissão inevitável, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abandonador: Autopriorologia; Neutro.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
04. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
06. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
07. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
08. Desestagnação do intermissivista: Autopriorologia; Homeostático.
09. Deslanche existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
11. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
12. Primeira ação: Autexperimentologia; Neutro.
13. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
14. Recin: Recexologia; Homeostático.
15. Resolução prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
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OS AUTOPOSICIONAMENTOS COSMOÉTICOS, INEQUÍVOCOS, OBSERVÁVEIS NA MANIFESTAÇÃO DO INTERMISSIVISTA LÚCIDO, INDICAM AS AUTODEMISSÕES INEVITÁVEIS EFETUADAS NO PROCESSO EVOLUTIVO PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém comportamentos obsoletos, dispensáveis e antievolutivos nas manifestações pessoais? Já identificou os fatores intraconscienciais
anacrônicos, dificultadores das autodemissões inevitáveis à alavancagem do processo evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Gaspari, Elio; A Ditadura Envergonhada; 418 p.; 3 caps.; Vol. I; 6 abrevs.; 62 fotos; 2 ilus.; 85 siglas; 25
x 17 x 3 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2002; páginas 291 a 293, 302 a 304 e 318 a 320.
2. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo;
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos;
1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 19 a 28, 268
e 269.
3. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisores 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.; 2 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio
de Janeiro, RJ; 2001; páginas 24 a 26 e 123 a 142.

J. B. M.
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AUTODEPURAÇÃO REFINADA
(INTRACONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodepuração refinada é a vivência permanente da purificação teática
da autopensenização da personalidade bem formada capaz de compor, pelos próprios recursos
e potenciais, o parâmetro do código pessoal de Cosmoética (CPC) da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo depuração vem do idioma Latim, depurare, “depurar”, de purus,
“puro, apurado; depurado; limpo; branco; sem mancha ou mistura; purificado; inciente; virtuoso;
simples; correto; límpido”. Surgiu no Século XVIII. O prefixo re deriva também do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo fino provém do mesmo idioma Latim, finis, “limite; extremo; fim”, passando também a designar “o que
é bem-feito, bem-acabado; perfeito; refinado; astuto; delicado; amável”. A palavra refinada apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Autocatarse pensênica; autopurificação refinada. 02. Autodepuração sistemática. 03. Autodepuração pensênica. 04. Expurgação autopensênica. 05. Refinamento
autopensênico. 06. Apuramento autopensênico. 07. Depuramento autopensênico. 08. Clarificação autopensênica. 09. Acendramento autopensênico. 10. Autodepuração cosmoética; autopurificação cosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo depuração;
autodepuração; depurada; depurado; depurador; depuradora; depurante; depurar; depurativa;
depurativo; depuratório; heterodepuração.
Neologia. As 3 expressões compostas autodepuração refinada, autodepuração refinada
amadora e autodepuração refinada profissional são neologismos técnicos da Intraconscienciologia.
Antonimologia: 01. Autopensenização anticosmoética. 02. Autopensenização sinuosa.
03. Autopensenização patológica. 04. Autopensenização nosográfica. 05. Autopensenização
tosca. 06. Grossura autopensênica. 07. Impurificação autopensênica. 08. Sinuosidade autopensênica. 09. Intencionalidade ultrapassada. 10. Intencionalidade doentia.
Estrangeirismologia: o cleansing of thosenes.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade pensênica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmoeticidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; o esmero na autopensenização; os ajustes na autopensenidade; as
autocorreções pensênicas; as reformulações autopensênicas; o ato de pentear as autopensenizações com pente fino; a conquista da retilinearidade na autopensenização; a eliminação dos pensenes espúrios; o ato de pensenizar com cuidado; a libertação dos pensenes inúteis ou nocivos;
a despoluição pessoal dos pensenes; a catarse autopensênica; a fébrua autopensênica.
Fatologia: a autodepuração refinada; a depuração refinada da autoconsciencialidade objetivando maior rendimento evolutivo; o senso de autodepuração; as estratégias de autodepuração;
os indicadores de autodepuração; o processo contínuo de autodepuração; o hábito sadio dos pensamentos positivos; o ato rotineiro de pensar bem dos outros; a decisão de mudar para melhor;
o momento da virada; a ruptura com os modos disfuncionais de existir; as crises de crescimento
interpretadas como desafios; as autotransformações profundas; a alteridade homeostática nas for-
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mas habituais de automanifestação; as autodepurações críticas na intimidade da intraconsciencialidade; a purgação dos autassédios; a libertação catártica dos emocionalismos inúteis e nocivos;
a qualificação da intenção; a aplicação do nível pessoal de Cosmoética às automanifestações;
o ato de gerar e consolidar a própria consciência cosmoética; as faxinas mentais periódicas; a autovigilância ininterrupta; o autojuízo crítico em ação; a importância das heterocríticas recebidas;
o depuramento dos comportamentos reativos; as autoconfrontações cosmoéticas; o aguçamento
das percepções das realidades; a atenção às nuanças; o autoimperdoamento; o inevitável despertamento para a interassistencialidade; a depuração das fantasias sexuais; a intencionalidade sistematicamente interassistencial; as autorreflexões depuradas; a assepsia das evocações pessoais; as
limpezas do emunctório consciencial; o agnistério mentalsomático; a aceitação da responsabilidade pessoal inarredável na própria qualificação consciencial; o autaperfeiçoamento; a vivência da
Higiene Consciencial; a Recexologia Permanente; o caminho aberto para a autodesperticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático e autodesassediador; a limpeza consciencial patrocinada pela desassim continuada; a clarificação da psicosfera
energética pessoal; a eliminação dos bloqueios das energias corticais; o ato de predispor-se ao
amparo extrafísico; o posicionamento de afinizar-se com o padrão pensênico dos amparadores extrafísicos; a autoconsciencialidade interassistencial tenepessista; o objetivo de se alcançar a ofiex
pessoal; a energodiálise da consciência; os sustentadores parapsíquicos da higidez consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pensenização sadia–conversação útil–ação correta.
Principiologia: o princípio de desejar acontecer o melhor para todos.
Codigologia: o cultivo do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias conscienciológicas vividas no dia a dia.
Tecnologia: a técnica da recéxis; a técnica da recin.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico como potencializador da autorreciclagem.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenólogos; o Colégio Invisível dos Inversores
Existenciais; o Colégio Invisível dos Reciclantes Existenciais.
Efeitologia: o efeito halo da autexemplificação das reciclagens.
Ciclologia: a relevância do ciclo dia-noite nas autodepurações refinadas; o turno mentalsomático dos hábitos sadios e das rotinas úteis.
Enumerologia: o refinamento da conduta social; o refinamento do comportamento pessoal; o refinamento dos sentimentos elevados; o refinamento dos autoposicionamentos; o refinamento dos pensamentos; o refinamento da interação interdimensional; o refinamento progressivo
da paracerebralidade.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância atuante na melhoria da sociabilidade.
Interaciologia: a interação intencionalidade–interassistencialidade–amparo extrafísico.
Crescendologia: o crescendo minidepuração inicial–megadepuração avançada a longo
prazo.
Trinomiologia: o trinômio refinamento a curto, a médio e a longo prazo.
Antagonismologia: o antagonismo autodepuração pensênica / contemplação mística;
o antagonismo autocrítica / dogmática.
Politicologia: a democracia pessoalmente vivida.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a recexoteca.
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Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Autopensenologia; a Introspecciologia;
a Cosmoeticologia; a Intencionologia; a Voliciologia; a Autevoluciologia; a Autodecidologia;
a Autodeterminologia; a Autocoerenciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens depurator; o Homo sapiens refinator; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodepuração refinada amadora = a ainda tímida, bradipsíquica, paulatina, instintiva; autodepuração refinada profissional = a atacadista, ousada, taquipsíquica, autoconsciente, racional.
Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da Recexologia; a cultura da Intraconscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodepuração refinada, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
02. Antimonotonia: Recexologia; Homeostático.
03. Automutação: Recexologia; Homeostático.
04. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
06. Diferencial da Conscienciologia: Evoluciologia; Homeostático.
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Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
Realidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
Recin: Recexologia; Homeostático.

PARA A PERSONALIDADE INTRAFÍSICA, LÚCIDA, FORMADA PELO CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO,
CHEGA O DIA NO QUAL A OPÇÃO INTELIGENTE DA AUTODEPURAÇÃO REFINADA TORNA-SE INDISPENSÁVEL.
Questionologia. A teática da autodepuração refinada já chegou até você, leitor ou leitora? Você encara a megarrenovação intraconsciencial de modo amador ou profissional?
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AUTODESAPEGO AO HETERORRECONHECIMENTO
(AUTOSSUFICIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodesapego ao heterorreconhecimento é a ausência de expectativa pessoal quanto à aprovação, concordância, valorização, aceitação, admiração, apreço ou agradecimento alheios, mantida pela conscin lúcida autocrítica, homem ou mulher, em relação às próprias
ideias, sentimentos, posturas e ações.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação;
falta”. O vocábulo pegar deriva do mesmo idioma Latim, picare, “sujar-se com breu ou piche;
impregnar-se de breu; ter em si; trazer para si”. Surgiu no Século XIV. A palavra apego apareceu
no Século XVII. O segundo elemento de composição hetero procede do idioma Grego, héteros,
“outro, diferente”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O termo reconhecimento provém
do idioma Latim, recognoscere, “fazer a revista de; inspecionar; examinar; verificar”. Apareceu
no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autodesprendimento quanto ao heterorreconhecimento. 2. Desinteresse pessoal pela heteroconcordância. 3. Autoindiferença sadia à nução alheia. 4. Autesnobação
cosmoética ao heterocomprazimento.
Neologia. As 3 expressões compostas autodesapego ao heterorreconhecimento, autodesapego esboçante ao heterorreconhecimento e autodesapego consolidado ao heterorreconhecimento são neologismos técnicos da Autossuficienciologia.
Antonimologia: 1. Busca de reconhecimento alheio. 2. Desprezo pela opinião do outro.
3. Menoscabo pela heterocrítica. 4. Impermeabilidade à heterodiscordância. 5. Autenclausuramento ideativo.
Estrangeirismologia: o continuum da autorreverificação racional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interdependência evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autossuficiência requer interassistência. Há ingratidões preguiçosas.
Coloquiologia: a impossibilidade de agradar a gregos e troianos; a confiança no próprio taco; o compromisso com a autenticidade doa a quem doer; a desnecessidade de ter o ego
lustrado; a dispensa do puxa-saquismo; a superação da postura autossubjugativa de comer na
mão do outro; a provocação não intencional de cotovelomas.
Proverbiologia. O aforismo latino: – Concordia domi foris pax (Harmonia em casa, paz
do lado de fora), ilustrando a reverberação multidimensional do autocentramento pacificador.
Ortopensatologia. Eis 5 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autovalorização. O autorreconhecimento cosmoético não é manifestação de orgulho pessoal, mas pode ser uma autovalorização teática, capaz de expandir a autocognição e a autoconfiança nas tarefas interassistenciais da conscin, homem ou mulher”.
2. “Exemplificação. Se você quer exemplificar a evolução consciencial, não espere
o reconhecimento público. A intenção deve ser assistir. O ato de servir de exemplo é simples consequência”.
3. “Genialidade. Faça aquilo que o seu discernimento aponta e esqueça a opinião pública”.
4. “Gratidão. Não espere gratidão da conscin assistível que enfrenta maiores problemas do que você. Compreenda que a reação de gratidão pode estar sendo interpretada por ela, lutando contra acerbos contingenciamentos, como excesso extemporâneo”.
5. “Indiferença. Dentre as omissões superavitárias mais inteligentes se inclui a indiferença pessoal aos aplausos das multidões”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossegurança; o holopensene pessoal da autoconfiança; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os autopensenes centrados no pen; a minimização
das brechas patopensênicas; a retilinearidade autopensênica; a autopensenidade descrenciofílica;
o padrão pensênico inequívoco da gratidão tornando irrelevantes palavras e gestos.
Fatologia: o autodesapego ao heterorreconhecimento; o contentamento com os louros
pelos autesforços exitosos, sem implicar dependência; a platitude da maioria das homenagens
e honrarias humanas; a sinceridade às vezes duvidosa dos aplausos; a autossuperação de carências
afetivas; a relativa permeabilidade aos julgamentos externos; a importância dos feedbacks para
o progresso pessoal; a convivência pacífica com o desapreço alheio; a empatia aos detratores;
o ataque externo podendo confirmar o acerto no autoposicionamento adotado; a contrariedade
calculada às expectativas dos outros visando ao melhor para todos; o ônus inevitável da antipatia
no exercício tarístico; a interassistência enquanto norte evolutivo; a disponibilidade assistencial
dispensando retorno; a gratificação com a constatação da melhora do assistido; os interesses pessoais para além da mediocridade; a autopesquisa conscienciométrica; a identificação e assunção
do automegatrafor; a confiança crescente na autossuficiência; a convicção nos autodesempenhos;
a força presencial; a lucidez quanto ao próprio valor; a autestima sadia; a validação diuturna do
autodiscernimento; a autoridade moral exemplarista cosmoética dispensando aprovações; o exercício da vontade com responsabilidade; o prazer no autocomprometimento proexológico; o senso
pessoal de gratidão e retribuição; o autengajamento lúcido enquanto minipeça do Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial; o bem-estar íntimo resultante da autocoerência sadia, tornando írrito o juízo alheio; a valorização da autossingularidade consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as confirmações
por meio da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoinsegurança patrocinada pelos assediadores extrafísicos; os guias amauróticos minando a autoconfiança da conscin com intuito de
mantê-la submissa; o vampirismo energético implícito na busca de reconhecimento; a autavaliação da qualidade das próprias manifestações energéticas; a imprescindibilidade do autodesenvolvimento parapsíquico para a autossuficiência homeostática; as inspirações extrafisicas sadias podendo resultar em autoposicionamentos nem sempre do agrado geral; a anuência silenciosa do
amparo extrafísico por meio de aportes sincrônicos; o autorreconhecimento gratificante derivado
do senso de parafiliação; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) enquanto medida real do autacerto evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autenticidade-autonomia-autossuficiência-autoconfiança
sadias; o sinergismo autobenignidade-heterobenignidade; o sinergismo vontade firme–intenção
cosmoética–inteligência evolutiva (IE).
Principiologia: o princípio da descrença (PD) embasando as autoconvicções; o autalinhamento com os princípios interassistenciais; o princípio da relatividade das autoconstatações
exigindo reverificações; o princípio da persistência no bom empreendimento; o princípio do descarte do imprestável; o princípio da interdependência consciencial; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio da prioridade compulsória (PPC).
Codigologia: as cláusulas descrenciológicas do código pessoal de Cosmoética (CPC); as
cláusulas do CPC referentes ao senso de retribuição.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo.
Tecnologia: a tranquilidade íntima permitindo aplicar a banana technique; a técnica do
escrutínio dos autovalores; a técnica do inventário das autoconvicções; as técnicas autoconscien-
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ciométricas; a técnica do autencapsulamento parassanitário; a técnica da reciclagem consciencial (recéxis); a técnica do espelhamento consciencial.
Voluntariologia: o voluntário em Instituição Conscienciocêntrica (IC) ressentido contra
a desvalorização das autopotencialidades; o “voluntário andarilho” trocando de IC em busca de
heteraprovação; o trabalho ombro a ombro no voluntariado conscienciológico; a profilaxia da minidissidência por meio da dedicação firme ao trabalho voluntário, independentemente do reconhecimento alheio.
Laboratoriologia: os cumprimentos após a defesa de verbete no laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Efeitologia: os efeitos nocivos da incipiência autoconscienciométrica; a clareza quanto
ao efeito halo das ações autenticamente assistenciais dispensando o reconhecimento dos assistidos; os efeitos do autoposicionamento cosmoético agradando alguns e desagradando outros;
o efeito da erudição pessoal sobre a autoconfiança; os efeitos interprisionais da manipulação.
Ciclologia: o ciclo acolher-ponderar-considerar a opinião alheia; o ciclo acolher-ponderar-descartar a opinião alheia.
Enumerologia: a autocrítica em dia; a autopesquisa em dia; a automotivação em dia;
a autorreciclagem em dia; a autodeterminação em dia; a autodesassedialidade em dia; a autoparapercuciência em dia.
Binomiologia: a vivência do binômio admiração-discordância; o binômio egoísmo-egocentrismo; o binômio autoposicionamentos-heteroinfluências; o equilíbrio do binômio autovaloração-heterovaloração; o binômio autocomedimento-autoconhecimento; o binômio expectativa
pela concordância–decepção pela discordância; o binômio necessidade de heteraprovação–carência de autavaliação.
Interaciologia: o equilíbrio da interação veicular holossomática necessário ao autocentramento sadio; a interação grupalidade-individualidade; a interação autoinsegurança-autassédio; a interação manipulação-acumpliciamento.
Crescendologia: o crescendo da autonomia consciencial; o crescendo patológico desejar-necessitar-demandar reconhecimento; o crescendo recompositivo depreciador de hoje–colaborador de amanhã.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer embasando o autocomprometimento proexológico; o trinômio dos poderes conscienciais vontade-intencionalidade-autorganização.
Polinomiologia: o polinômio perfeccionismo paralisante–medo de errar–autossubjugação ao heterojulgamento–autofrustração pela covardia.
Antagonismologia: o antagonismo autocentramento sadio / isolamento patológico;
o antagonismo desnecessidade de agradar / necessidade de contrariar; o antagonismo feedback
/ aplauso; o antagonismo automotivação / incentivo alheio; o antagonismo prescindência do elogio / prescindência da heterocrítica; o antagonismo diplomacia / acumpliciamento; o antagonismo prazer pelo reconhecimento recebido / dependência de receber reconhecimento.
Paradoxologia: o paradoxo da baixa autestima disfarçada em vaidade; o megaparadoxo da Autossuficienciologia na interdependência evolutiva; o paradoxo de o automegatrafar poder ser motivo de admiração alheia.
Politicologia: a assistenciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei da afinidade pensênica; a lei do maior esforço
evolutivo; a lei da intransferibilidade da autexperiência.
Filiologia: a autocriticofilia; a heterocriticofilia; a autopesquisofilia; a neofilia; a descrenciofilia.
Fobiologia: a ausência da alodoxafobia; a superação da decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrizacão; a síndrome do ostracismo; a síndrome
da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do oráculo.
Maniologia: a mania de terceirizar as decisões pessoais; a mania da autovitimização.
Mitologia: o mito da aprovação universal; o mito da unanimidade.
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Holotecologia: a criticoteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a recicloteca; a assistencioteca; a egoteca; a maturoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autossuficienciologia; a Autoconfianciologia; a Autocriticologia; a Autoconscienciometrologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia;
a Verbaciologia; a Voliciologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin carente afetiva; a conscin voliciopata; a conscin melíflua; a conscin-cobaia; a personalidade autocentrada; o indivíduo autossuficiente; o ser desperto; a conscin
teleguiada autocrítica.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor lúcido; o conscienciólogo; o docente de Conscienciologia; o epicon lúcido; o profissional de saúde; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o psicólogo; o paciente; o terapeuta; o cuidador; o conscienciômetra; o verbetógrafo; o revisor; o pesquisador; o escritor; o autor de obra; o cineasta; o artista; o ator; o compositor; o estilista; o formador de opinião; o populista; o demagogo; o manipulador; o politiqueiro; o interesseiro; o bajulador; o cabotino; o vaidoso; o fazedor de média; o comerciante; o professor; o aluno.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora lúcida; a consciencióloga; a docente de Conscienciologia; a epicon lúcida; a profissional de saúde; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a psicóloga; a paciente; a terapeuta; a cuidadora; a conscienciômetra; a verbetógrafa; a revisora; a pesquisadora; a escritora; a autora de obra; a cineasta; a artista; a atriz;
a compositora; a estilista; a formadora de opinião; a populista; a demagoga; a manipuladora; a politiqueira; a interesseira; a bajuladora; a cabotina; a vaidosa; a fazedora de média; a comerciante;
a professora; a aluna.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo
sapiens autoconvictor; o Homo sapiens autodiscernens; o Homo sapiens autopensator; o Homo
sapiens autoproexor; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens incredulus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodesapego esboçante ao heterorreconhecimento = aquele compreendido em teoria, porém nem sempre vivenciado na prática pela conscin ainda dependente da anuência alheia; autodesapego consolidado ao heterorreconhecimento = aquele compreendido em teoria
e vivenciado cosmoeticamente na prática pela conscin liberta do desejo de aprovação alheia.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Higiene Consciencial; a cultura da empatia interassistencial.
Extremologia. Consoante a Autossuficienciologia, a condição sadia do autodesapego ao
heterorreconhecimento diverge de duas ectopias antievolutivas extremas, listadas em ordem alfabética:
1. Autenclausuramento (autossobrestimação): a postura arrogante de encastelar-se em
pseudocertezas absolutas, rechaçando aportes pró-evolutivos oriundos das interrelações conscienciais.
2. Autossubjugação (autossubestimação): a postura submissa de depender sistemática
e patologicamente da opinião dos outros a cada passo.
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Temperamentologia. Eis, na ordem alfabética, 5 exemplos de temperamentos, com destaque a 4 aspectos nosográficos característicos, corroborando o autapego ao heterorreconhecimento e demandando urgentes esforços autorreciclológicos por parte da conscin:
1. Artístico: a carência de autavaliação realista; o desejo de aprovação alheia; a necessidade de ser considerado talentoso; a exigência de ser ovacionado.
2. Belicista: a carência de pacificação íntima; o desejo de submissão alheia; a necessidade de ser considerado todo-poderoso; a exigência de ser temido.
3. Místico: a carência de lucidez autoparapsíquica; o desejo de deslumbramento alheio;
a necessidade de ser considerado misterioso; a exigência de ser imaterializado.
4. Monárquico: a carência de autoridade vivencial cosmoética exemplarista; o desejo
de subserviência alheia; a necessidade de ser considerado imperioso; a exigência de ser bajulado.
5. Religioso: a carência descrenciológica; o desejo de devoção alheia; a necessidade de
ser considerado virtuoso; a exigência de ser reverenciado.
Manipulaciologia. Eis, na ordem alfabética, 10 exemplos de intenções nosográficas relacionadas ao binômio ação-expectativa, mantidas pela conscin desejosa do retorno de outrem, revelando insegurança pessoal, carência afetiva e falta de autocentramento:
01. Autopromoção: a ação à espera de causar admiração.
02. Bajulação: a ação à espera de angariar vantagem.
03. Cabotinismo: a ação à espera de chamar atenção.
04. Competição: a ação à espera de evidenciar desnível.
05. Cooptação: a ação à espera de atrair adesão.
06. Insinuação: a ação à espera de atiçar curiosidade.
07. Intimidação: a ação à espera de provocar receio.
08. Logro: a ação à espera de incutir engano.
09. Persuasão: a ação à espera de modificar convicção.
10. Repressão: a ação à espera de tolher manifestação.
Conscienciometrologia. Eis, na ordem alfabética, 20 atributos indexadores de folhas autavaliativas do Conscienciograma, com respectivos subtítulos, prioritários à autopesquisa da conscin interessada em superar o apego ao reconhecimento alheio:
01. Antidispersividade: maturidade dos desempenhos.
02. Aquisitividade: autapego e autodesapego.
03. Autenticidade: conscin e demagogias.
04. Convivialidade: ligações cosmoéticas.
05. Cosmoeticidade: conscin e cosmoética.
06. Criticidade: conscin e críticas.
07. Desrepressividade: descondicionamento.
08. Escolaridade: currículo pessoal.
09. Grupocarmalidade: conscin e clã.
10. Identidade: conscin e heranças.
11. Influenciabilidade: conscin-satélite.
12. Inseparabilidade: conscin e interdependências.
13. Invulgaridade: consciência e talentos.
14. Liberdade: conscin e livre arbítrio.
15. Opinaticidade: opinião para o público.
16. Personalidade: temperamento pessoal.
17. Potencialidade: coragem da consciência.
18. Retratabilidade: autojulgamentos públicos.
19. Reverificabilidade: conscin e omniquestionamento.
20. Veracidade: palavras e ações.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodesapego ao heterorreconhecimento, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
03. Antagonismo loc interno / loc externo: Holomaturologia; Neutro.
04. Antiperfeccionismo: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Aplauso acrítico: Subcerebrologia; Nosográfico.
06. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Autopesquisa inarredável: Autopesquisologia; Neutro.
08. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Binômio expectativa-recompensa: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
10. Expectativa: Interaciologia; Neutro.
11. Impossibilidade de omnicomprazimento: Conviviologia; Neutro.
12. Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
13. Profilaxia da minidissidência conscienciológica: Autenfrentamentologia; Homeostático.
14. Reconhecimento: Holomaturologia; Homeostático.
15. Taxa afetiva: Psicossomatologia; Nosográfico.

O AUTOCENTRAMENTO COSMOÉTICO, FUNDAMENTADO
NA CERTEZA ÍNTIMA DA ATUAÇÃO ENQUANTO MINIPEÇA
LÚCIDA INTERASSISTENCIAL, POSSIBILITA A CONQUISTA
DO AUTODESAPEGO AO HETERORRECONHECIMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, depende ainda de aprovação ou elogio alheios
para desempenhar-se na vida humana? Quais trafores precisa assumir e quais trafais precisa preencher para superar essa condição de autossubjugação?
Bibliografia Específica:
01. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1ª edição Marina Thomaz; pref. da 2ª edição Daniel Muniz; revisores Alexander
Steiner et al.; 354 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos
populares; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;
15 websites; glos. 86 termos; 25 infografias; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; 3ª Ed.
rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 128, 202, 203 e 206.
02. Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Desassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisoras Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18
caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.;
alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 20 a 23.
03. Haymann, Maximiliano; Prescrições para o Autodesassédio; revisores Ivelise Vicenzi; et al.; 216
p.; 4 seções; 36 caps.; 24 E-mails; 88 enus.; 1 esquema; 1 fluxograma; 1 foto; 1 microbiografa; 4 tabs.; 21 websites; glos.
168 termos; 63 refs.; 28 webgrafias; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016;
página 101.
04. Idem; Síndrome do Ostracismo; pref. Waldo Vieira; revisoras Erotides Louly; Helena Araujo; & Julieta
Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 34 enus.; 5 filmes; 2 fluxogramas; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16
websites; 2 apênds.; glos. 152 termos; 202 refs.; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 58, 59, 89, 93, 95, 96 e 101.
05. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; et al.; 376
p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenticidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos (neológico
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especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2012; página 170.
06. Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe
de Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.;
23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 237.
07. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente; pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 seções; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223
enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21
x 14 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 63 a 74.
08. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
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
64, 65, 68, 69, 86, 87, 94, 95, 104, 105, 112, 113, 118, 119, 138, 139, 142, 143, 162, 163, 170 a 173, 190, 191, 194, 195,
200, 201, 204, 205, 214, 215, 224, 225, 238, 239, 246 e 247.
09. 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 54, 307, 440 e 958.
10. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página
611.
11. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 260.
12. 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 259, 674, 767
e 853.
13. 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 218.
14. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 371.
15. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 128, 139, 178 e 583.
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AUTODESASSEDIALIDADE
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A autodesassedialidade é o estado ou condição da conscin lúcida quanto
à vivência teática da tática, estratégia e logística da autodefesa interconsciencial, intra e extraconsciencial, intra e extrafísica, de modo multidimensional, da manutenção do equilíbrio pessoal,
íntimo, pleno, o tempo todo, descartando a interferência espúria, intrusiva, de exopensenes patológicos seja de quem for.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”.
O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou
obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autodesassédio consciencial. 2. Autodesintrusão pensênica. 3. Autodespossessibilidade. 4. Autodesassediometria. 5. Autodespossessiometria. 6. Autodesperticidade. 7. Autoimunidade consciencial.
Neologia. O vocábulo autodesassedialidade e as duas expressões compostas autodesassedialidade primária e autodesassedialidade evoluída são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Autassedialidade. 2. Autopossessialidade. 3. Autopossessiometria.
4. Heterassedialidade. 5. Heteropossessialidade. 6. Heterodesassedialidade. 7. Antidesperticidade.
Estrangeirismologia: a autorrefratariedade aos poltergeist; o Despertarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à condição evolutiva da desperticidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desassedialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a linearidade constante da autopensenização; os cognopensenes; a cognopensenidade.
Fatologia: a autodesassedialidade; a Autocogniciologia; a autocriticidade; a autorganização; o autodesassédio; a autodesassedialidade; a autoimunidade consciencial; o arrimo cosmoético; a exemplificação silenciosa; o antiemocionalismo; a autovivência teática da Higiene Consciencial; a Socin; a Cognópolis; a Autodesassediologia na maxiproéxis; o escrutínio pessoal;
a atração interconsciencial; o convívio maior com assistidos; a grupalidade cosmoética entendida
e vivida; a força presencial pessoal; a intercooperação; a intercompreensão na interassistencialidade; a vivência do epicentrismo; a liderança irrecusável.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autodefesas extrafísicas em geral; o conceptáculo intrafísico para o desassédio interconsciencial; as comunexes;
a abordagem conscin a consciex; a coexistência pacífica da conscin lúcida com a extrafisicalidade; o descarte dos acidentes de percurso parapsíquicos; as assimilações simpáticas (assins) sadias;
as desassimilações simpáticas (desassins) eficientes como rotina; a autossuficiência parapsíquica;
os desbloqueios energéticos permanentes; o emprego do arco voltaico craniochacral; os parafatos
desassediadores; os exorcismos contínuos e em silêncio; o acesso às Centrais Extrafísicas; a colaboração na reurbex; o convívio maior interassistencial com assediadores; a assistência permanente às conseneres; o tenepessismo; o ofiexismo.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo por meio das ECs.
Principiologia: o princípio da desperticidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teática do auto e do heterodesassédio.
Tecnologia: a técnica do acolhimento-orientação-encaminhamento cosmoético de conscins e consciexes carentes ou invasoras do microuniverso consciencial; a técnica da autodesassedialidade omnicognitiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da estado vibracional; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Desassediologia.
Efeitologia: os efeitos das autocatarses conscienciais.
Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo cosmoético da desassedialidade consciencial.
Enumerologia: a autopesquisa; a autoconscienciometria; a autocura; a interassistência;
a autorrefratariedade; o autodesassédio; a autodesperticidade.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade.
Interaciologia: a interação ofiexista–amparador de ofiex.
Crescendologia: o crescendo tacon intrafísica–tares extrafísica.
Trinomiologia: o trinômio assistente–assistido–amparador de função.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo evocação do amparador / evocação do assediador.
Paradoxologia: o paradoxo desassediador; o paradoxo consciencioterápico; o paradoxismo conscienciológico.
Politicologia: a desassediocracia da Cognópolis.
Legislogia: a lei dos direitos interconscienciais; a lei do maior esforço.
Filiologia: a parapsicofilia; a parapoliticofilia; a energofilia.
Sindromologia: a síndrome de abstinência da baratrosfera; a síndrome da dispersão
consciencial.
Maniologia: a egomania.
Mitologia: o mito do vampiro; a mito da ametista.
Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a paradoxoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Autoparapercepciologia; a Autodespertologia; a Autoconscienciometrologia; a Paraterapeuticologia; a Desassediologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Energossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o desassediólogo; o desassediologista; o assistenciólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a desassedióloga;
a desassediologista; a assistencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens energovibrator; o Homo
sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodesassedialidade primária = consciente, mas predominantemente de
autodefesa, ainda imatura; autodesassedialidade evoluída = consciente, mas predominantemente
de interassistencialidade, a ideal.
Culturologia: a cultura da desassedialidade consciencial.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 condições capazes de demonstrar, racionalmente, ser a autodesassedialidade mais importante se comparada a qualquer destas e outras múltiplas injunções intra ou extrafísicas:
01. Autoconhecimento: a autocognição especializada; o curriculum vitae; a Mentalsomatologia.
02. Classe: o nível social; a Sociologia; a Mesologia.
03. Economia: as posses pessoais; os recursos amoedados; os patrimônios; o pé-de-meia.
04. Ectoplasmia: as energias conscienciais (ECs) pessoais; o abertismo consciencial parapsíquico; a megaeuforização pessoal.
05. Gênero: o fato de ser homem ou mulher; a Sexossomatologia.
06. Idade: física; a faixa etária; a longevidade; a Cronologia.
07. Parentesco: a família nuclear; a árvore genealógica; a Genética.
08. Posicionamento: a posição ideológica; a liderança; a Politicologia pessoal.
09. Profissão: o profissionalismo; a ocupação pessoal.
10. Visual: a fisionomia; a apresentação social; a força presencial; a Somatologia.
Conviviologia. Dentro da Priorologia, à vista do exposto, é relevante escolher quem
é quem mais ou menos desassediado, sejam na condição de assistentes ou assistidos, para se viver
na vida intrafísica, especialmente quanto a 7 categorias de relacionamentos mais chegados, por
exemplo, aqui dispostos na ordem alfabética:
1. Círculo social: os companheiros do dia a dia; as coleiras sociais do ego; a família do
grupo evolutivo mais amplo.
2. Coleguismos: os colegas de escola; a família profissional; a família do trabalho de
subsistência.
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3. Contatos: as amizades de maior intimidade; o cotidiano doméstico; a família consanguínea do grupúsculo evolutivo.
4. Duplologia: o duplista – ou a duplista – para compor a dupla evolutiva; os dependentes; a família proexológica.
5. Lazeres: os confidentes das horas vagas; as companhias de viagem; a família clubística ou esportiva.
6. Pesquisas: os colegas de pesquisas e trabalhos mentaissomáticos; a família consciencial.
7. Vizinhos: as conscins de relações mais próximas e duradouras; a família proxêmica
ou geopolítica.
Instantaneologia. Segundo a Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 reações instantâneas, imediatas ou praticamente automáticas, relativas a quaisquer locais,
momentos, pressões ou contingenciamentos evolutivos sobre a conscin lúcida, veterana quanto às
manifestações práticas da autodesassedialidade mais desenvolvida, a caminho ou já vivendo algum nível da autodesperticidade:
01. Sinalética: parapsíquica, pessoal, atuando instantaneamente como hábito sadio.
02. Campainha: de alarme pessoal, específica, disparada instantaneamente, tipo emergencial ou de pronto-socorro.
03. Contração: encefálica de autodefesa instantânea, inconfundível.
04. Autencapsulamento: energético, instantâneo, quando necessário.
05. Mudança: instantânea, taquipsíquica, sem hesitação, do bloco de atividade.
06. Autointerdimensionalidade: a descoincidência instantânea, autoconsciente, dos
veículos conscienciais.
07. Fluxibilidade: instantânea da ação das correntes ou fluxos das energias conscienciais.
08. Campo: energético, instalado instantaneamente dentro da relação dimener–energosfera pessoal.
09. Autodesassedialidade: com extrapolacionismo parapsíquico, instantâneo, em certos
casos.
10. Autodesassim: a desassimilação simpática, energética, automática ou instantânea,
o tempo todo, ao fim de cada ocorrência ou episódio parapsíquico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodesassedialidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
03. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
07. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
08. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
09. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
10. Paradoxo desassediador: Desassediologia; Homeostático.
11. Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.
12. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
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A CONDIÇÃO DA AUTODESASSEDIALIDADE É CONQUISTA EVOLUTIVA ÍMPAR PARA TODA CONSCIN, HOMEM OU
MULHER, EM QUALQUER LATITUDE DO PLANETA TERRA, TENDO EM VISTA A VIVÊNCIA DA DESPERTICIDADE.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, hoje, a condição da autodesassedialidade? Você vive satisfeito com o próprio estado interconsciencial multidimensional?
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AUTODESASSEDIALIDADE DIÁRIA
(DESPERTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodesassedialidade diária é o estado, condição ou disposição prioritária de a conscin lúcida, homem ou mulher, posicionar-se no contexto evolutivo frente ao processo assistencial e aos enredos advindos dele, sem sofrer mais auto e heterassédios, buscando,
diariamente, novo patamar evolutivo com foco na desperticidade permanente total.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação;
falta”. O termo assédio procede do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou
obsidium, “cerco; cilada; assédio”. O vocábulo diário deriva do mesmo idioma Latim, diarius,
“do dia; relativo ao dia”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autequílibrio diário. 2. Desassedialidade pessoal cotidiana. 3. Autohomeostase holossomática diária. 4. Antiassedialidade diária.
Neologia. As 3 expressões compostas autodesassedialidade diária, autodesassedialidade diária básica e autodesassedialidade diária avançada são neologismos técnicos da Despertologia.
Antonimologia: 1. Autassedialidade diária. 2. Autodesprioriorização assistencial.
3. Autopatopensenidade diária.
Estrangeirismologia: o turning point evolutivo; a personalidade strong-willed; o full
time interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do discernimento quanto à vivência da autodesassedialidade diária.
Coloquiologia: – O ato de colocar a máscara de oxigênio primeiro em si, sendo analogia para o autodesassédio.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desperticidade; o holopensene da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da impertubabilidade; a retilinearidade pensênica; a liberdade pensênica adquirida da autodesassedialidade; a sustentabilidade
pensênica.
Fatologia: a autodesassedialidade diária; a imperturbabilidade denotando maturidade da
consciência; o mitridatismo gradual adquirido pela conscin desperta; a linha divisória da autoconsciencialidade; a autodesperticidade construída diariamente; o passo a passo, a “gota de sangue e suor” na construção da trajetória evolutiva; a autorganização holossomática possibilitando
a autodesassedialidade; o hábito de pensar tal qual Serenão; o autoimperdão possibilitando a desassedialidade; o heteroperdão melhorando as relações interassistenciais; o posicionamento interassistencial cosmoético enquanto delimitador da manifestação da consciência; o hábito de colocar-se na condição de desperto; o lema de se manter desassediado só por hoje; a oportunidade de
escolher sem intromissões; a responsabilidade adquirida através da autodesassedialidade; as conquistas evolutivas; a anticonflituosidade; o hábito de abençoar a todos; o pré-perdão assistencial
auxiliando no auto e heterodesassédio; o lema de não andar para trás nem para pegar embalo;
a vivência do sexo diário otimizando a desasssedialidade diária; as sincronicidades repetidas,
auxiliando na autodesassedialidade diária; a necessidade do repouso somático, auxiliando na autodesassedialidade diária; os exercícios físicos profiláticos; a manutenção diária do foco nas atividades prioritárias; o antiemocionalismo; a autoimperturbabilidade; os hábitos sadios; o corte da
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taxa de erros pessoais; a viragem pessoal na Escala Evolutiva; o posicionamento firme contra os
hábitos adolescentes estendidos; a evitação dos prazeres da massa humana impensante; a necessidade de não mais utilizar muletas antievolutivas; as conquistas do ser desperto; o hábito de não
fazer média com os outros; a lucidez para manter os pés firmes na rocha e o mentalsoma no Cosmos; o bom hábito de acolher as críticas sem reatividade; a imperturbabilidade íntima sendo unidade de medida da autodesperticidade; a irresponsabilidade do energizador imaturo em não abdicar dos próprios vícios; a atenção com a irritabilidade, patologia “suave” da vida humana; a evitação das evocações sem necessidade; a priorização evolutiva; a desintoxicação energética; o desapego dos emocionalismos auxiliando na obtenção da imperturbabilidade.
Parafatologia: a tenepes enquanto treino para o futuro epicentrismo consciencial; a sustentabilidade energética do energizador lúcido; a vivência dos 20 estados vibracionais diários
(EVs); a exteriorização de energias para as consciexes enfermas; a autoconfiança da conscin assistencial ao perceber-se possuidora de usina hidrelétrica de energias; os parabanhos comprobatórios proporcionados pelos amparadores extrafísicos, denotando para a consciência o acerto
assistencial; o mapeamento das sinaléticas parapsíquicas, auxiliando na manutenção da autodesassedialidade diária; o investimento na blindagem parassanitária de ambientes; o desapego dos bagulhos energéticos possibilitando a autodesassedialidade; a voliciolina auxiliando na quebra de
obstáculos evolutivos; a perspectiva de alcançar a autofiex nesta vida intrafísica; o desenvolvimento da projetabilidade lúcida (PL) auxiliando no desassédio de ambientes; o fim das vidas humanas trancadas; o desmancha rodas de assediadores e intrusores extrafísicos; a escolha por lugares com padrão de energias mais homeostáticas; a equipex de paramédicos e parabombeiros auxiliando, quando necessário, a encaminhar as consciexes enfermas; o uso do parapsiquismo de maneira cosmoética, em prol da assistência de alto nível; o autencapsulamento utilizado, quando necessário, mantendo a homeostase holossomática; o autodiscernimento mentalsomático servindo
de bússola para a conscin; a necessidade de assumir a condição de desperto nesta vida, a fim de se
preparar para a Pré-Intermissiologia; a expansão mentalsomática advinda da autodesassedialidade; a precaução evitando acidentes de percurso parapsíquicos; os parapsicodramas auxiliando na
assistência a consciexes paracomatosas; a conexão paracérebro-paracérebro junto aos amparadores de função; a autotransfigurabilidade do psicossoma, auxiliando no resgate na Baratrosfera;
a vivência das 40 manobras energéticas auxiliando no autodesassédio; a leitura energética de ambientes auxiliando no autodesassédio; a receptividade assistencial no recebimento dos pedidos de
tenepes; as produções gesconológicas em parceria com os amparadores extrafísicos de função,
possibilitando o desassédio mentalsomático; a manutenção dos registros parapsíquicos; a refratariedade cosmoética; a promoção da automegaeuforização auxiliando na construção da desassedialidade; a autoparavacinação holossomática; a autoconfiança parapsíquica possibilitando a mudança de patamar evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o sinergismo teoria-prática; o sinergismo assimilação-desassimilação; o sinergismo ortopensenidade-desassedialidade; o sinergismo estado vibracional–tenepes; o sinergismo autoassistência-heterassistência; o sinergismo força presencial–interassistencialidade cosmoética.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de o menos doente assitir ao
mais doente; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de causa e efeito; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do Cosmos de quanto mais a consciência evoluir maior será a responsabilidade interassistencial; o princípio de ninguém ser capaz de evoluir
sozinho.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC), auxiliando na autodesassedialidade diária; o código grupal de Cosmoética (CGC).
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Teoriologia: a teoria das reurbanizações extrafísicas; o 1% de teoria e 99% de prática
otimizando a autodesassedialidade; a teoria da saúde consciencial; a teoria do completismo
existencial.
Tecnologia: a técnica dos 10 segundos; a técnica de pensar tal qual Serenão; a técnica
de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica de nenhum dia sem linha; a técnica da tenepes auxiliando na mudança de patamar evolutivo; a técnica da inversão existencial (invéxis) auxiliando no
posicionamento pessoal; a técnica da exteriorização de energias para a proéxis.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); o laboratório conscienciológico da paz; o labcon itinerante do docente de Conscienciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível de Despertologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia;o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio
Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível dos Proexologistas; o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito de a conscin lúcida quanto às próprias energias sadias melhorar os
ambientes por onde passa; o efeito frente a interassistência cosmoética; o efeito da autodesassedialidade; o efeito de as reciclagens pessoais repercutirem nas reciclagens grupais; o efeito de
sair de cima do muro; o efeito fênix; a proteção pessoal energética da conscin fazendo o efeito bumerangue das energias assediadoras.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela autodesassedialidade; as neossinapses
promovidas pelo contato com o amparador; as neossinapses advindas dos cursos de Conscienciologia; as neossinapses tarísticas adquiridas pelas consciexes enfermas após a exteriorização
de energias; a substituição das retrossinapses trafaristas pelas neossinapses traforistas; as neossinapses adquiridas pela vivência do tenepessismo 24 horas; as neossinapses gesconológicas
promovidas pelo desassédio mentalsomático.
Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; o ciclo desconforto-autenfrentamento; o ciclo
sementeira-colheita; o ciclo assim-desassim; o ciclo pacificação íntima–pacificação grupal.
Enumerologia: o posicionamento em prol da autodesassedialidade diária; a homeostase
holossomática; a assistência diária; o exemplarismo diário, na opção pela autodesassedialidade;
o mitridadismo consquistado diariamente; a assistência de alto nível; a sinalética ativa.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autassédio-autodesassédio; o binômio monoideísmo–visão de conjunto; o binômio iscagem lúcida–mitridatismo; o binômio desperticidade-holomaturidade; o binômio inspiração-transpiração; o binômio itinerância-tenepes.
Interaciologia: a interação (dupla) assistente-amparador; a interação desperticidade–
–capacidade assistencial; a interação aporte-responsabilidade; a interação discernimento–comedimento intrafísico; a interação (dupla) energizador-receptor.
Crescendologia: o crescendo evolutivo gratidão-retribuição; o crescendo tenepes-ofiex;
o crescendo desperticidade-serenidade; o crescendo assistencial tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio estado vibracional-autopesquisa-autodesassedialidade;
o trinômio vontade-decisão-consecução; o trinômio posicionamento-interassistência-Cosmoética; o trinômio autassistência–heterassistência–completismo existencial; o trinômio tenepes–tenepes 24 horas–ofiex; o trinômio desperto-evoluciólogo-Serenão; o trinômio conhecimento-responsabilidade-retribuição.
Polinomiologia: o polinômio estado vibracional–tenepes–retilinearidade–desperticidade; o polinômio tenepes–autodesassédio–heterodesassédio−satisfa ão íntima.
Antagonismologia: o antagonismo consréu / Serenão; o antagonismo drogadição / libertação pensênica; o antagonismo assédio cronicificado / autodesassédio holossomático; o antagonismo descomprometimento / responsabilidade evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo de o desassédio pessoal repercutir no desassédio grupal;
o paradoxo de o amparador já ter sido assediador; o paradoxo de as escolhas lúcidas atuais
poderem se tornar paracicatrizes; o paradoxo de a conscin desassediada permanente total abarcar o maior número de consciências assediadoras na psicosfera.

Enciclopédia da Conscienciologia

2945

Politicologia: a lucidocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia.
Legislogia: a aplicação da lei de maior esforço cosmoético em prol da desassedialidade
interassistencial.
Filiologia: a desassediofilia; a energofilia; a discernimentofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a discernimentofobia; a lucidofobia; a parapsicofobia; a neofobia; a despertofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da interiorose; a superação da
síndrome da conflitividade.
Maniologia: a mania de deixar para depois; o fim da egomania.
Mitologia: o mito de Sísifo.
Holotecologia: a energossomatoteca; a ofiexoteca; a desassedioteca; a mentalsomatoteca; a assistencioteca; a tenepessoteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Despertologia; a Assistenciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Desassediologia; a Energossomatologia; a Cosmoeticologia; a Projeciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin-cobaia; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin compromissada.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o inversor existencial; 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 maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; 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 autodescisora; a intermissivista; a inversora existencial; 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 maxidissidente idológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocador de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
communitarius; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodesassedialidade diária básica = a da conscin pré-desperta, capaz de
perceber consciexes patológicas na psicosfera, buscando manter-se imperturbável; autodesassedialidade diária avançada = a da conscin pré-desperta capaz de assistir às consciexes assediadoras.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Tenepessologia; a cultura
da Despertologia; a cultura da Ofiexologia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodesassedialidade diária, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
02. Automediação anticonflitiva: Autodesassediologia; Homeostático.
03. Automitridatismo: Autoparaimunologia; Homeostático.
04. Autopacificação tenepessista: Experimentologia; Homeostático.
05. Banho de loja consciencial: Autorreeducaciologia; Homeostático.
06. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
07. Efeito da autodesperticidade: Despertologia; Homeostático.
08. Interação conscin-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
09. Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
10. Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
12. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
13. Sinergismo estado vibracional–tenepes: Autodespertologia; Homeostático.
14. Sinergismo tenepes-epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
15. Tenepessismo 24 horas: Tenepessologia; Homeostático.

A AUTODESASSEDIALIDADE VIVENCIADA DIARIAMENTE
PELA CONSCIN MAIS LÚCIDA PODE FAVORECER A CAMINHADA PARA O PROFISSIONALISMO JUNTO AO MAXIMECANISMO MULTIDIMENSIONAL INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a autodesassedialidade em algum
dia da atual vida? Já identificou quais são os traços patológicos impeditivos de vivenciá-la regularmente, sem gaps?
Bibliografia Específica:
1. Leite, Hernande; O Papel da Tenepes na Conquista da Desperticidade; Artigo; Conscientia; Rrevista;
Trimestral; Vol. 11; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 12 enus; 3 refs; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho 2007; páginas 112 a 120.
2. Lopes, Adriana; Tenepes: Base do Epicentrismo Lúcido; Artigo; VI Fórum da Tenepes III Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu PR; 20-22.12.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 14; N. 2; Seção: Temas da Cosncienciologia; 1 E-mail; 5 enus; 5 refs; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC) Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 356 a 360.
3. 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
entrevistas; 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; páginas 461 a 620.

G. L. W.
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AUTODESASSÉDIO NO TRÂNSITO
(PREDESPERTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodesassédio no trânsito é a capacidade de a conscin, homem ou mulher, na condição de condutor, passageiro ou pedestre, barrar, impedir, interditar, inibir, embargar,
previnir ou coibir qualquer influência patopensênica intrusiva, geradora de acidentes de percurso,
ao longo das vias de circulação, paradas e estacionamentos, conservando a homeostase holossomática pessoal e sustentando a Higiene Consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”.
O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou
obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. A palavra trânsito vem do idioma Latim, transitus, “ação de passar; passagem”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autodesassedialidade no trânsito. 2. Autodesintrusão pensênica no
trânsito. 3. Autodeterminação desassediadora no trânsito. 4. Autoimunidade consciencial no
trânsito. 5. Autodespossessão no trânsito.
Neologia. As 3 expressões compostas autodesassédio no trânsito, autodesassédio primário no trânsito e autodesassédio avançado no trânsito são neologismos técnicos da Predespertologia.
Antonimologia: 1. Autassedialidade no trânsito. 2. Autopossessibilidade no trânsito.
3. Heterassedialidade no trânsito. 4. Heteropossessibilidade no trânsito. 5. Heterodesassedialidade no trânsito. 6. Antidesperticidade no trânsito. 7. Hostilidade no trânsito.
Estrangeirismologia: o modus operandi para o autodesassédio; o leitmotiv do desassédio; a atenção multidimensional fulltime; as ações à dessein; os tailgates assediantes; o knowledge aplicado na desassim; os blind spots do veículo; o hábito do grand merci; a acalmia mental no
rush; a assistência ao polizón extrafísico; o condutor au courant; o passageiro attract the attention; o pedestre jump the gun; o checkup holossomático; a promenade agréable.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à importância da autoimunidade perante os patopensenes no trânsito.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Desassédios: prélios energéticos. Incentivemos transporte solidário.
Proverbiologia: – Se não há nada que se possa ganhar com a imprudência, não há nada que se possa perder com a prudência. A intenção tanto requer sabedoria quanto bondade.
A boa intenção desculpa e a ignorância repreende. A cortesia tem amigos em muitos lugares.
A paz nasce da paciência. O impaciente é repreendido com a paciência.
Ortopensatologia: – Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Autodesassedialidade. A autodesassedialidade evolui desde a anulação do assédio
com um único assediar, ao conjunto dos satélites de assediadores, até chegar ao megassediador do
contingenciamento regressivo, em bases paragenéticas ou holobiográficas da consciência”.
2. “Autodesassédio. No descarte autoconsciente do autassédio, a conscin dá o primeiro passo para o encontro com o heterodesassédio”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodesassedialidade no trânsito; os energopensenes; a energopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os socio-
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pensenes; a sociopensenidade; as autopensenizações cosmoéticas; a identificação imediata da patopensenidade e a devida correção; a desintrusão pensênica; as energias conscienciais (ECs) modelando a autopensenidade e o holopensene da consciência; a retilinearidade autopensênica visando o autodesassédio contínuo no trânsito.
Fatologia: o autodesassédio no trânsito; a decisão pessoal do autodesassédio levada com
seriedade; a atenção dividida, facilitando a identificação das possíveis brechas para assédios; a reformulação do modo de ver e agir; a flexibilidade para lidar com a multiplicidade e a variabilidade de fatos diários; a impossibilidade de ignorar a conduta de outros participantes do trânsito; as
heterajudas na planificação das autoprescrições radicais para o afastamento dos assediadores;
a importância do registro das autoprescrições direcionadas ao trânsito sadio; a atenção voltada
à música mentalsomática no carro, favorecendo a acalmia; a descarga de frustração no trânsito;
a rotina do engarrafamento no trajeto casa-trabalho, podendo predispor ao autodesassédio; o desenvolvimento da paciência para enfrentar os transtornos; os semáforos inteligentes criando as
ondas verdes, diminuindo a possibilidade de auto e heterassédio; a falta de sintonia entre os semáforos mecânicos, predispondo a conscin imatura à irritabilidade; a previsão do tempo gasto nos
deslocamentos diários; a vulnerabilidade do pedestre; a maior necessidade de socialização no
espaço físico público; a busca constante do equilíbrio das emoções mais frágeis; a argumentação
lógica, sem cargas emocionais; os posicionamentos sadios; a desdramatização das ocorrências geradas no trânsito; a autossuperação a cada decisão; os olhares recebidos sem causar incômodo;
o levantamento contínuo da “poeira” do assédio; a evitação do agravamento da situação de
assédio; a antecipação de possíveis problemas em consequência das velocidades incompatíveis
com o limite permitido; os aprendizados desencadeados pelo trânsito; a boa intenção gerando
convivialidade sadia; o contato diário com grande número de assistíveis; a manutenção dos
hábitos salutares; a autodisciplina quanto aos horários; a autorganização das rotinas úteis com
priorização para a segurança; a autoconfiança adquirida com o acúmulo de experiências; a antecipação possível aos acontecimentos ao longo da via; a criação de etapas profiláticas necessárias ao
combate dos autossédios crônicos no trânsito; o culto ao automóvel; o pedido de desculpas selando o incidente; o automóvel tomado por elemento de distinção; as boas noções de cidadania;
a compreensão dos interesses comuns; o respeito pela liberdade de ir e vir do outro; a limitação
dos interesses pessoais a favor do coletivo; o desafio de conviver com harmonia; a modificação
de hábitos e rotinas visando o outro; o temperamento; as tendências visando a harmonia; as condutas de autorretidão; a sinceridade visando facilitar as interrelações conscienciais; a observação
detalhista de tudo e de todos; a leitura e estudo dos livros conscienciológicos; a participação em
cursos para desenvolvimento da interassistência; o ato incoerente gerando desconforto; a busca da
autovigilância multidimensional ininterrupta; a autodisponibilidade assistencial durante as 24 horas; a eliminação da labilidade parapsíquica; a vivência do paradigma consciencial sendo agente
autoqualificador da intenção; o trabalho diário com as recins essenciais; o senso universalista na
via pública; a constante ampliação do autoconhecimento aplicado rumo à desperticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de
equalizador das bioenergias; a sinalética energética e parapsíquica pessoal auxiliando na tomada
de decisões; a busca permanente do aprimoramento parapsíquico pessoal; a liberação de energias
conscienciais autodefensivas e pacificadoras; a reciclagem do padrão das próprias energias consciencias; a qualidade das ECs potencializando as ideias; o megafoco no autodesassédio imediato;
a vivência teática das parapercepções; o traquejo parapsíquico; o parassensoriamento da via pública; a atuação energética denunciando a intenção pessoal; a sondagem bioenergética; a criação
do campo assistencial; a soltura energossomática; o desacoplamento de consciexes enfermas da
psicosfera causadoras de bloqueios energéticos; a minimização da poluição energética presente
nas vias de trânsito; a força presencial pessoal minimizando as energias gravitantes; o paradever
acima do paradireito; a autoprofilaxia holochacral, permanente, lúcida; a autossistematização das
defesas energéticas e parapsíquicas; a refratariedade às intoxicações energéticas; a aceitação consciente da intrusão energética do assédio para poder assistir; a parablindagem energética do veí-
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culo; os banhos de energias confirmatórios; o descarte dos acidentes de percurso parapsíquicos;
a evitação de acidentes pela desassimilação energética; as medidas adotadas na desintoxicação
energética; os bloqueios da intrusão e permanência de energias conscienciais patológicas; a isca
assistencial lúcida; o diagnóstico dos assédios extrafísicos; o domínio dos miniassédios inconscientes e eventuais; a condição permanente e lúcida de autodefesa energética; o domínio das desassimilações energéticas promovidas pela vontade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodesassédio-interassistência; o sinergismo formado
pela intercooperação entre usuários da via de trânsito; o sinergismo comocionalismo-assedialidade; o sinergismo da autortopensenização continuada; o sinergismo cognitivo das regras de
circulação nas vias públicas; o sinergismo patológico Sociedade violenta–trânsito violento.
Principiologia: o princípio da autodesassedialidade; o princípio da desperticidade; os
princípios da direção defensiva; o princípio dos contágios holopensênicos no trânsito; o princípio da precaução; o princípio cosmoético de não acumpliciamento com o erro identificado;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da igualdade de direitos.
Codigologia: a inserção no código pessoal de Cosmoética (CPC) de cláusula autodesassediadora no trânsito; a teática do código de trânsito brasileiro (CTB) contribuindo para a redução de assédios; os códigos gestuais assediantes; os códigos gestuais desassediantes; o uso hábitual do código da sinalização traseira do veículo reduzindo os assédios; o uso moderado do código sonoro da buzina; o CPC como maior antídoto antiassediador.
Teoriologia: a teática do autodesassédio; a teoria da coexistência pacífica no trânsito;
a teoria da margem do imprevisto; a teoria da reurbex comprovada no trânsito; a teoria e prática
do EV; a teoria da desperticidade autoimplementada em 3 anos; a teoria da segurança veicular.
Tecnologia: a técnica de autodefesa antiassediadora; a técnica da autochecagem holossomática; as técnicas desassediadoras assistenciais; a técnica do estado vibracional (EV); a técnica energética dos 30 metros; a técnica da monitoração contínua da autopensenidade; a técnica
da circulação viária; a técnica de dirigir com segurança.
Voluntariologia: o paravoluntariado técnico em desassédio; o voluntário conscienciológico; o voluntariado interassistencial cosmoético; o voluntário itinerante ativo; o voluntário
palestrante da área de trânsito; os voluntários do Projeto Trânsito Vida.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Psicólogos do Trânsito; o Colégio Invisível da Assistenciologia;
o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito do autodesassédio; o efeito da intenção nas interações em vias públicas; os efeitos evidentes da sincronicidade multidimensional; o efeito das energias gravitantes
nas ações da conscin; os efeitos benéficos trazidos pelas decisões assertivas; o efeito da inclusão
da educação para o trânsito nos currículos escolares; o efeito assediante da música baratrosférica em alto volume no carro; o efeito da atenção dividida no trânsito; o efeito das posturas asdias
na melhora do trânsito.
Neossinapsologia: a fixação de neossinapses promotoras do autodesassédio; as neossinapses parapsíquicas adquiridas na Escola do Parapsiquismo, do CEAEC; as interações sadias
no trânsito gerando neossinapses; as neossinapses dos trabalhos energéticos diários; as neossinapses adquiridas nas palestras sobre trânsito; as neossinapses firmadas ao recuperar cons magnos; as sinapses especializadas para trânsito.
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Ciclologia: o ciclo alternante motorista-pedestre-passageiro; o ciclo cosmoético da desassedialidade consciencial; o ciclo virtuoso da reciclagem intraconsciencial; o ciclo das prioridades no trânsito; o ciclo da autodesassedialidade no trânsito; o ciclo evolutivo autassédio-heterassédio-desassédio; o ciclo decisão-ação.
Enumerologia: a atitude autodesassediante; a cognição autodesassediante; a decisão
autodesassediante; a energia autodesassediante; a gentileza autodesassediante; a pensenidade
autodesassediante; a retidão autodesassediante.
Binomiologia: o binômio pensenidade sadia–autodefesa energética; o binômio deveres-responsabilidades; o binômio autorreflexão-acerto; o binômio assim-desassim; o binômio convivialidade-interassistencialidade; o binômio pequenos acidentes–grandes engarrafamentos; o binômio paciência-anticonflitividade; o binômio ativação dos chacras–saúde energética; o binômio
harmonia-serenidade.
Interaciologia: a interação condutor-veículo; a interação energética compulsória entre
usuários da via pública; a interação pedestre-sinalização; a interação holochacral; a interação
trabalho com as energias–autodesassédio interconsciencial; a interação sinalética parapsíquica–
–princípio da descrença; a interação homeostática amparador-assistido; a interação perigosa
motorista–passageiros em bate-papo; a interação soltura energossomática–soltura mentalsomática; a interação aumento da bagagem cognitiva–aumento da segurança.
Crescendologia: o crescendo autodesassédio no trânsito–desperticidade; o crescendo
pessoa semipossessa–despossessor ativo; o crescendo EV–sinalética energética; o crescendo recéxis-recin; o crescendo assédio–desassédio; o crescendo ativação dos chacras–saúde energética; o crescendo fraternismo-megafraternismo; o crescendo assediador-amparador; o crescendo
assistido-assistente; o crescendo emoção-sentimento.
Trinomiologia: o trinômio holossoma saudável–menos acidentes–qualidade de vida;
o trinômio cautela-respeito-gentileza; o trinômio pensenidade-intencionalidade-predisposição;
o trinômio via-homem-veículo; o trinômio compreensão-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio agilidade-destreza-eficiência; o trinômio imperícia-imprudência-negligência; o trinômio retilinearidade pensênica–respeito à sinalização–chegada ao destino.
Polinomiologia: o polinômio estado vibracional–autodesassédio–heterodesassédio–satisfação íntima; o polinômio racionalidade-prioridade-logicidade-decisão; o polinômio condutor
valores-ideias-atitudes; o polinômio despertológico autocrítica-autoincorrupção-autodesassédio-autocosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo domínio das ECs / dominado pelas ECs; o antagonismo relaxação / tensão; o antagonismo energias conscienciais simpáticas / energias conscienciais antipáticas; o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo soltura holochacral
/ bloqueio energético; o antagonismo autodefesa / heterataque; o antagonismo amparabilidade
/ assedialidade; o antagonismo cortesia / descortesia.
Paradoxologia: o paradoxo do autassédio; o paradoxo de o autodesassédio repercutir
no desassédio grupal; o paradoxo de o espaço igualitário da rua tornar-se hierarquizado; o paradoxo de o ser desperto ser o mais assediado; o paradoxo de o assédio oferecer conteúdo aproveitável; o paradoxo de 20% dos usuários da via pública ocupar 80% dos espaços.
Politicologia: a desassediocracia; a lucidocracia; a autodiscernimentocracia; a homeostaticocracia; a conscienciocracia; a política nacional de trânsito; as políticas reeducativas no trânsito.
Legislogia: a lei do maior esforço focada no autodesassédio no trânsito; as leis disciplinadoras do trânsito; a lei do contágio interpessoal; a lei seca facilitando a redução de assédios;
a lei da afinidade pensênica; a lei da convivialidade sadia; a lei da casualidade; a lei da ação
e reação.
Filiologia: a desassediofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a pacienciofilia; a conviviofilia; a raciocinofilia; a coerenciofilia.
Fobiologia: a falta da desassediofobia; a ausência da assistenciofobia; a inexistência da
recexofobia; a carência da energofobia; a nulificação da xenofobia; a extinção da neofobia; a carência da extrafísicofobia.
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Sindromologia: a inexistência da síndrome do carro na garagem; a remissão da síndrome da dispersão consciencial; a ausência da síndrome da pressa; a profilaxia da síndrome do
ansiosismo; a superação da síndrome do justiceiro.
Maniologia: a mania de tercializar os erros ocorridos no trânsito; a anulação da mania de
postergar a desassedialidade; a egomania; a mania de fazer média no trânsito; a eliminação da riscomania; a evitação da mania de patopensenizar.
Mitologia: o mito de o pedestre ser sempre a vítima; o mito de a rua pertencer aos carros; o mito da responsabilidade divina; o mito da pensenização secreta; o mito do motorista solitário; o mito do desassédio sem esforço.
Holotecologia: a desassedioteca; a higienioteca; a assistencioteca; a convivioteca; a psicologoteca; a evolucioteca; a socioteca; a energoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Predespertologia; a Parapercepciologia; a Paraprofilaxiologia;
a Autodesassediologia; a Paraassepsiologia; a Energossomatologia; a Homeostaticologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin cosmoética; a conscin anticonflituosa; o ser
desperto; a isca humana consciente; a conscin parapsíquica; a conscin interassistencial; a conscin
observadora; a conscin humanista; a conscin pacifista; a conscin vigilante; a pessoa segura; a pessoa atenta.
Masculinologia: o autodesassediado; o autassediado; o motorista; o pedestre; o acoplamentista; o intermissivista; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o conscienciólogo; o amparador
intrafisico; o conviviólogo; o proexista; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o desassediólogo; o assistenciólogo; o tertuliano; o verbetógrafo; o amparador de função;
o duplista; o pesquisador conscienciológico; o projetor consciente; o reeducador; o epicon lúcido.
Femininologia: a autodesassediada; a autassediada; a motorista; a pedestre; a acoplamentista; a intermissivista; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a consciencióloga; a amparadora
intrafisica; a convivióloga; a proexista; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a desassedióloga; a assistencióloga; a tertuliana; a verbetógrafa; a amparadora de função;
a duplista; a pesquisadora conscienciológica; a projetora consciente; a reeducadora; a epicon
lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens fraternus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens attentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodesassédio primário no trânsito = a neutralização da autopatopensenidade, quando outro motorista corta à frente, entrando na única vaga de estacionamento, aguardada por vários minutos; autodesassédio avançado no trânsito = a neutralização da autopatopensenidade com prestação de socorro e ajuda financeira para a recuperação dos danos materiais do
veículo conduzido pelo motorista invasor da via preferencial, causando lesões físicas e danos de
grande monta no veículo.
Culturologia: a cultura da autodesassedialidade; a cultura da desperticidade; a cultura
energossomática; a cultura do exemplarismo cosmoético; a falta da cultura do respeito aos semáfaros e das faixas para pedestres; a ausência da cultura de cidadania; a cultura do direito; a cultura da Tenepessologia; a cultura da Despertologia; a cultura da Interassistenciologia.
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Desassediogia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 23
exemplos de posturas, atitudes ou procedimentos técnicos interceptadores, de auto e heterassédios, com repercussões multidimensionais, funcionando por agentes profiláticos, para a conscin
lúcida manter-se autodesassediada, por maior tempo no trânsito:
01. Acalmia. Evitar a ansiedade, inibindo o uso do acelerador ao modo de “buzina”.
02. Antecipação. Prever a possibilidade de acidentes, conhecer e empregar o modo de
evitá-los.
03. Atenção. Estar sempre atento, para agir com rapidez.
04. Blindagem. Criar o hábito de trabalhar com as energias antes de sair para a rua.
05. Checkup. Fazer a autochecagem holossomática nas paradas obrigatórias, nas trocas
de ambiente e na interação com outras consciências.
06. Civilidade. Evitar fechar cruzamentos, impossibilitando a passagem livre dos demais veículos e dos pedestres.
07. Comedimento. Usar a buzina somente em casos extremos.
08. Conhecimento. Saber comandar tecnicamente o veículo dirigido.
09. Cosmoeticidade. Identificar e vivenciar a Cosmoética nas interações do cotidiano.
10. Discernimento. Recusar-se a aceitar desafios e / ou provocações de outrem.
11. Distanciamento. Evitar “colar” na traseira de motos forçando o condutor a
acelerar.
12. Espera. Aguardar o meio de transporte partir ou passar para atravessar a rua.
13. Evitação. Evitar dirigir cansado e sob efeito de drogas ou álcool, jamais.
14. EVs. Desenvolver a instalação e sustentação do estado vibracional em qualquer
ambiente.
15. Gentileza. Ser gentil e reduzir a velocidade quando outro veículo pedir passagem.
16. Iscagem. Bucar a prevalência das iscagens lúcidas e interassistenciais.
17. Lucidez. Desconfiar da autoconfiança excessiva.
18. Ortopensenidade. Manter a autopensenidade positiva e interassistencial durante
todo o percurso.
19. Pontualidade. Criar o hábito de sair de casa mais cedo para os compromissos.
20. Respeito. Ficar atento aos assentos especiais nos transportes públicos.
21. Responsabilidade. Conhecer as regras de circulação e cumprir a leis de trânsito.
22. Segurança. Preferir a segurança de todos, em detrimento de ter razão.
23. Sinaléticas. Desenvolver, mapear e empregar a sinalética energética e parapsíquica
pessoal diariamente no trânsito.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodesassédio no trânsito, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
02. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autoprescrição desassediadora: Autoconsciencioterapeuticologia; Homeostático.
05. Binômio assim-desassim: Energossomatologia; Homeostático.
06. Cabeça fria: Harmonopensenologia; Homeostático.
07. Desassédio do contrapensene: Desassediologia; Homeostático.
08. Direção agressiva: Acidentologia; Nosográfico.
09. Direção defensiva: Profilaxiologia; Neutro.
10. Limpeza holopensênica: Desassediologia; Homeostático.
11. Mudança de bloco pensênico: Autopensenologia; Neutro.
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Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
Parainterceptação desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Técnica de autodesassédio: Predespertologia; Homeostático.

O AUTODESASSÉDIO NO TRÂNSITO DEVE INTEGRAR AS
CLÁUSULAS DO CPC DA CONSCIN INTERMISSIVISTA,
PARA PRESERVAR O SOMA INTACTO EM PROL DA
INTERASSISTENCIALIDADE E DO AUTOCOMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na escala simples de 1 a 5, em qual nível se situa
quanto ao autodesassédio no trânsito? Considera proveitoso refletir sobre o assunto? Por qual
razão?
Bibliografia Específica:
01. Corassa, Neuza; Seu Carro: Sua Casa sobre Rodas; pref.; Reinier J. A. Rozestraten; revisores Adão Lenartovicz; & Dagoberto Grohs Drechsel; IV + 156 p.; 63 seções; 6 caps.; 14 abrevs.; 2 E-mails; 12 estrangerismos;
2 gráfs.; 25 ilus.; 2 tabs.; 2 websites; 34 refs.; 14 webgrafias; alf.; 21 x 15 cm; br.; 2ª Ed. rev. e aum.; 3ª reimp.; Juruá
Editora; Curitiba, PR; 2007; páginas 41 a 54 e 127 a 149.
02. Haymann, Maximiliano; Prescrições para o Autodesassédio; 216 p.; 4 seções; 36 caps.; 75 enus.; 2 figs.;
ilus.; 1 minicurrículo; 4 tabs.; 20 websites; glos. 178 termos; 63 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 11 a 15, 40 a 43, 49 a 63, 97 a 99, 119 a 121, 140 a 156, 165 a 169, 173 e 174.
03. Hoffmann, Maria Helena; Cruz, Roberto Moraes; & Alchieri, João Carlos; Orgs.; Comportamento Humano no Trânsito; Antologia; 316 p.; 22 seções; 77 caps.; 49 abrevs.; 295 citações; 17 estrangerismos; 1 gráf.; 1 ilus.;
5 siglas; 14 tabs.; 23 testes; 290 refs.; alf.; 24 x 17 cm; br.; 3ª Ed. rev.; Casapri Livraria e Editora; Itatiba, SP; 2011;
páginas 41 a 46 e 93 a 100.
04. Matta, Roberto da; Vasconcellos, João Gualberto Moreira; & Pandalfi, Ricardo; Fé em Deus e Pé na
Tábua: ou como e porque o Trânsito enloquece no Brasil; 194 p.; 6 seções; 48 subseções; 1 abrev.; 1 E-mail; 8 enus.;
2 fotos; 1 microbiografia; 1 website; 6 apênds.; alf.; 21 x 14,5 cm; br.; Editora Roccos; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas
7 a 32 e 69 a 128.
05. Nonato, Alexandre; et al.; Acoplamento Energético: Qualificando as Interações Energéticas com
Pessoas e Ambientes; revisores Guilherme Kunz; et al.; 288 p.; 8 caps.; 25 citações; 24 E-mails; 90 enus.; 6 fotos; 1 ilus.;
5 microbiografias; 100 perguntas; 9 técnicas; 22 websites; glos. 83 termos; 17 filmes; 60 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 65, 135, 136, 143, 163, 203, 207 e 235.
06. Tornieri, Sandra; Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica; pref.; Hernande Leite; revisores
Mabel Teles; et al.; 296 p.; 4 seções; 55 caps.; 1 citação; 23 E-mails; 153 enus.; 1 fotos;1 microbiografia; 55 pensatas; 11
questionamentos; 1 tab.; 11 técnicas; 2 testes; 21 websites; glos. 210 termos; 6 filmes; 51 refs.; 1 anexo; 2 apênds.; alf.;
21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 29, 30, 31, 32, 41, 52, 57, 66, 70,
76, 77, 83, 97 e 99 a 101.
07. Sciesleski, Albino Julio; & Zilio, Marisa Potiens; Ser Humano: O Desafio na Vida e no Trânsito; pref.;
Içami Tiba; revisor Leo Hélio Dellazzari; 154 p.; 5 seções; 29 caps.; 15 abrevs.; 5 citações; 17 enus.; 1 E-mail; 11 fotos;
3 ilus.; 2 microbiografias; 1 website; 29 refs.; 10 apênds.; alf.; 21 x 14,5 cm; br.; Méritos Editora; Passo Fundo, RS; 2012;
páginas 9 a 16 e 87 a 128.
08. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página
69.
09. 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 181, 182
e 1.648.
10. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos.; 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 642, 873 e 879.
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11. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mail; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos.; 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 73, 105, 107,
109, 155, 158, 233, 467 a 469, 841, 869 e 998.
12. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 secões; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mail; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontuações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.;
12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 159 e 336.
13. 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
107, 119, 122, 212, 215, 220, 265, 329, 332, 335, 463, 466 e 468.
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AUTODESASSÉDIO PRÉ-TARES
(TARISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodesassédio pré-tares é o conjunto de procedimentos técnicos realizados pelo agente do esclarecimento no período precedente ao evento assistencial, favorecedores da
manutenção do equilíbrio íntimo perante o aumento das pressões extrafísicas provenientes de assédios e requisições de auxílio multidimensional.
Tematologia. Tema central homeostático.
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,
obsedius ou obsidium, “cerco, cilada; assédio”. Apareceu no idioma Italiano no Século XIII. Surgiu no idioma Português em 1548. O primeiro prefixo pré procede do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. A palavra tarefa deriva do
idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se imp e a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século
XVI. O segundo prefixo es vem do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”.
O termo claro procede também do idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento deriva do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo esclarecimento surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autodesassédio pré-evento tarístico. 2. Autodesassédio preliminar
à tares. 3. Autodesassédio pré-esclarecimento evolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas autodesassédio pré-tares, autodesassédio pré-tares curto e autodesassédio pré-tares prolongado são neologismos técnicos da Taristicologia.
Antonimologia: 1. Autassédio pré-tares. 2. Autodesistência pré-tares. 3. Autodesassédio pós-tares.
Estrangeirismologia: o link com os futuros assistidos; a intensificação do rapport com
os amparadores extrafísicos de função; as estratégias de proteção ao locus minoris resistentiae;
a hipervigilância preventiva nos períodos under attack; o upgrade energossomático parapatrocinado; os insights sobre abordagens elucidativas a serem realizadas no evento assistencial; o desenvolvimento de strong profile tarístico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à otimização da assistência multidimensional.
Coloquiologia: o período pré-evento onde o mal resolvido vem à tona; o período pós-evento sendo a oportunidade de não abafar o caso e resolver os autodesassédios prementes;
a opção inteligente de encarar as próprias imaturidades e autocorrupções.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os xenopensenes antagônicos à tarefa esclarecedora; a xenopensenidade assediadora; os contrapensenes desassediadores;
a contrapensenidade hígida; os lucidopensenes fraternos; a lucidopensenidade cosmoética; os
prioropensenes assistenciais; a prioropensenidade evolutiva; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a interação com o holopensene do evento por vir;
o holopensene pré-evento pautando temas de conversas informais; a pressão holopensênica exercida pelas demandas assistenciais; a autovigilância quanto às autopensenizações permitindo
a anulação de autassédios e o reconhecimento de inspirações amparadoras; a autoconscientização
de a intensidade da pressão holopensênica patológica ser capaz de indicar a relevância e abrangência do labor assistencial em andamento.
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Fatologia: o autodesassédio pré-tares; o autodesassédio do agente tarístico no período
pré-evento; as atividades de divulgação do evento; a elaboração das listas de turma; as repercussões das conturbações extrafísicas decorrentes da assistência multidimensional; os estresses e as
afobações passíveis de intensificar os autassédios; as patoideações de menos valia, incapacidade
para o trabalho e desistência; a hora do ortoposicionamento de perseverar no trabalho a si demandado; os procedimentos feitos com antecedência diminuindo estresses, afobações e abrindo espaço para as extrapautas surgidas no pré-evento; a chance de mensuração realista do próprio fôlego
assistencial; a autodefesa a partir dos protocolos de parassegurança; a premência dos autodesassédios para a eficácia do labor assistencial; a autoconscientização de o contraponto heterassediador
ser capaz de significar galardão para o assistente eficaz.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as evocações energéticas do agente da tares no pré-evento; a assimilação simpática (assim) com os assistidos intra
e extrafísicos; o aumento da demanda por iscagens lúcidas; o suporte assistencial das práticas da
tenepes; os sinais da presença e das interferências patológicas de consciexes contrárias à tares
a ser realizada; os sinais da presença e das intervenções harmonizantes dos amparadores extrafísicos de função; a autoconscientização de o mais inteligente ser a focagem no incremento do amparo extrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo boa vontade–boa intenção–autodiscernimento evolutivo;
o sinergismo vontade firme–intencionalidade cosmoética–disponibilidade assistencial.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio da primazia das ECs cosmoéticas; o princípio da afinidade consciencial;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da evolução interassistencial; o princípio
de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fundamentando a sustentação dos
compromissos tarísticos.
Tecnologia: a técnica da aclimatação pré-tares; a técnica da coenergização cadenciada; a técnica da tenepes; as técnicas energéticas; as técnicas parapsíquicas; as técnicas da recin;
a técnica da cointervenção tarística.
Voluntariologia: os voluntários da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos autodesassediadores das abordagens lúcidas dos voluntários da
escala de professores aos agentes da tares jejunos.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses relativas ao autoconhecimento advindas
da intensificação do contato com consciexes amparadoras.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim.
Binomiologia: o binômio assistente-assistido.
Interaciologia: as interações energéticas sadias e patológicas.
Crescendologia: o crescendo inteligente tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Antagonismologia: o antagonismo enfrentar / desistir.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à Interassistenciologia Multidimensional.
Filiologia: a assistenciofilia; a comunicofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a amparofilia; a parapesquisofilia; a paracogniciofilia.
Sindromologia: a síndrome de burnout capaz de acarretar a desistência do reeducador.
Holotecologia: a despertoteca; a parafenomenoteca; a energoteca; a pedagogoteca; a interassistencioteca; a mentalsomatoteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Taristicologia; a Autodesassediologia; a Despertologia; a Parapedagogia; a Teaticologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Energossomatologia; a Holopensenologia; a Cosmoeticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens paedagogus; o Homo
sapiens reeducator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodesassédio pré-tares curto = o realizado horas antes do evento tarístico; autodesassédio pré-tares prolongado = o realizado meses antes do evento tarístico.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura do voluntariado tarístico; a cultura
tenepessista; a cultura da docência tarística itinerante; a cultura do autodesassédio; a cultura da
Conviviologia Multidimensional; a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética.
Passos. Sob a perspectiva da Autodesassediologia, eis, por exemplo, em ordem funcional, 10 ações, ou passos a serem dados, passíveis de auxiliar no autodesassédio pré-evento do
agente da tares:
01. Questionar-se: sobre os motivos do surgimento do autassédio.
02. Contextualizar: tal surgimento com a proximidade do evento.
03. Identificar: os temas da ideação autassediante.
04. Pesquisar: a recorrência de temas do autassédio em períodos pré-eventos anteriores.
05. Ponderar: sobre a legitimidade das patoideações e correlacionar com possíveis recins pendentes.
06. Contrargumentar: consigo sobre a disfuncionalidade das patoideações na atual
conjuntura assistencial pré-evento.
07. Desassediar-se: com o corte ágil da cadeia de pensamentos nosográficos.
08. Enfrentar: o desafio do esclarecimento evolutivo mantendo-se atento à possibilidade de intensificação dos autassédios.
09. Assistir: as demandas assistenciais surgidas antes, durante e após o evento.
10. Reciclar: os possíveis traços fundamentadores dos autassédios e, assim, minorar as
pressões intraconscienciais em eventos futuros.
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Desperticidade. Eventos tarísticos são oportunidades para os autodesassédios, pois os
períodos pré-tares fornecem preciosos elementos auxiliadores do alcance da autodesperticidade.
Assédio. A pressão extrafísica pré-evento, derivada dos desassédios em andamento, evidencia e potencializa os autassédios, fornecendo aos interessados inventário das vulnerabilidades
pessoais aos heterassédios ou inventário dos autassédios.
Amparo. Em contrapartida, o suporte extrafísico recebido pelo agente da função tarística
propicia atmosfera favorável à expansão da autolucidez e, em decorrência, facilita o aprofundamento da autopesquisa sobre as raízes dos autassédios pessoais e possíveis correlações com a necessidade de recins e recéxis, favorece o planejamento de ações eficazes para os autodesassédios
e fornece aporte energético impulsionador dos processos de autossuperação pró-desperticidade.
Autocorrupção. Após o evento tarístico, o arrefecimento das pressões extrafísicas minora os desconfortos com os autassédios, correndo-se o risco de deixar passar batido a oportunidade
desassediadora, empurrada com a barriga até o restabelecimento dos desconfortos às vésperas do
próximo evento tarístico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodesassédio pré-tares, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aclimatação pré-tares: Taristicologia; Neutro.
02. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
03. Amparofilia: Amparologia; Homeostático.
04. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
07. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
08. Cointervenção tarística: Interassistenciologia; Neutro.
09. Contraponto heterassediador: Parapatologia; Nosográfico.
10. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
12. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
13. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
14. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.

O AUTODESASSÉDIO PRÉ-TARES PROPICIA AO AGENTE
HONRAR OS COMPROMISSOS ASSISTENCIAIS E AMPLIAR,
EM QUANTIDADE E QUALIDADE, A COMPETÊNCIA PARA
O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS MULTIDIMENSIONAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma contabilizar o saldo evolutivo dos autodesassédios pré-tares? Considera tal saldo satisfatório?
A. L.
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AUTODESEMPENHO COESO
(AUTODESEMPENHOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodesempenho coeso é a ação ou efeito de a consciência cumprir,
elaborar, exercer, guardar, observar, respeitar e seguir as responsabilidades pessoais com coesão,
coerência e de modo integrativo, segundo as prioridades cosmoéticas do momento evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O prefixo des procede do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta;
separação; divisão; aumento; reforço; intensidade”. A palavra empenhar deriva do idioma Latim
Tardio, impingnare, de pignus, “penhor; objeto penhorado”. Surgiu no Século XV. O termo desempenhar apareceu no Século XVIII. O vocábulo coeso provém do idioma Latim, cohaesus,
“coeso”, particípio passado de cohaerere, “estar ligado a; aquilo cujas partes são aderentes entre
si”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autodesempenhamento coeso. 2. Autodesempenho coerente. 3. Autodesempenho convergente. 4. Autodesempenho integrativo. 5. Autodesempenho homogêneo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo desempenho: autodesempenho; Autodesempenhologia; desempenhabilidade; desempenhada; desempenhado; desempenhador; desempenhadora; desempenhamento; desempenhante; desempenhar;
desempenhável; heterodesempenho; megautodesempenho; neodesempenho; paradesempenho.
Neologia. As 3 expressões compostas autodesempenho coeso, autodesempenho coeso inversivo e autodesempenho coeso reciclante são neologismos técnicos da Autodesempenhologia.
Antonimologia: 01. Autodesempenho incoeso. 02. Autodesempenho incoerente.
03. Autodesempenho dispersivo. 04. Autodesempenho divergente. 05. Autodesempenho desassociado. 06. Autodesempenho ultrapassado. 07. Autodesempenho ininteligente. 08. Autodesempenho medíocre. 09. Autodesempenho regressivo. 10. Autodesempenho estéril.
Estrangeirismologia: o rhetorical power of cohesion; o balanço da performance mentalsomática; a coniunctio intelectiva; a apex mentis; o Mentalsomarium; a strength of purpose;
o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autocoerenciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a retilinearidade autopensênica; a coesão íntima
da maxipensenização.
Fatologia: o autodesempenho coeso; a sabedoria de aplicar com inteligência, de modo
integrativo, os próprios potenciais; a potencialização ou autocatálise dos desempenhos; os autodesempenhos em progressão; a vivência da coesão interna de todos os interesses pessoais; a intracoesão do microuniverso consciencial; a coesão entre princípios e valores pessoais; a coesão verbo-ação; a coesão ideativa intrínseca; os autodesempenhos calculados cosmoeticamente; a qualificação dos autodesempenhos; a potencialização maior dos autodesempenhos; a otimização dos autodesempenhos; os autodesempenhos interassistenciais; o contágio dos autodesempenhos; a ortomotivação; o autodesempenho profissional; o balanço dos autodesempenhos; a convicção nos autodesempenhos; o clímax dos autodesempenhos; o domínio lúcido dos autodesempenhos; os desvios inescondíveis dos autodesempenhos; a genialidade heurística, mas dispersiva, ou o autode-
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sempenho incoeso de Leonardo da Vinci (1452–1519); a genialidade política, mas dispersiva, ou
o autodesempenho incoeso de Norberto Bobbio (1909–2004).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os autodesempenhos paratécnicos; a coesão autoconsciente entre os
fenômenos ou fatos e os parafenômenos ou parafatos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ação-realização; o sinergismo autoconvicção-autodeterminação; o sinergismo Etologia-Evoluciologia; o sinergismo autodiscernimento-autodesempenho-modéstia.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio da autodedicação; o princípio da prioridade compulsória; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios da Paradireitologia; o princípio autossuperador de acrescentar diariamente melhorias aos autodesempenhos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos de conduta.
Tecnologia: a técnica da priorização do mais relevante; a técnica da autodecisão; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica de viver evolutivamente; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do autodidatismo; as técnicas de autopesquisas colocadas em prática; a técnica da estatística
aplicada aos autodesempenhos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio
Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos da autopesquisa nas reciclagens intraconscienciais; os efeitos
das assinaturas autopensênicas deliberativas; os efeitos da livre escolha; o efeito do autodesempenho na interassistencialidade parapsíquica e cosmoética.
Neossinapsologia: os autodesempenhos novos exigindo sempre sinapses novas no cérebro renovado.
Ciclologia: o ciclo iniciativa-acabativa; o ciclo prospectar-realizar-encerrar; o ciclo de
realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo de reeducação das condutas pessoais.
Enumerologia: os autodesempenhos físicos; os autodesempenhos teáticos; os autodesempenhos intelectuais; os autodesempenhos evolutivos; os autodesempenhos prioritários; os autodesempenhos sadios; os autodesempenhos parapsíquicos.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto; o binômio saber-fazer; o binômio autodesempenho-recorrência.
Interaciologia: a interação lucidez decisória–aceleração evolutiva; a interação vontade-ação; a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo pré-ressomático.
Crescendologia: o crescendo idealizar-realizar; o crescendo autodesempenhos ordinários–autodesempenhos megagescônicos; o crescendo volição-intenção-autodesempenho-compléxis.
Trinomiologia: o trinômio decidir-assumir-agir; o trinômio intencionalidade-prioridade-atividade; o trinômio princípio-meio-fim; o trinômio definição-determinação-deliberação;
o trinômio autoconfiança-autocompetência-autodisciplina; o trinômio automotivação-trabalho-
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-lazer; o trinômio vontade-posicionamento-esforço; o trinômio (homografia) coesão-coerência-continuísmo.
Polinomiologia: o polinômio definição-deliberação-determinação-ação; o polinômio
autocognição-autocriatividade-automotivação-autorresolutividade; o polinômio coesão-coerência-clareza-compreensibilidade.
Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo correr atrás / deixar
para lá; o antagonismo pró-atividade / passividade; o antagonismo autocorreção imediata dos
lúcidos / autocorreção postergada dos incautos; o antagonismo projeto aberto / obra acabada;
o antagonismo determinação / determinismo; o antagonismo autodesempenhos evolutivamente
rentáveis / autodesempenhos evolutivamente estéreis.
Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia; a lucidocracia;
a proexocracia; a recexocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei da ação-reação; as leis do Cosmos; as leis dos direitos e deveres interconscienciais; a lei do maior esforço evolutivo inserida na personalidade.
Filiologia: a decidofilia; a definofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a planofilia; a priorofilia; a voliciofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a criticofobia; a decidofobia; a disciplinofobia; a laborfobia; a neofobia; a xenofobia.
Holotecologia: a proexoteca; a laboroteca; a sinergeticoteca; a sincronoteca; a energeticoteca; a criativoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autodesempenhologia; a Autoconscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Intrafisicologia; a Autoproexologia; a Autopriorologia; a Autevoluciologia;
a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Parapercucienciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens rastropensenicus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
notarius; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autopriorologus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus;
o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens autopositor; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens

Enciclopédia da Conscienciologia

2962

activus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens progressivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodesempenho coeso inversivo = a ação ou efeito pessoal com coesão,
coerência, integração cosmoética e evolutiva do jovem inversor, rapaz ou moça; autodesempenho
coeso reciclante = a ação ou efeito pessoal com coesão, coerência, integração cosmoética e evolutiva da pessoa madura reciclante existencial.
Culturologia: a cultura da Autodesempenhologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodesempenho coeso, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
02. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Atividade homogênea: Autexperimentologia; Neutro.
04. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Autoconvicção: Autocogniciologia; Neutro.
07. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
08. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
09. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
10. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
11. Coesão textual: Grafopensenologia; Homeostático.
12. Exemplo pedagógico: Pedagogia; Neutro.
13. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
14. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
15. Megaconvergência intraconsciencial: Serenologia; Homeostático.

O AUTODESEMPENHO COESO É MEGADEMONSTRAÇÃO
FUNDAMENTAL DE INTERATIVIDADE RACIONAL E LÓGICA
DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA COM OS FLUXOS E REFLUXOS
DAS OCORRÊNCIAS DO COSMOS, EM TODA DIMENSÃO.
Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, no universo dos autodesempenhos?
Você está satisfeito com a autocoesão evolutiva?
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AUTODESEMPENHO PROEXOLÓGICO
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodesempenho proexológico é o ato ou efeito de a conscin executar trabalho, atividade ou empreendimento, com eficiência, eficácia e competência, na consecução da
proéxis pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta;
separação; divisão; aumento; reforço; intensidade”. A palavra empenhar deriva do idioma Latim
Tardio, impingnare, de pignus, “penhor; objeto penhorado”. Surgiu no Século XV. O termo desempenhar apareceu em 1545. O vocábulo programação procede do mesmo idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do
dia; inscrição”. Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém igualmente do idioma Latim,
existentialis. Apareceu em 1898.
Sinonimologia: 1. Selfperformance proexológica. 2. Autocompetência proexológica.
3. Dinâmica da proéxis pessoal. 4. Proexologia Prática.
Neologia. As 3 expressões compostas autodesempenho proexológico, miniautodesempenho proexológico e megautodesempenho proexológico são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Heterodesempenho. 2. Antiproexologia. 3. Autoincompetência
proexológica. 4. Repulsão à proéxis.
Estrangeirismologia: os registros no laptop do flowchart of the execution da proéxis;
o follow up proexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autoproexologia.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: o autodesempenho proexológico; o autodesempenho proexológico na condição de voluntário ou voluntária; o autodesempenho proexológico a curto, médio e longo prazo;
o autodesempenho profissional; o autodesempenho no tenepessismo; o autodesempenho geral;
a meta como unidade de medida da proéxis; a viragem proexológica aos 26 anos de idade física;
a reeducação pessoal; o ponteiro consciencial; o programa cronêmico e proxêmico da programação existencial; o proexograma; a autodeterminação; as tendências pró-proéxis; os talentos conjugados na consecução da proéxis; o planejamento intergrupal; as implementações proexológicas;
os autenfrentamentos satisfatórios; as autorrecéxis consecutivas; o projeto evolutivo; os estágios
da programação existencial; a acabativa proexológica; a coerência proexológica; a maxiproexialidade; as diretrizes do proexograma; o Manual da Proéxis; o proexograma; os indicadores proexológicos; a qualimetria proexológica; a produmetria proexológica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis (Proexarium).
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Enumerologia: o baseline proexológico; a avaliação do autodesempenho proexológico
do start-to-finish; a dinâmica do start up da proéxis; a identificação do key driver proexológico;
a formação do cluster de atividades proexológicas; o upgrade da proéxis; o enfoque do must no
autodesempenho da proéxis.
Binomiologia: o binômio autabnegação-moréxis; o binômio miniproéxis-maxiproéxis.
Interaciologia: a interação proéxis-compléxis; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
Trinomiologia: o trinômio maxiproéxis-compléxis-maximoréxis; o trinômio pro-pro-pro
(proposta-processamento-produto).
Antagonismologia: o antagonismo êxito / fracasso; o antagonismo recepção / retribuição.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a lucidocracia; a parapsicocracia.
Filiologia: a ergasiofilia; a proexofilia; a teaticofilia; a assistenciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Intrafisicologia; a Definologia; a Autodiscernimentologia; a Teaticologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Vivenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; a conscin desinibida; as múltiplas companhias na
proéxis; os membros da família nuclear.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o proexologista; o moratorista.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a proexologista; a moratorista.
Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautodesempenho proexológico = a publicação do primeiro livro técnico pessoal na condição de gestação consciencial (gescon); megautodesempenho proexológico =
o recebimento pessoal indiscutível de maximoratória existencial (maximoréxis).
Limite. Segundo a Proexologia, a excelência ou o limite do autodesempenho proexológico da conscin podem ser sabotados pela lei do esforço mínimo e pela autodesorganização ou indisciplina pessoal, capazes de manter o executor da proéxis, homem ou mulher, em subnível de
realização em relação aos próprios potenciais evolutivos e aos recursos recebidos nesta existência
humana e os quais deve retribuir.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100
categorias de indicadores para a abordagem minuciosa à programação existencial pessoal:
01. Agenda pessoal e proéxis: a cotidianidade diuturna.
02. Antiproexologia: a evitação da antiproéxis.
03. Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS) e proéxis.
04. Autodesassediologia na proéxis.
05. Autodidatismo na proéxis: a leitura permanente; a polivalência pessoal.
06. Autempreendimentos na proéxis: as iniciativas pessoais.
07. Autoparapercepciologia e proéxis: o enfrentamento da multidimensionalidade.
08. Autoparaprocedência e proéxis.
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09. Autorretilinearidade pensênica e proéxis: a ortopensenidade pessoal.
10. Autorrevezamentos evolutivos e proéxis: o ciclo multiexistencial pessoal.
11. Base intrafísica e proéxis: o conceptáculo ou amparoporto da ofiex pessoal.
12. Biblioteca pessoal e proéxis: Arquivologia; Inventariologia.
13. Carreira profissional e proéxis: a sobrevivência humana digna.
14. Categoria da proéxis pessoal: o proexograma.
15. Cipriene e proéxis: os ciclos de primeneres pessoais.
16. Cláusulas do contrato da proéxis: as nuanças das autoidentificações.
17. Código pessoal de Cosmoética (CPC) e proéxis.
18. Comunicologia e proéxis: Infocomunicologia.
19. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) e proéxis.
20. Cons pessoais e proéxis: o nível médio da lucidez.
21. Conscienciometrologia e proéxis: o conscienciograma em ação.
22. Conviviologia e proéxis: os holopensenes pessoais, grupais e institucionais.
23. Cronêmica e proéxis: Cronologia; Paracronologia.
24. Curso Intermissivo (CI) e proéxis: a pré-ressomática; Intermissiologia.
25. Despertologia e proéxis: a condição do desassédio permanente total.
26. Diplomas pessoais na proéxis: a educação formal; Parapedagogiologia.
27. Duplologia e proéxis: o parceiro ou parceira.
28. Economia pessoal e proéxis: o pé-de-meia funcional.
29. Ectopia consciencial e proéxis: a evitação do Desviacionismo.
30. Empreendedorismo e proéxis: as gestões humanas.
31. Empresa Conscienciológica e proéxis: Conscienciocentrologia.
32. Enciclopediologia e proéxis: a erudição; a polimatia.
33. Epicentrismo consciencial e proéxis: a epicon; o epicon.
34. Escala evolutiva e proéxis: o modelo Homo sapiens serenissimus.
35. Estado vibracional (EV) e proéxis: a chave energética da vida humana.
36. Evoluciologia e proéxis.
37. Exemplarismo e proéxis: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
38. Extrapolacionismo pessoal e proéxis: os amparos extrafísicos de função.
39. Faixa etária e proéxis: Intrafisicologia.
40. Fatuística e proéxis: Parafatuística.
41. Gênero humano e proéxis.
42. Geografia Política e proéxis: o domicílio pessoal permanente.
43. Grupocarmologia e proéxis.
44. Holofilosofia e proéxis.
45. Holomnemônica e proéxis.
46. Holotecologia e proéxis: Cosmovisiologia Mentalsomática.
47. Homeostaticologia e proéxis: o cuidado com a saúde pessoal.
48. Identificação da proéxis pessoal: a autavaliação.
49. Instituição Conscienciocêntrica (IC) e proéxis.
50. Instrumentos da proéxis.
51. Intelectualidade na proéxis: a vida intelectual; Mentalsomatologia.
52. Interassistenciologia e proéxis.
53. Intercompreensão e proéxis: a maxiproéxis; a megafraternidade.
54. Interlúdio e proéxis: a comunex evoluída; Extrafisicologia.
55. Invexologia e proéxis: a inversão existencial; Grinvexes; Cinvéxis; Sinvéxis.
56. Lei do esforço máximo na consecução da autoproéxis: a técnica das 50 vezes
mais; Priorologia.
57. Leis racionais da proéxis: Holomaturologia.
58. Macrossomatologia e proéxis: o macrossoma; macroginossoma; macroandrossoma.
59. Megacomprometimento pessoal na proéxis.
60. Megagestação consciencial na proéxis: a megagescon; Policarmologia.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Mesologia e proéxis: o holopensene habitual; Ecologia.
Minidissidência e proéxis: a evitação do Regressismo.
Morexologia e proéxis: a moratória existencial pessoal.
Neofilismo e proéxis: Heuristicologia.
Ofiexologia e proéxis: a ofiex pessoal.
Omissuper e proéxis: a omissão superavitária.
Ortopensenidade e proéxis: o materpensene pessoal.
Paracerebrologia e proéxis: Holossomatologia.
Paradireito e proéxis: Paradiplomacia.
Parageneticologia e proéxis: as ideias inatas; as autorretrocognições.
Perfil pessoal e proéxis: a autoimagem; a heteroimagem.
Perseverança e proéxis: a autorganização; a autodisciplina; as rotinas úteis.
Planificação existencial na proéxis: a planilha técnica pessoal.
Poliglotismo e proéxis: Multiculturologia.
Porão consciencial e proéxis: o descarte do porão na adultidade.
Princípio da descrença e proéxis: Descrenciologia.
Princípio do posicionamento pessoal (PPP) e proéxis: Definologia.
Proéxis atacadista: a abrangência dos esforços.
Proéxis grupal: a maxiproéxis.
Proéxis lato sensu: a maior.
Projetabilidade lúcida (PL) na proéxis: Projeciologia.
Propulsores conscienciais da proéxis: os aditivos; as implementações.
Proxêmica e proéxis: a contiguidade; o ombro a ombro.
Recin e proéxis: a reciclagem intraconsciencial; o autenfrentamento.
Salvaguardas da proéxis: Paraprofilaxiologia.
Sexossomatologia e proéxis: a consciência, em si, não tem sexo.
Sinalética energética parapsíquica e proéxis: o megassinal pessoal.
Sistematologia e proéxis: Tecnologia; Paratecnologia; Metodologia.
Somatologia e proéxis: o ginossoma; o androssoma.
Tares e proéxis: o predomínio da tarefa do esclarecimento.
Teaticologia e proéxis: a teoria e a prática; a autovivência técnica; Teoriologia.
Teste da proéxis.
Traforologia e proéxis: os traços-força; o megapensene pessoal.
Tridotalidade consciencial e proéxis.
União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN) e proéxis.
Universalismo e proéxis: o altruísmo.
Upgrade da proéxis: os acréscimos positivos possíveis.
Verbaciologia e proéxis: a ação antes, o verbo depois.
Verpons na proéxis: as verdades relativas de ponta; Verponologia.
Vinculologia e proéxis: o vínculo consciencial.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, dentro do universo da Proexologia, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivos temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodesempenho proexológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
1. Alavancagem da proéxis: Homeostático.
2. Atitude antiproéxis: Nosográfico.
3. Desafio da proéxis: Homeostático.
4. Desviacionismo: Nosográfico.
5. Direção megafocal: Homeostático.
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6. Gescon: Homeostático.
7. Inventariologia: Homeostático.

A MELHORIA DO AUTODESEMPENHO NA REALIZAÇÃO
CORRETA DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL É, NATURALMENTE, OBJETIVO MAGNO PARA TODA CONSCIN CONSCIENTE DE TER CONCLUÍDO O CURSO INTERMISSIVO.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto ao autodesempenho proexológico? O momento evolutivo atual está
exigindo algum tipo de reciclagem mais profunda para melhorar esse nível?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006;
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 1.066.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 1 a 168.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 784.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 69, 344 e 712.
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AUTODESERÇÃO PARADOXAL
(AUTOCOERENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodeserção paradoxal é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, abandonar, renunciar, abdicar ou negligenciar as autopotencialidades, aportes evolutivos
e oportunidades de vida, optando por viver em subnível existencial, aquém das reais autocapacidades, mesmo quando integrante da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI) e ciente dos autocompromissos intermissivos e megadesafios proexológicos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo deserção provém do idioma Latim, desertio, “ação de desligar-se de”, de deserere, “destacar-se; soltar-se; desertar; desprender-se”. Surgiu no Século XVIII.
O vocábulo paradoxo deriva do mesmo idioma Latim, paradoxon, e este do idioma Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autodefecção incoerente. 2. Autabjuração incongruente. 3. Autorrenúncia anticosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo deserção:
antideserção; autodeserção; desertação; desertada; desertado; desertar; desertável; desértico;
desertificada; desertificado; desertificador; desertificadora; desertificante; desertificar; desertificável; deserto; desertor; desertora.
Neologia. As 3 expressões compostas autodeserção paradoxal, autodeserção paradoxal
temporária e autodeserção paradoxal permanente são neologismos técnicos da Autocoerenciologia.
Antonimologia: 1. Autodeserção cosmoética. 2. Consecução da autoproéxis. 3. Retomada de tarefa.
Estrangeirismologia: o loser; o proexista no-show; o Trafarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às responsabilidades evolutivas.
Coloquiologia. Eis 7 expressões populares passíveis de aplicação quanto à autodeserção
paradoxal: o ato de saltar de banda; a tendência de tirar o corpo fora; o mau hábito de amarelar
na hora H; o costume de abandonar as rédeas da autevolução; o largar de mão proexológico;
a atitude de fazer corpo mole; o costume de reclamar com a barriga cheia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da omissão deficitária; os patopensenes; a patopensenidade; os retropenses; a retropensenidade; os fixopensenes; a fixopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: a autodeserção paradoxal; o ato contraditório de viver na retranca em plena
mesologia pró-evolutiva; a imaturidade pessoal dificultando haurir proveitos evolutivos na Era da
Fartura; a autoincoerência desencadeando a perda de oportunidades existenciais; o contrassenso
indefensável; o despropósito existencial; a autotapeação voluntária colocando a conscin à margem
do fluxo evolutivo grupal; a fixação na zona de conforto estagnadora; a autocorrupção crassa;
o temperamento esquivo; a fuga ao autenfrentamento do desconhecido; a autoimposição de limites recexológicos e recinológicos; a tendência de potencializar as autodificuldades e obstáculos
evolutivos; a visão de mundo trafarista; a crise de crescimento enfrentada enquanto estresse negativo; a automimeticidade cronicificada; a abjuração dos deveres pessoais; a instabilidade da
intencionalidade pessoal; a carência de inteligência evolutiva (IE); a urgência da pesquisa da etiologia da autodemissão antievolutiva; a revisão do Manual de Prioridades Pessoais (MPP).
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Parafatologia: a ausência de autorretrocognições sadias; a pressão dos assediadores extrafísicos pretéritos; os autotravões multiexistenciais; a esnobação dos amparadores de função;
o desprezo pelos aportes recebidos durante o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a negligência quanto ao estado vibracional (EV) profilático; os acidentes de percurso parapsíquicos.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do autocomodismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) lacunado.
Tecnologia: a técnica da invéxis enquanto medida paraprofilática da autodeserção paradoxal; a técnica da recéxis enquanto recurso de recomposição dos desvios antievolutivos; a técnica de mais 1 ano de vida enquanto megaferramenta restauradora das omissões deficitárias do retomador de tarefa; a técnica da exaustividade aplicada à superação do boavidismo; a técnica do
detalhismo aplicada à atomização máxima dos recebimentos evolutivos; a técnica da autorreflexão de 5 horas aplicada à análise do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a técnica da evitação do megatrafar sabotador do megatrafor.
Voluntariologia: o voluntário descompromissado; a indisponibilidade pessoal ao voluntariado conscienciológico do intermissivista autodesertor.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da
Proexologia.
Efeitologia: os efeitos paralisantes do medo de errar; o efeito halo do temperamento
neofóbico; os efeitos nefastos da autopasmaceira; os efeitos seriexológicos da incoerência consciencial; os efeitos holocármicos da procrastinação dos autodeveres; os efeitos patológicos dos
surtos regressivos; os efeitos autossabotadores da persistência no pior.
Neossinapsologia: as neossinapses intermissivas desperdiçadas.
Ciclologia: o ciclo de autodesculpas reafirmando a autodeserção paradoxal; o ciclo de
autovitimizações perpetuando a autopatopensenidade desertora; o ciclo de autassédios e autocrenças denigridoras do autovalor; o ciclo de desperdícios dos megatrafores e recursos existenciais.
Enumerologia: o orgulho mascarado; o medo cronicificado; o comodismo enraizado;
o porão consciencial supervalorizado; a baixa autestima latente; a volição enfraquecida; a dignidade esquecida.
Binomiologia: o binômio autotravão–autofixação regressiva; o binômio nosográfico autotrafores despercebidos–heterotrafores invejados; o binômio autodepreciação-autodesvalorização; o binômio autodesrespeito-autocastração; o binômio autocontradições–autodeserções antievolutivas; o binômio surtos psicossomáticos–tresmalhamento proexológico; o binômio patológico
autovitimização oportunista–autodeserção justificada.
Interaciologia: a interação desviacionismo despercebido–autodeserção paradoxal; a interação patológica apego irracional às retrobiografias–fixação nas retrovidas.
Crescendologia: o crescendo melin vivenciada–melex antevista; o crescendo distorções
cognitivas–autocrenças sabotadoras; o crescendo abatimento consciencial–abandono proexológico; o crescendo medo-evitação-autodeserção; o crescendo das autofrustrações consecutivas;
o crescendo estresses doentios–autodeserção paradoxal; o crescendo erro sustentado–erro agravado; a carência do trinômio autocrítica-heterocrítica-omnicrítica.
Trinomiologia: o trinômio recuo-regressão-retrocesso; o trinômio hesitação-insegurança-vacilação; o trinômio comodismo-conservadorismo-tradicionalismo; o trinômio trafores ociosos–trafares fortalecidos–trafais perpetuados; o trinômio autonegligência-autodesorganização-
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-autodespriorização; o trinômio retraimento-esmorecimento-acabrunhamento; o trinômio entropia-ectopia-autodeserção.
Polinomiologia: o polinômio autassedialidade-autocorrupção-autodesorganização-autacriticidade.
Antagonismologia: o antagonismo saber soltar o osso / abandonar prematuramente;
o antagonismo desistência superavitária / desistência deficitária; o antagonismo protagonismo
maxiproexológico / figuração decorativa; o antagonismo autodeserção paradoxal / maxidissidência ideológica; o antagonismo amadorismo evolutivo / holomaturidade.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Fobiologia: a proexofobia.
Sindromologia: a submissão à síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a opção
pela vivência da síndrome da automediocrização; os surtos afetivos na síndrome da ectopia afetiva (SEA); os descaminhos na síndrome da dispersão consciencial; a autodesistência apriorística
na síndrome da pré-derrota; a autodesvalorização mórbida na síndrome da autovitimização; o regressismo dogmático na síndrome de Swedenborg.
Maniologia: a fracassomania.
Mitologia: o mito da autevolução sem autesforço.
Holotecologia: a coerencioteca; a psicossomatoteca; a proexoteca; a trafaroteca; a regressoteca; a dissidencioteca; a psicopaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autocoerenciologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Perdologia; a Desviologia; a Intencionologia; a Recexologia; a Consciencioterapia; a Autoconscienciometrologia; a Priorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin não participativa; a pessoa desajustada; a conscin irresoluta;
a pessoa multívola.
Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o intermissivista inadaptado; o intermissivista jejuno; o antiproexista; o minidissidente ideológico da Conscienciologia; o lamurioso; o abjurante; o acrítico; o pusilânime; o remisso; o retomador de tarefa.
Femininologia: a antepassada de si mesma; a intermissivista inadaptada; a intermissivista jejuna; a antiproexista; a minidissidente ideológica da Conscienciologia; a lamuriosa; a abjurante; a acrítica; a pusilânime; a remissa; a retomadora de tarefa.
Hominologia: o Homo sapiens minidissidens; o Homo sapiens antiproexologus; o Homo sapiens inadaptatus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens arrationalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodeserção paradoxal temporária = a condição do intermissivista, homem ou mulher, abandonando provisoriamente os autodeveres evolutivos; autodeserção paradoxal permanente = a condição do intermissivista, homem ou mulher, minidissidente conscienciológico para o resto da vida humana.
Culturologia: a urgência da prática da cultura da Evoluciologia.
Parapatologia. Eis, a título de análise e estudo, por exemplo, 5 especialidades conscienciológicas abrangendo manifestações patológicas passíveis de serem protagonizadas pela conscin
intermissivista autodesertora, enumeradas na ordem alfabética do tema:
1. Assistenciologia: a esnobação da assistência extrafísica recebida.
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Conviviologia: a insciência quanto ao sinergismo homeostático dos compassageiros
Proexologia: a displicência quanto aos recebimentos proexológicos.
Seriexologia: a subestimação do valor da vida humana.
Traforologia: a negligência quanto ao binômio autopotencialidade-autoprioridade.

Taxologia. Eis, por exemplo, 6 tipos de autodeserção paradoxal, não excludentes, enumerados na ordem alfabética:
1. Autodeserção despertológica. O ato de tirar o corpo fora da conquista da autodesperticidade na vida humana, apesar de reconhecer ser portador(a) de Curso Intermissivo pré-ressomático, e estar ciente das diferentes técnicas conscienciológicas para esse fim.
2. Autodeserção megagesconológica. O ato de tirar o corpo fora da publicação da automegagescon, apesar dos inúmeros recursos grafopensênicos e intelectivos oferecidos na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional.
3. Autodeserção parapsíquica. O ato de tirar o corpo fora do desenvolvimento do autoparapsiquismo, apesar da megainfraestrutura conscienciológica existente para esse fim.
4. Autodeserção política. O ato de tirar o corpo fora das autorresponsabilidades políticas, apesar de ser integrante de maxiproéxis grupal.
5. Autodeserção serenológica. O ato de tirar o corpo fora da condição permanente de
anticonflitividade, apesar de compreender ser tal postura dependente da aplicação teática da autovolição.
6. Autodeserção verbetográfica. O ato de tirar o corpo fora da posição de verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia, apesar de ser docente da Conscienciologia e tertuliano
ou teletertuliano assíduo do curso de longo curso, diário, gratuito, realizado no Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC).
Perda. No universo da Perdologia, a condição nosográfica da autodeserção paradoxal
por parte do intermissivista cognopolita implica, inevitavelmente, em perdas ou decréscimos evolutivos injustificados, sem atenuantes, ao se considerar a fartura de oportunidades e recursos proexológicos disponíveis nos ambientes conscienciológicos.
Acobertamento. Nem toda autodeserção é explícita. Há autodeserções dissimuladas,
absconsas, somente identificadas pela conscin demissionária. Tal fato evidencia a autassedialidade latente, camuflada, capaz de minar a lucidez e a confiança do autodesertor, impossibilitando
o aproveitamento prolífico das ferramentas evolutivas pessoais e o enfrentamento desassombrado
dos megadesafios proexológicos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodeserção paradoxal, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstencionismo consciencial: Proexologia; Nosográfico.
02. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
03. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
04. Autodesempenho coeso: Autodesempenhologia; Homeostático.
05. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
06. Autofuga: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
08. Demissionário antievolutivo: Autorregressiologia; Nosográfico.
09. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
10. Diletantismo antievolutivo: Antievoluciologia; Nosográfico.
11. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
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12.
13.
14.
15.

Escapismo: Experimentologia; Neutro.
Ilogicidade: Parapatologia; Nosográfico.
Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
Inventariologia: Proexologia; Homeostático.

IMPORTA AO INTERMISSIVISTA DESCARTAR, NA RAIZ,
OS IMPULSOS DE AUTODESERÇÃO PARADOXAL. INEXISTE PATOPENSENIDADE INÓCUA. TODA ATENÇÃO É EXIGIDA NA EVITAÇÃO DOS MAXIDESVIOS PROEXOLÓGICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se sente satisfeito quanto ao desenvolvimento
integral da autoproéxis? Existe alguma área desprezada?
M. I. T.
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AUTODESORGANIZAÇÃO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodesorganização é o ato ou efeito de a conscin viver desordenada ou
desestruturada com a perda, falta ou alteração profunda de organização ou disciplina pessoal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. Apareceu na Terminologia Científica no Século XIX. O prefixo des deriva do
idioma Latim, dis ou de ex, “negação; falta”. O vocábulo organização procede do idioma Francês, organiser, “tocar órgão”, e este do idioma Latim Medieval, organizare, de organum, “órgão;
dispor de tal forma a tornar apto à vida; dotar de estrutura”. Surgiu no Século XVI. A palavra
desorganização apareceu em 1836.
Sinonimologia: 1. Autodesregramento; autoindisciplina; autoinorganização; autorrelaxamento. 2. Vida pessoal desorganizada. 3. Vida pessoal desordenada. 4. Vida pessoal desestruturada.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautodesorganização e megautodesorganização são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autorganização. 2. Autodisciplina. 3. Vida pessoal organizada.
4. Heterodesorganização; heterorganização. 5. Ordeirismo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à disciplina evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autodesorganização: megapoluição consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização; os entropopensenes; a entropopensenidade.
Fatologia: a autodesorganização; a autodesorganização pensênica; a autodesorganização
emocional; a autodesorganização intelectual; a desorientação humana; a desordenação; o desleixo;
o desmazelo; as desarrumações; a despriorização; a desestruturação; a anomia da intelecção; o relaxamento; o escracho; a autoindisciplina como rotina; a atrapalhação; a esculhambação; a mixórdia; o atropelo; a barafunda; a balbúrdia; o burburinho; o rebulício; a estripulia; o pandemônio;
a anarquização; a anarquia; a apagogia; a entropia; a negligência; a imaturidade; a alienação; a autoinsegurança; o acriticismo; as inadequações; o sujismundismo; o mexinflório; o salseiro; a incúria; o perdularismo; a autoindiferença; o autodesconhecimento; a autocomplacência; a anomia
pessoal; a ausência de autocrítica; a autocorrupção; o autassédio; o autembuste; a antianálise;
a impontualidade; a dispersividade; a inconstância; a papelama; o samba-do-crioulo-doido;
o tempo-quente; a antimetodologia; a miscelânea das cognições desconexas; os atrasos entrópicos
atuais; a postura antirrecéxis; a atitude antiproéxis; as omissões deficitárias; o autoignorantismo;
a autointoxicação; a autodepreciação; a ectopia existencial; a dissolução íntima e exposta; o estigma egocármico; as automimeses dispensáveis; as rotinas inúteis; o confusionismo; o furdúncio
intrafísico; o cheque estourado; a dança da vida fora do compasso; a autodesorganização toxicogênica; a antiproexologia.
Parafatologia: a heterassedialidade.
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III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Enumerologia: a autodesorganização pensênica; a autodesorganização emocional;
a autodesorganização intelectual; a autodesorganização toxicogênica; a autodesorganização somática; a autodesorganização ética; a autodesorganização evolutiva.
Binomiologia: o binômio entropia-entalpia.
Trinomiologia: o trinômio patológico desculpa-melin-melex; o trinômio da autodesorganização intermitência–flutuação–dispersão consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo autocorrupção / autocrítica; o antagonismo previsão / esbanjamento.
Politicologia: a autocracia; a baionetocracia.
Filiologia: a ataxofilia; a hedonofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial faz a conscin perder a noção da
Cronêmica Somática. Quando a pessoa acorda para própria realidade já perdeu as oportunidades
proexológicas e a validez do corpo humano.
Holotecologia: a psicopaticoteca; a problematicoteca; a administroteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Acidentologia; o Desviacionismo; a Desviologia; a Perdologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa sem domicílio; a conscin entrópica.
Masculinologia: o despossuído de rua; o autodesô; o impontual; o personagem Confusino; o personagem Malazartes; o dispersivo; o relaxado; o escrachado; o espandongado; o desarrumado; o amolambado; o esculhambado; o desmazelado; o endividado; o desorganizado; o anarquizado; o anarquizante; o anarquizador; o confusionista; o bagunceiro; o mané-coco; o caótico;
o trapalhão; o enroladão; o largadão; o desleixado; o desleixadão.
Femininologia: a autodesô; a impontual; a dispersiva; a relaxada; a escrachada; a espandongada; a desarrumada; a amolambada; a esculhambada; a desmazelada; a endividada;
a desorganizada; a anarquizada; a anarquizante; a anarquizadora; a confusionista; a bagunceira;
a caótica; a trapalhona; a enroladona; a largadona; a desleixada; a desleixadona.
Hominologia: o Homo sapiens inordinatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautodesorganização = a impontualidade pessoal; megautodesorganização = o incompletismo existencial (incompléxis) pessoal.
Culturologia: a cultura da desordem.
Primária. Pelos princípios da Paracronologia, a não-utilização de cronograma, de fluxograma, de agenda e calendário pessoais constitui manifestação óbvia de autodesorganização
primária.
ECs. Sob a ótica da Energossomatologia, o não-domínio das energias conscienciais
(ECs) provoca autodesorganizações e insuficiências múltiplas, por exemplo, estas 4, dispostas na
ordem alfabética:
1. Base: a falta da blindagem energética da alcova ou base intrafísica da conscin.
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2. Defasagens: as defasagens e descompensações holochacrais predisponentes de
doenças.
3. Desassins: a impossibilidade das desassimilações simpáticas eficazes com as ECs.
4. EVs: a ausência de estados vibracionais profiláticos como rotina útil.
Cúmulo. No âmbito da Conscienciometrologia, o cúmulo da autodesorganização é a conscin repetir ad nauseam a mesma cadeia de erros.
Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem fundional, 7 categorias de organizações
pessoais, no caso transparentes, sempre importantes para serem consideradas na vida de qualquer
conscin, quando disposta às reciclagens evolutivas, seja na condição de pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, parente, colega ou outra qualquer, e a manter o próprio equilíbrio intra e extraconsciencial, sem a necessidade de conservar segredos permanentes, inconfidenciais, e sem o peso das
evitações rotineiras de constrangimentos íntimos ou sociais:
1. Autorganização pensênica.
2. Autorganização familiar.
3. Autorganização afetiva.
4. Autorganização sexual.
5. Autorganização profissional.
6. Autorganização social.
7. Autorganização parapsíquica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, dentro do universo da Parapatologia, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivos temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodesorganização, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Acídia: Nosográfico.
2. Acriticismo: Nosográfico.
3. Autassédio: Nosográfico.
4. Autocorrupção: Nosográfico.
5. Decidofobia: Nosográfico.
6. Iscagem interconsciencial: Neutro.
7. Riscomania: Nosográfico.

TODA AUTODESORGANIZAÇÃO TEM INÍCIO COM O ANTIDISCERNIMENTO, A DESPRIORIZAÇÃO E O RELAXAMENTO DA CONSCIN, QUANDO INCAPAZ DE MANTER
RETILINEARIDADE E HIGIENE NO MODO DE PENSENIZAR.
Questionologia. Você ainda permite algum percentual irracional de desorganização na
própria vida? Qual a razão?
Bibliografia Específica:
1. Moraes, Rita; A Turma do Fundão (Bem-sucedidos, Ex-bagunceiros apoiam a Indisciplina); IstoÉ; Revista; Semanário; N. 1.587; Seção: Comportamento; 10 ilus.; São Paulo, SP; 01.03.2000; páginas 70 a 74.
2. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 121.
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3. 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; página 10.
4. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 123.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 271, 421 e 550.
6. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 122.
7. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 23.
8. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 101 e 102.
9. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 718.
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AUTODESPRIORIZAÇÃO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodespriorização é o ato ou efeito de a conscin vulgar não dar prioridade para o melhor ou o ideal, nas automanifestações pensênicas, travando o dinamismo da própria evolução consciencial e, consequentemente, o bem-estar pessoal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo prioridade deriva do idioma Latim Medieval, prioritas, e este de prior, “o primeiro (na ordem numeral, e com relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior; mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”, provavelmente através do idioma Francês, priorité. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Antipriorização pessoal. 02. Despriorologia. 03. Vida omissa deficitária. 04. Megaproblema. 05. Inobjetividade pessoal. 06. Desviologia. 07. Autointerdição.
08. Autossabotagem. 09. Autonegligência. 10. Escapismo.
Neologia. O vocábulo autodespriorização e as duas expressões compostas autodespriorização mínima e autodespriorização máxima são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Priorização pessoal. 2. Priorologia. 3. Vida dinâmica superavitária.
4. Objetividade pessoal. 5. Lisura. 6. Autodiscernimento decisório. 7. Primazia do essencial.
8. Descarte do secundário.
Estrangeirismologia: o modus vivendi errôneo; o hollow profile pessoal; a falta de upgrade nas realizações; o Prioritarium; o nonsense evolutivo; o dolce far niente; o modus faciendi
desorganizador; o algoritmo de ordenação – quicksort – aplicado às prioridades evolutivas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade consciencial; os atos pessoais de
pensenizar pequeno; os laxopensenes; a laxopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade;
a rigidez autopensênica.
Fatologia: a autodespriorização; a inconsciência quanto às prioridades evolutivas; a negligência quanto aos objetivos principais da vida humana; o desinteresse quanto ao prioritário
evolutivo; a antipriorização; as escolhas pessoais erradas; os enfoques menos prioritários nos próprios estudos; os erros de abordagem; o varejismo eletronótico; o megaacriticismo; a castração
evolutiva; a incriatividade; a ineficácia dos esforços pessoais; a carência das catarses evolutivas;
a priorização da forma contra o conteúdo; a falta da inteligência evolutiva (IE); as pré-concepções
infelizes; as tendenciosidades falaciosas; o egoísmo pessoal; o falso utilitarismo; o porão consciencial na adultidade; o mau emprego do livre arbítrio; as insensatezes; as autodesfocagens;
o vácuo evolutivo; o alienismo; a comatose evolutiva; o Manual Pessoal de Prioridades (MPP).
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a despriorização das paraperceptibilidades.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da prioridade; o princípio da eficácia.
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Tecnologia: a ausência da técnica do detalhismo; o fato de existir sempre a melhor técnica para cada desempenho pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Neossinapsologia: as neossinapses predominando sobre as retrossinapses.
Binomiologia: a receita providencial do binômio Prospectiva-Profilaxia.
Interaciologia: a interação Recexologia-Priorologia; a interação ponteiro consciencial–autodecisão.
Trinomiologia: o trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação; o trinômio (aliteração) falta-falha-falência.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo automimese-prioridade.
Politicologia: a vulgocracia; a asnocracia.
Legislogia: a lei do vale-tudo.
Filiologia: a retrofilia inconveniente.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a evoluciofobia; a xenofobia; a neofobia; a priorofobia;
a cosmoeticofobia; a teleofobia; a autocriticofobia; a decidofobia; a fronemofobia; a cairofobia;
a changofobia.
Sindromologia: a síndrome da mesmice; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da evasão; a síndrome da indecisão; a síndrome da borboleta; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do desviacionismo; a síndrome da apriorismose; a síndrome da despriorização existencial.
Maniologia: a antiquomania; a riscomania; a ciliciomania; a monomania.
Holotecologia: a experimentoteca; a apriorismoteca; a idiotismoteca; a absurdoteca;
a evolucioteca; a recexoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Despriorologia;
a Passadologia; a Parapatologia; a Mimeticologia; a Retropensenologia; a Antienganologia;
a Subcerebrologia; a Holomaturologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin trancada; a consciência podálica; a personalidade despriorizada.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o escritor; o evoluciente; o intelectual;
o pré-serenão vulgar; o idólatra; o apriorista; o antepassado de si mesmo; o animal humano.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a escritora; a evoluciente; a intelectual;
a pré-serenona vulgar; a idólatra; a apriorista; a antepassada de si mesma.
Hominologia: o Homo sapiens autodespriorisatus; o Homo sapiens mesmeticus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens autostigmaticus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodespriorização mínima = a postergação viciosa do essencial na vida
intrafísica; autodespriorização máxima = a prática pessoal do suicídio lento, a varejo, pouco
a pouco.
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Culturologia: a cultura da postergação; o entusiasmo pessoal pelos idiotismos culturais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodespriorização, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
02. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
03. Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
04. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
07. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
08. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
09. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.
10. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

A AUTODESPRIORIZAÇÃO MIMÉTICA, ANTIEVOLUTIVA,
É CONDIÇÃO DOENTIA, INFELIZMENTE, DAS MAIS ENCONTRADIÇAS NA EXISTÊNCIA INTRAFÍSICA DE MILHÕES
DE CIDADÃOS E CIDADÃS EM TODOS OS PAÍSES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe priorizar satisfatoriamente as escolhas na
vida diária? Há algum setor de atuação pessoal ainda exigindo reajuste inteligente?
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AUTODESRESPEITO
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodesrespeito é o ato, efeito ou prejuízo do modo de agir, de se comportar ou de viver do desrespeito da pessoa, homem ou mulher, por si própria ou o sentimento levando alguém a tratar a si mesmo sem a devida consideração.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão”. O termo respeito deriva também do idioma Latim,
respectus, “ação de olhar para trás; consideração; respeito; atenção; conta; acolhida; refúgio; asilo”. Surgiu no Século XIV. A palavra desrespeito apareceu em 1881.
Sinonimologia: 1. Desrespeito próprio. 2. Irrespeito próprio. 3. Autodesestima. 4. Autodepreciação. 5. Autodesvalorização. 6. Autodesconsideração. 7. Autovitimização consciente.
8. Autovegetalismo consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo respeito:
autodesrespeito; autorrespeito; desrespeito; irrespeitabilidade; irrespeitável; irrespeito; respeitabilidade; respeitabilíssima; respeitabilíssimo; respeitada; respeitado; respeitador; respeitadora; respeitante; respeitar; respeitável; respeitosa; respeitoso.
Neologia. O vocábulo autodesrespeito e as duas expressões compostas autodesrespeito
masculino e autodesrespeito feminino são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Autorrespeito. 2. Respeito próprio. 3. Autestima. 4. Amor próprio.
5. Autoconsideração. 6. Narcisismo. 7. Autolatria.
Estrangeirismologia: o hollow profile social da conscin.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente do instinto de sobrevivência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodesrespeito; os patopensenes; a patopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade.
Fatologia: o autodesrespeito; o ato de desprezar-se; o rebaixamento da autestima; a autovendagem; a quebra da autoimagem; o porão consciencial remanescente na adultidade; a volição
enfraquecida; a abulia; o mau senso; a manha; a artimanha; a autenganação; o autassédio; o autodesrespeito da autocorrupção; o autembuste; a autofuga; a falta de autocrítica; a monovisão restringida da vida humana; o posicionamento constrangedor; os vexames habituais; a autodestruição
da personalidade; o autovegetalismo consciencial; as omissões deficitárias; a inconsciência evolutiva; a despriorização da intencionalidade; os travões pendentes; a ausência do megafoco pessoal;
o brio ignorado; a dignidade esquecida; o decoro menosprezado; a integridade pessoal; a corrosão
do caráter; a autorrepressão; o infracérebro reptiliano; a decadência intraconsciencial; a dependência imoral; o alquebramento moral; o autocolapso ético; as consequências domésticas, interpessoais e sociais; a interprisão grupocármica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o trancamento intrafísico da conscin.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
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Enumerologia: o desrespeito próprio; a falta de amor próprio; a ausência de autestima;
a autodesconsideração; o masoquismo; a autovitimização; o suicídio.
Binomiologia: o binômio autodesrespeito-autocastração; o binômio cabotinismo-canalhismo.
Trinomiologia: o trinômio atonia-apatia-covardia; o trinômio filáucia-solércia-perfídia; o trinômio (monofonia) falta-falha-falência.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia.
Antagonismologia: o antagonismo eutimia / vegetalismo; o antagonismo autodesrespeito / aulicismo.
Filiologia: a parafilia; a bovinolatria.
Fobiologia: a xenofobia; a definofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da mediocrização; a síndrome
da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Mitologia: a mitificação.
Holotecologia: a definoteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Parapatologia; a Sociopatologia;
a Decadenciologia; a Caracterologia; a Contradiciologia; a Marasmologia; a Indefinologia; a Autenganologia; a Autovitimologia; a Corrupciologia; a Perdologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; o ser dependente; a pseudovítima; a conscin trancada.
Masculinologia: o adulto-criança; o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o satélite de assediadora intrafísica; o personagem caricaturesco; o eunuco.
Femininologia: a adulta-criança; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a satélite de assediador intrafísico; a personagem caricaturesca; a prostituta.
Hominologia: o Homo sapiens autodesrespectator; o Homo sapiens acediosus; o Homo
sapiens aulicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodesrespeito masculino = a condição existencial do homem adulto,
válido, vivendo econômica, financeira e permanentemente às custas da esposa; autodesrespeito feminino = a condição existencial da mulher submissa casando-se com o homem desconhecido através do casamento arranjado pela família (negócio matrimonial).
Culturologia: a sujeição cultural degradante.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodesrespeito, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
Autojustificativa: Autoconscienciometrologia; Neutro.
Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
Conscin-trafar: Grupocarmologia; Nosográfico.
Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Síndrome da subestimação: Parapatologia; Nosográfico.
Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO HUMANA PATOLÓGICA DO AUTODESRESPEITO É TÍPICA DA PESSOA ESTROINA E AMORAL, ACOMODADA À ESTAGNAÇÃO SUBCEREBRAL, VEGETATIVA
E COMPLETA DO AUTORREGRESSISMO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você vive alguma condição característica do autodesrespeito? Por qual
razão? Desde quando?
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 343 e 588.
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 551.
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AUTODESTRAVAMENTO
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodestravamento é a reação evolutiva da conscin, homem ou mulher,
capaz de identificar e romper todos os travões impeditivos da evolução ou, mais apropriadamente,
eliminar os elementos contrários à consecução satisfatória da programação existencial (proéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão”. O termo travamento deriva também do idioma Latim, trabs, “trave; viga; árvore grande; freixos; bordos; embarcação; navio; teto; telhado; morada;
casa; habitação; aríete; besta; cachamorra; clava; lança ou dardo muito grande; archote; mesa;
obelisco; meteoro ígneo ou feitio de árvore”. A palavra destravar apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autolibertação. 2. Autodesamarração consciencial.
Neologia. Os 3 vocábulos autodestravamento, miniautodestravamento e megautodestravamento são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Autotravamento. 2. Interprisão grupocármica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à dinâmica evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio consciencial; a retilinearidade da autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: o autodestravamento; a autodesamarração consciencial; a autolibertação;
a síntese da Proexologia; o recolhimento íntimo; a hora das autorreflexões magnas; o engajamento na renovação; as questões pessoais; os problemas pessoais; a avaliação conscienciométrica pessoal; o estudo pontual aprofundado do autoconscienciograma; a reciclagem existencial (recéxis);
a reciclagem intraconsciencial (recin); os escolhos à abertura do caminho evolutivo; os detalhes
vivenciais relevantes; as pendências postergadas; os conflitos de interesses a serem superados;
as melhores abordagens, condutas e atitudes pessoais; o corte dos caprichos e extravagâncias infantis; o emprego pessoal dos Cursos Conscienciológicos, da ASSINVÉXIS, das ICs, das ECs, da
CCCI e da Cognópolis.
Parafatologia: a recuperação do tempo, das oportunidades e das energias conscienciais
(ECs) desperdiçadas.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Binomiologia: o binômio iniciativa-acabativa.
Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já.
Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo buscador da evolução
/ acomodado à ignorância; o antagonismo conscin traforista / conscin trafarista; o antagonismo
liberdade / sujeição.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a conscienciofilia.
Mitologia: a submissão pessoal aos mitos.
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Holotecologia: a recexoteca; a invexoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Personologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Trafarologia; a Traforologia; a Temperamentologia;
a Autocogniciologia; a Autocriticologia; a Confrontologia; a Contrapontologia; a Cosmoeticologia; a Liberologia; a Interprisiologia; a Recexologia; a Recexometria; a Intraconscienciologia;
a Despertologia; a Historiologia Pessoal.
IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla evolutiva bem articulada.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o minidissidente; o tertuliano; o tenepessista;
o projetor consciente; o agente retrocognitor; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a minidissidente; a tertuliana; a tenepessista;
a projetora consciente; a agente retrocognitora; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautodestravamento = o ato pessoal de deixar de fumar em definitivo;
megautodestravamento = a vivência da condição do desassediado permanente total (desperticidade, Despertologia).
Culturologia: a eliminação dos excessos, preconceitos e idiotismos culturais pessoais.
Caracterologia. Sob a ótica da Proexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela com 100 confrontos conscienciométricos realistas entre a conscin travada e a conscin destravada, expondo na segunda coluna os componentes ideais da Elencologia da Conscienciologia:
Tabela – Confrontos Conscin Travada / Conscin Destravada
Nos

Conscin Travada

Conscin Destravada

01. Acrítica e antilógica

Autocrítica e heterocrítica

02. Acusadora ou queixosa

Participativa ou cooperadora

03. Alcoólatra e tabagista

Abstêmia e antitabagista

04. Alienada ou anacrônica

Integrada e ativista

05. Amadorística no essencial

Profissional no essencial

06. Amoral e equivocada (Obscurantismo)

Cosmoética (Autolucidologia)

07. Ansiosa ou aflitiva

Tranquila e equilibrada

08. Antifilosófica (Autorregressismo)

Holofilosófica (Progressismo)

09. Antiparapsiquista ou parapsicofóbica

Autoparapsiquista ou sensitiva

10. Antipática ou hostil

Simpática

11. Apedeuta ou ignorante

Holotecária ou docente
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Conscin Travada

Conscin Destravada

12. Artimanhosa ou inconfiável

Confiável

13. Artista automimética

Cientista reciclante

14. Autassediada (Autassediologia)

Desperta (Autodespertologia)

15. Autista ou insociável

Comunicativa e acessível

16. Autocomplacente

Autoimperdoadora

17. Autocorrupta ou desonesta

Incorrupta ou honrada

18. Autocrata ou totalitarista

Democrata ou cosmocrata

19. Autopata e apática

Altruísta espontânea

20. Autotrafarista estacionária

Autotraforista ativa

21. Autovitimizadora e autocastradora

Colaboradora interessada

22. Baratrosférica ou interprisioneira

Cognopolita (Evoluciologia)

23. Belicista cerebelar

Pacificadora cerebral

24. Bibliofóbica (Inutilogia)

Bibliofílica (Holotecologia)

25. Caprichosa e teimosa

Autodiscernidora

26. Celibatária e isolada (Cenobitismo)

Parceira (Duplologia)

27. Competidora materiológica

Fraterna conscienciológica

28. Conflitiva e dilemática

Amparadora intrafísica

29. Crédula ou ingênua

Omniquestionadora atilada

30. Crente ou beata deificadora

Descrente ou autopesquisadora

31. Decidofóbica ambígua

Autodecisora ou decidofílica

32. Deficiente

Macrossômata

33. Delirante ou onírica

Lógica

34. Demagoga e doutrinadora

Correta e respeitadora

35. Dependente

Interdependente consciente

36. Deprimida e desmotivada

Dinâmica e exuberante

37. Derrotista ou pessimista

Autossuperadora ou otimista

38. Desinformada sem leitura

Estudiosa autodidata

39. Desorientada (Desô)

Bem-articulada e determinada

40. Dinheirista ou avarenta

Large em Economia

41. Dissimulada ou inautêntica

Sincera ou autêntica

42. Dogmática e irrefutável

Refutadora

43. Egocármica ou personalista

Policármica e filantrópica

44. Eletronótica ou materialista

Intermissivista ou proexologista

45. Emoção aventurosa

Sentimento elevado
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Nos

Conscin Travada

Conscin Destravada

46. Encoleirada infantil

Desembaraçada adulta

47. Esnobe e insensata

Cordial e sensata

48. Facciosa ou sectária

Universalista

49. Ficcionista (Factoides)

Pesquisadora (Fatos, Parafatos)

50. Genuflexa ou gurulátrica

Debatedora

51. Hipomnéstica ou desmemoriada

Mnemonista (Holomnemônica)

52. Imatura (Protoconsciência)

Percuciente ou veterana

53. Impolida ou deseducada

Bem-formada ou educada

54. Inativa ou sedentária

Laboriosa ou produtiva

55. Incoerente (Desviologia)

Autocoerente (Autocoerenciologia)

56. Inibida ou tímida

Desinibida ou ousada

57. Insegura e carente

Autoconfiante e autossuficiente

58. Interiorota e apriorota

Cosmovisiologista

59. Introvertida fechada

Normovertida positiva

60. Intrusiva ou impositiva

Informadora ou esclarecedora

61. Irracional (Antidiscernimentologia)

Racional (Autodiscernimentologia)

62. Irresponsável e leviana

Responsável e ajuizada

63. Isca humana inconsciente

Tenepessista dedicada

64. Lacrimogênica cardiochacral

Sorrisogênica coronochacral

65. Lobista ou corporativista

Generalista

66. Ludopática ou compulsiva

Ponderada e priorologista

67. Malevolente e intolerante

Benevolente (Autointencionologia)

68. Mal-humorada

Bem-humorada

69. Melancólica (Melin) e soturna

Moratorista eufórica

70. Minidissidente ou buscadora-borboleta

Retomadora de tarefa

71. Misantropa

Interassistencialista

72. Monodotada paroquial

Tridotada (Eficienciologia)

73. Monoglota acomodada

Poliglota e tradutora

74. Murista habitual (Indefinologia)

Definida (Autodefinologia)

75. Negligente frágil

Automotivada forte

76. Neofóbica ultrapassada

Neofílica atualizada

77. Obtusa ou estulta

Taquipsíquica brilhante

78. Pedante e arrogante

Prestimosa e acolhedora

79. Perdedora (Perdologia)

Vencedora (Autovoliciologia)
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Conscin Travada

Conscin Destravada

80. Perdulária ou estroina

Abnegada e doadora

81. Perfeccionista (Workaholism)

Detalhista e metódica

82. Primária descontrolada

Evoluída controlada

83. Promíscua ou desorganizada

Autorganizada e sistemata

84. Ressentida ou magoada

Perdoadora amiga

85. Retropensênica estagnadora

Neopensênica evolutiva

86. Riscomaníaca perigosa (Acidentologia)

Homeostática (Autopresenciologia)

87. Robotizada (Robéxis) de pedra

Epicon lúcida

88. Sociopata ou parasita

Assistente social

89. Sofista ou falaciosa (Sofística)

Criteriosa (Autocriteriologia)

90. Somática intuitiva

Mentalsomática reflexiva

91. Subcerebral vegetativa

Paracerebral multidimensional

92. Sujismunda (Rotinologia)

Higiênica (Autoparaprofilaxiologia)

93. Superficial ou vacuolenta

Realista ou conteudística

94. Supersticiosa (Enganologia)

Esclarecida (Holomaturologia)

95. Surtadora (Nosologia)

Comedida sadia

96. Teoricona

Parateática (Pragmatismologia)

97. Tíbia ou pusilânime

Corajosa ou destemida

98. Toxicômana envenenada

Inversora existencial

99. Trancada ou antiprojetiva

Projetora autoconsciente

100. Triunfalista ou cabotina

Modesta e moderada
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodestravamento, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
3. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
4. Cotejo conscin-conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
5. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
6. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
7. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.

2988

Enciclopédia da Conscienciologia

A TABELA DOS CONFRONTOS ENTRE A CONSCIN TRAVADA E A CONSCIN DESTRAVADA CONSTITUI A SÍNTESE
BÁSICA E PRÁTICA DO CONSCIENCIOGRAMA PARA
TODA PESQUISADORA OU PESQUISADOR MOTIVADO.
Questionologia. Você já destravou quantos e quais travões evolutivos nesta existência
intrafísica até hoje? Ainda existem travões relevantes a serem eliminados?
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AUTODESTRAVAMENTO DO AGENTE RETROCOGNITOR
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodestravamento do agente retrocognitor é a capacidade de a conscin
intermissivista educadora, homem ou mulher, lúcida das responsabilidades interassistenciais, superar o medo, orgulho, travões, empecilhos, gargalos, autestigmas ultrapassados e preconceitos
estagnadores, em prol da tares, notadamente por intermédio da prática docente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O termo travamento deriva também do
idioma Latim, trabs, “trave; viga; árvore grande; freixos; bordos; embarcação; navio; teto; telhado; morada; casa; habitação; aríete; besta; cachamorra; clava; lança ou dardo muito grande; archote; mesa; obelisco; meteoro ígneo ou feitio de árvore”. A palavra destravar apareceu no Século XVIII. O vocábulo agente provém do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu no Século
XV. O segundo elemento de composição retro procede igualmente do idioma Latim, retro, “por
detrás, atrás”. Apareceu também no Século XV. A palavra cognição vem do mesmo idioma Latim, cognitio, “ação de conhecer”, radical de cognitium, e supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”.
Surgiu em 1836. O vocábulo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 1. Autoliberação tarística. 2. Autodesimpedimento docente na tares.
3. Autorreciclagem intraconsciencial pró-tares. 4. Autossuperação de travões pró-tares.
Neologia. As 3 expressões compostas autodestravamento do agente retrocognitor, autodestravamento do agente retrocognitor incipiente e autodestravamento do agente retrocognitor
maduro são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Autotravamento docente. 2. Autestagnação evolutiva. 3. Autamarração assistencial. 4. Egocentrismo.
Estrangeirismologia: o rapport interconscins; o upgrade intelectivo; o abandono do dolce far niente; o approach interassistencial; o know-how adquirido através dos erros e acertos;
o insight providencial; o modus docendi; o full time interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao altruísmo interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapedagogiologia; a retilinearidade da autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: o autodestravamento do agente retrocognitor; o reconhecimento de haver participado de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a superação do orgulho em prol da assistência; o ato de abrir mão do controle; o despojamento para as reciclagens; o abertismo para receber
heterocríticas assistenciais; a autocrítica imperdoadora; a autodesassedialidade facilitando a compreensão da tares recebida; a autatualização da própria realidade consciencial; a superação das
imaturidades; a flexibilidade para mudanças; a autoconfiança nas próprias potencialidades; a disseminação do legado dos aprendizados; a participação em cursos com postura docente; o aprendizado pela observação; as desculpas esquivadoras da autexposição; os mecanismos de defesa do
ego (MDEs); o medo de errar; a acídia sedutora levando a consciência ao marasmo; a insegurança
pela falta de domínio do conteúdo da aula a ser ministrada; a inadmissão de falhas; a descoberta
de fissuras e lacunas do conhecimento; as crises do autenfrentamento docente; a profunda vitimi-
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zação a partir do feedback dos professores orientadores; a vontade de desistir na hora das aulas-treino; o sabor agridoce das críticas quanto à condução das aulas; a ruminação mental impedindo o crescimento docente; a inclinação para a autossabotagem; o ato de olvidar o próprio ego na
hora da tares; as repercussões experimentadas a partir da autexposição; as novas sensações geradas a partir do autenfrentamento docente; a voliciolina comandando a persistência para o autodestravamento; a autorganização enquanto pilar do processo de autodestravamento; a polimatia necessária à qualificação da tares; os ganchos didáticos do cotidiano da Socin servindo como rapport para os alunos neófitos; o esmero para fazer as melhores abordagens em sala de aula; o currículo pedagógico do conscienciólogo; as reflexões geradas sobre a própria personalidade; a experiência adquirida com a prática; o autexemplo servindo de radar para o resgate das amizades intermissivas; o aprendizado da assertividade necessária à tares; a eudemonia proporcionada pela interassistencialidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático quebrando os paradigmas anacrônicos do agente retrocognitor autotravado; a checagem do autestofo energético;
a necessidade do autodesassédio; a conexão com os amparadores técnicos em Parapedagogia;
a confiança nos amparadores de função; o desassédio mentalsomático gerado a partir do aprofundamento no estudo para as aulas; o download das unidades de lucidez durante a preparação das
aulas; o ideoduto pós-tenepes; os insights dos amparadores durante a técnica dos 20 minutos;
a intensificação dos parafenômenos ao ministrar cursos de Conscienciologia; a parapolimatia descoberta a partir do investimento na docência; a homeostase holossomática representando o turning point do processo do autodestravamento; a autossustentabilidade energética sinalizando
a ponte para o epicentrismo consciencial; o vislumbre real da desperticidade a partir da interassistencialidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo das sincronicidades favorecendo a aceleração docente.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) estimulando as autopesquisas dos assistidos; o princípio de não deixar o assistido sem o devido esclarecimento; o princípio
do autorrevezamento interassistencial; o princípio da qua ifica ão da inten ão assistencial;
o princípio da descren a (PD); o princípio do menos doente assistir ao mais doente; os princípios
do Curso Intermissivo postos em prática.
Codigologia: o c digo pessoa de osmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código de conduta do docente em sala de aula.
Tecnologia: a técnica da reflexão de 5 horas; a técnica da agenda rigorosa; a técnica
da antidispersão; o desenvolvimento das próprias técnicas de abordagens docentes; as técnicas
de preparação das aulas; a técnica da tares itinerante aumentando o estofo energético e cognitivo do professor; a técnica da antecipação em todos os procedimentos.
Voluntariologia: o voluntariado representando a base do processo assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da
Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio
Invisível da Energossomatologia.
Efeitologia: o efeito da vontade inquebrantável superando o medo da autexposição;
o efeito motivador resultante das mudanças de patamar; o efeito da reperspectivação das metas
do agente retrocognitor; o efeito libertador da quebra dos mecanismos de defesa do ego; o efeito
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positivo da ridiculoterapia; o efeito desassediante da retificação de contrapensenes; o efeito profilático das reflexões pré-tares.
Neossinapsologia: as neossinapses recuperadas a partir das raízes mnemônicas adquiridas no Curso Intermissivo pré-ressomático.
Enumerologia: o abandono do orgulho; o abandono da vaidade; o abandono das autovitimizações; o abandono das crises de baixa autestima; o abandono da zona de conforto; o abandono da lei do menor esforço evolutivo; o abandono das muletas didáticas.
Binomiologia: o binômio recebimento de aporte–retribuição; o binômio insegurança
docente–cópia do modus operandi; o binômio autorreflexão–recin antecipada; o binômio autossuficiência docente–preterição de imitação; o binômio empatia-acolhimento; o binômio planejamento-prazo; o binômio ensinar-aprender.
Interaciologia: a interação agente retrocognitor–Curso Intermissivo; a interação parapedagogo-aluno; as repercussões negativas da falta de interação entre conscin assistente–conscin
assistida; a interação amparador–mediador retrocognitivo; a interação consciex-assistido;
a interação existente nos campos parapedagógicos de formação docente; a interação entre os docentes na hora da tares.
Crescendologia: o crescendo superação de desafios–aumento de responsabilidades;
o crescendo crises de crescimento–transposição de obstáculos; o crescendo assistente intrafísico–assistente pré-intermissivista; o crescendo docente reprodutor de conteúdos–docente autor
dos próprios cursos; o crescendo aula padrão–aula diferenciada; o crescendo docente com boa
apresentação–docente com força presencial; o crescendo tares doméstica–tares internacional.
Trinomiologia: o trinômio imaturidade-autovitimização-autossabotagem; o trinômio
desorganização–falta de priorização–postergação das ações; o trinômio docente reticente–desconexão com o amparo–aluno inassistido; o trinômio autorreflexão-autorreciclagem-autossuperação; o trinômio autoconscienciometria-autenfrentamento-autexemplo; o trinômio agente retrocognitor–amparo extrafísico–esclarecimento assertivo; o trinômio docência local–docência regional–docência nacional.
Polinomiologia: o polinômio autorganização-meta-ação-autorreciclagem-autoqualificação.
Antagonismologia: o antagonismo autexposição / orgulho; o antagonismo despojamento / medo de errar; o antagonismo controle / amparo; o antagonismo priorização / dispersão;
o antagonismo respostas prontas do professor / opiniões divergentes dos alunos; o antagonismo
tares / incoerências; o antagonismo docente superempático / conscin antipática.
Paradoxologia: o paradoxo de o autopesquisador com muita anotação e pouca produção de gescon.
Politicologia: a política de não deixar o assistido sem o devido esclarecimento.
Legislogia: a lei de envidar todos os esforços para prestar a melhor assistência ao
aluno.
Filiologia: a autopesquisofilia; a culturofilia; a neofilia; a autocriticofilia; a tecnofilia;
a energofilia; a conscienciofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da desorganização.
Mitologia: a quebra do mito do professor ―sabichão‖ no processo interassistencial.
Holotecologia: a retrocognoteca; a holomnemoteca; a recexoteca; a invexoteca; a parafenomenoteca; a energossomatoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Reeducaciologia; a Intermissiologia; a Paradidaticologia; a Mnemossomatologia; a Conscienciometrologia; a Comunicologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Conviviologia; a Retrossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin autopesquisadora; a conscin intelectual; a conscin polímata; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex amparadora de função.
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Masculinologia: o agente retrocognitor; o intermissivista; o conscienciólogo; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o compassageiro evolutivo; o cognopolita; o autodecisor; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o completista; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o tenepessista; o ofiexista; o inversor existencial; o pesquisador;
o parapercepciologista; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora; a intermissivista; a consciencióloga; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a compassageira evolutiva; a cognopolita; a autodecisora; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a completista; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a tenepessista; a ofiexista; a inversora existencial; a pesquisadora; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens paedagogus;
o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodestravamento do agente retrocognitor incipiente = o ato de a conscin, homem ou mulher, praticar a tares mantendo lastro de estigmas egocármicos; autodestravamento do agente retrocognitor maduro = o ato de a conscin, homem ou mulher, praticar a tares
com superação dos estigmas egocármicos e ampliação da rede interassistencial.
Culturologia: a cultura da prontidão assistencial.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 11 travões promotores de autossabotagens à consciência débil quanto ao posicionamento relacionado ao processo interassistencial:
01. Baixa autestima: facilitador de autovimitizações permanentes.
02. Desorganização: atravancamento da evolução consciencial.
03. Emocionalismo: impedimento ao uso da razão.
04. Fechadismo consciencial: bloqueio refratário às neorrealidades.
05. Materialismo: acumulação de bens em detrimento da disseminação da tares.
06. Orgulho: inadmissão de falhas.
07. Preguiça: estagnação na zona de conforto.
08. Pusilanimidade: tibieza impedindo a confiança dos amparadores de função.
09. Religiosidade: obnubilação do discernimento.
10. Vergonha: preservação da autoimagem.
11. Vícios: autossabotagem evolutiva.
Taxologia. Sob a ótica da Parapedagogiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
32 ganhos possíveis de serem vivenciados pelo agente retrocognitor disposto ao enfrentamento do
autodestravamento:
01. Amizade: aquisição de amizade evolutiva resultante da reciclagem intraconsciencial.
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02. Amparabilidade: manutenção de relação estreita com a equipe técnica em assistência favorecedora de aprendizado marcante.
03. Argumentação: refinamento argumentativo proporcionado pela autossuficiência
docente.
04. Assertividade: desenvolvimento de precisão no esclarecimento.
05. Autoconfiança: sustentação da descoberta de trafores adormecidos.
06. Autoconscienciometria: automensuração constante promovendo reciclagens dos
traços conscienciais autossabotadores.
07. Autodesassédio: autodomínio das energias enquanto chave do processo assistencial.
08. Autoterapêutica: resultado autoterapêutico a partir das autorreflexões e autodiagnósticos.
09. Binômio retroalimentador tenepes-tares: manutenção do sinergismo entre as duas
ferramentas fundamentais para o exercício interassistencial.
10. Coerência: aprendizado da autobservação ininterrupta quanto à reverberação das
próprias atitudes.
11. Companhias: desconexão indispensável das companhias ociosas.
12. Conhecimento: preenchimento das lacunas cognitivas favorecendo a saída do obscurantismo.
13. Cons: recuperação de cons facultada a cada interação com a multidimensionalidade.
14. Cosmoética: vivência teática partindo da elaboração e aplicação do código pessoal
de Cosmoética.
15. Desperticidade: perquirição da meta despertológica com finalidade de atingi-la nesta existência.
16. Epicentrismo: desenvolvimento do epicentrismo pela aceleração evolutiva através
da tares.
17. Euforin: autocontentamento racional na superação de cada etapa evolutiva.
18. Extrapolacionismo: aquisição de extrapolações parapsíquicas por mérito interassistencial.
19. Ficha Evolutiva Pessoal (FEP): ganho de créditos evolutivos consentâneos com
a autoproéxis.
20. Flexibilidade: conquista de flexibilidade a partir das concessões necessárias à convivência em grupo.
21. Gescon: irrompimento da criatividade gesconológica estimulada pela práxis tarística.
22. Itinerância: recebimento de aporte dos amparadores evidenciado por intermédio
dos parafatos vividos pelo docente.
23. Maturidade consciencial: mudança de patamar evolutivo perceptível para conscins
e consciexes.
24. Mentalsomaticidade: incorporação da autopesquisa à cotidianidade.
25. Ortopensenidade: manutenção da ortopensenidade pelo entendimento da responsabilidade assistencial.
26. Paraprocedência: acesso retromnemônico promovido pelos amparadores de acordo
com o autoinvestimento e a necessidade do trabalho assistencial.
27. Parapsiquismo: afloramento das parapercepções a partir do autoinvestimento persistente e do contato direto com o assistido.
28. Posicionamento: demonstração de autenticidade crescente a partir da autexposição
às situações desafiadoras.
29. Primener: mensuração da primavera energética pela satisfação do assistido.
30. Prontidão: acuidade na detecção das oportunidades assistenciais.
31. Reconciliação: oportunidade reconciliatória possibilitada pelo autodespojamento
consciencial.
32. Sinalética: identificação da sinalética pessoal através da experimentação do trinômio percepção-decodificação-utilização.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodestravamento do agente retrocognitor, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Antimonotonia: Recexologia; Homeostático.
03. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
04. Autenfrentamento docente: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
06. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
07. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
08. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Desestagnação do intermissivista: Autopriorologia; Homeostático.
10. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
11. Indução intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
12. Intermissão mudancista: Intermissiologia; Homeostático.
13. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
14. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
15. Professor intermissivista: Parapedagogiologia; Homeostático.

O ENFRENTAMENTO DO AUTODESTRAVAMENTO PELO
AGENTE RETROCOGNITOR REPRESENTA EGOCÍDIO TARÍSTICO ASSISTENCIAL E, NA PRÉ-INTERMISSIOLOGIA,
FASE PREPARATÓRIA PARA A LIDERANÇA EXTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se sente motivado a promover o autodestravamento pró-tares? Persistem motivos impeditivos para arregaçar as mangas e começar?
Bibliografia Específica:
1. Portella, Mônica; A Ciência de Falar em Público; revisor Ellen Drumond; 172 p.; 8 caps.; 7 ilus.; 1 tab.; 1 website; 53 refs.; 21 x 14 cm; br.; CPAF-RJ; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 23 a 92.
2. Santiago, Antônio Cláudio Queiroz; As Competências das Pessoas: Potencializando seus Talentos;
revisora Márcia Dias; 110 p.; 19 caps.; 16 citações; 3 tabs.; 1 website; 54 refs.; 23 x 16 cm; br.; DVS Editora; São Paulo,
SP; 2008; páginas 35 a 38.

L. G.
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AUTODESTRAVAMENTO DO VOLUNTARIADO
(VOLUNTARIOLOGIA)

EVOLUTIVO

I. Conformática
Definologia. O autodestravamento do voluntariado evolutivo é o ato ou efeito de a conscin intermissivista, homem ou mulher, identificar e romper os próprios travões, gargalos, amarras
ou obstáculos impeditivos ao cumprimento lúcido, efetivo e dinâmico de deveres autorreconhecidos e autoimpostos no papel de voluntário(a) da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão”. O termo travamento deriva também do idioma Latim, trabs, “trave; viga; árvore grande; freixos; bordos; embarcação; navio; teto; telhado; morada;
casa; habitação; aríete; besta; cachamorra; clava; lança ou dardo muito grande; archote; mesa;
obelisco; meteoro ígneo ou feitio de árvore”. A palavra destravar apareceu no Século XVIII.
O vocábulo voluntário provém do idioma Latim, voluntarius, “que age por vontade própria”.
Surgiu no Século XV. O vocábulo voluntariado surgiu em 1899. O termo evolutivo advém do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Autodestravamento do voluntariado conscienciológico. 2. Autodesembaraço do voluntariado da Conscienciologia. 3. Autodesimpedimento do voluntariado na
CCCI.
Neologia. As 3 expressões compostas autodestravamento do voluntariado evolutivo, miniautodestravamento do voluntariado evolutivo e megautodestravamento do voluntariado evolutivo são neologismos técnicos da Voluntariologia.
Antonimologia: 1. Autotravamento do voluntariado evolutivo. 2. Autotravamento do
voluntariado conscienciológico. 3. Autobstrução do voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao empreendedorismo interassistencial multidimensional do voluntariado conscienciológico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodesassédio na prática do voluntariado
evolutivo; a ruptura de monopensenes egocêntricos; a quebra holopensênica com autorretroegos
anacrônicos pelo autexemplarismo sadio no voluntariado conscienciológico; a retilinearidade da
autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
neopensenes; a neopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os vincopensenes; a vincopensenidade.
Fatologia: a atitude de encarar a análise realista das autoposturas retranquistas perante
o voluntariado pessoal; o autorreconhecimento e autossuperação dos próprios gargalos; a eliminação das autocondutas patológicas antivoluntariado evolutivo; a autodisposição franca para as tratativas evolutivas com o grupocarma da maxiproéxis; a implantação de medidas terapêuticas para
a resolução de autoconflitos antagônicos ao voluntariado evolutivo; o descarte das dúvidas paralisantes; a superação da autopatia; o corte de autoidealizações fantasiosas; a aplicação teática dos
autotrafores no trabalho profícuo em IC; o emprego lúcido continuado da autovoluntariometria;
a melhora da autorganização existencial pró-voluntariado na CCCI; o aproveitamento maior de
aportes cosmoéticos impulsionadores da Voluntariologia Conscienciológica; o autodesobscurecimento em relação ao entendimento prático do voluntariado em IC; a autodeterminação constante
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visando o alcance de progressos autevolutivos tarísticos; a autolibertação definitiva dos entraves
do voluntariado conscienciológico.
Parafatologia: o desfazimento de autobloqueio voliciolínico pela autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; as achegas das consciexes amparadoras favoráveis ao autodestravamento do voluntário evolutivo; a intensificação da conexão pessoal com a paraprocedência pela
autovivência lúcida e contínua do voluntariado tarístico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo abertismo autexperiencial evolutivo–autovoluntariado
pragmático cosmoético; o sinergismo auto-hipervolição evolutiva–autodisponibilidade ao voluntariado construtivo; o sinergismo diligência pessoal–autoincorruptibilidade.
Principiologia: o princípio da prioridade aplicado ao voluntariado tarístico; o princípio
da autodesassedialidade; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do dinamismo evolutivo.
Codigologia: a autovivência do código pessoal de Cosmoética (CPC) no voluntariado
conscienciológico evolutivo.
Teoriologia: a teoria dos gargalos evolutivos; a teoria da evolução através dos autesforços; a teática da reciclagem intraconsciencial (recin); a teoria da autossuperação evolutiva.
Tecnologia: a técnica consciencioterápica de autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autocura dos autembaraços no voluntariado conscienciológico.
Voluntariologia: o autodestravamento do voluntariado evolutivo; o deslanche do voluntariado interassistencial cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Estado Vibracional (EV); o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Maxiproexologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: os efeitos libertários dos autodesbloqueios conscienciais a partir da vivência exitosa do voluntariado tarístico eficaz; o banho de loja intraconsciencial enquanto efeito do
autodestravamento do voluntariado conscienciológico; o efeito da maximização autevolutiva
oriundo do autodesembaraço do voluntariado conscienciológico.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses evolutivas promovendo a maior flexibilidade intraconsciencial no voluntariado interassistencial cosmoético; o rompimento dos autotravões mentais às neossinapses e parassinapses pró-voluntariado da maxiproéxis grupal.
Ciclologia: o ciclo conhecer–aprender a fazer–saber empreender–sustentar no contexto
da Voluntariologia Conscienciológica.
Binomiologia: o binômio autodesassedialidade-auto-hiperacuidade; o binômio autodesamarração consciencial–autodoação interassistencial; o binômio descarte de retroelos–travões–aquisição de neoelos conscienciais a partir da dedicação ao voluntariado evolutivo.
Interaciologia: a interação consciex paravoluntária amparadora–conscin voluntária
amparada; a interação abertismo consciencial–proatividade ortopensênica.
Crescendologia: o crescendo retranquismo autodefensivo–autodisponibilidade interassistencial–maxioperosidade autevolutiva; o crescendo autoinserção–autadaptação–autoqualificação–autexemplificação cosmoética tarística.
Trinomiologia: a autovivência contínua do trinômio motivação-trabalho-lazer no voluntariado evolutivo; o trinômio início–manutenção–fecho vitorioso do trabalho tarístico pelo voluntário autodesassediado.
Polinomiologia: o polinômio autodestravamento–autoprontidão–autocompetência evolutiva–versatilidade consciencial multidimensional.
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Antagonismologia: o antagonismo deslanche do voluntariado / travão do voluntariado;
o antagonismo voluntário ativo-empreendedor / voluntário observador-promesseiro; o antagonismo autopresteza interassistencial / automorosidade assediadora; o antagonismo automobilização interassistencial evolutiva / autoparalisação egocêntrica.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a conscienciocracia; a maxiproexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à Voluntariologia Tarística.
Filiologia: a neofilia; a recinofilia; a experimentofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia;
a proexofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a voluntariofilia; a teaticofilia.
Fobiologia: a ausência da laborfobia.
Sindromologia: a autocura da síndrome do infantilismo; a remissão da síndrome da
apriorismose; a ausência da síndrome da subestimação; a superação definitiva da síndrome da
autovitimização; o descarte da síndrome da insegurança; a saída da síndrome do paciente permanente; a profilaxia da síndrome do teoricão assistencialmente estéril.
Holotecologia: a recexoteca; a invexoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Voluntariologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Trafarologia;
a Traforologia; a Autocriticologia; a Intraconscienciologia; a Recinologia; a Desassediologia;
a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o voluntário cooperador; o voluntário pau
para toda obra; o voluntário realizador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a voluntária cooperadora; a voluntária pau
para toda obra; a voluntária realizadora.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens
agens; o Homo sapiens productivus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautodestravamento do voluntariado evolutivo = o ato de desenvolver
satisfatoriamente os trabalhos voluntários interassistenciais tarísticos, de modo constante, retilí-

Enciclopédia da Conscienciologia

2998

neo, sem desvios; megautodestravamento do voluntariado evolutivo = o ato de cumprir com excelência os deveres e paradeveres autoimpostos, em múltiplas frentes de atividades, ao mesmo tempo, na maxiproéxis grupal.
Culturologia: a cultura da Autodesassediologia; a cultura da Autexperimentologia Evolutiva; a cultura da teaticidade evolutiva; a cultura do pragmatismo evolutivo.
Tabelologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 confrontos técnicos elucidativos
entre o autodestravamento e o autoimpedimento do voluntariado evolutivo:
Tabela – Confronto Autodestravamento do Voluntariado Evolutivo
/ Autoimpedimento do Voluntariado Evolutivo
Nos
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Autodestravamento do Voluntariado
Evolutivo
Abertura dos próprios caminhos
proexológicos
Acumulação de neoconquistas
evolutivas pessoais
Alcance de patamares de
autoconsciência maior
Ascensão das automanifestações
interassistenciais
Autodesfrute de liberdade de
atuação tarística
Fluência livre e contínua do
autodesempenho consciencial magno
Rompimento dos travões do
egocentrismo
Roteiro de autorrenovação
existencial
Senso teático de grupalidade
cosmoética
Sintonia ampla com
o holopensene da CCCI

Autoimpedimento do Voluntariado
Evolutivo
Autolimitação da esfera de ação
proexológica
Retardamento de autoprogressos
evolutivos
Fixação da autobnubilação
intraconsciencial
Autentorpecimento em zona de
conforto egoica
Autorretração dos autopotenciais
tarísticos
Impedimento à materialização de
alta perfomance autoproexológica
Conservação das retrancas
e autodefesas do ego
Roteiro em círculos, sem sair de si
mesmo
Individualismo exarcerbado
(antigrupalidade)
Dissintonia holopensênica
à Maxiproexologia

Categorias. De acordo com a Gargalogia, o autotravamento do voluntariado evolutivo
pode ser classificado em, pelo menos, 3 categorias básicas, na seguinte ordem alfabética:
1. Extraconsciencial. O autotravamento do voluntariado evolutivo proveniente e mantido, de modo predominante, por agentes extraconscienciais, tais como: as autobrigações familiares
inarredáveis; a doença física grave pessoal; a carência ou perda da sustentabilidade financeira
pessoal; as injunções, contingenciamentos e desafios inafastáveis da vida intrafísica.
2. Funcional. O autotravamento do voluntariado evolutivo consequente da ignorância
ou inexperiência pessoal quanto ao modus faciendi – a maneira de proceder, o como fazer; o how
to – na realização de determinada atividade, atribuição ou função, enquanto voluntário da Conscienciologia.
3. Intraconsciencial. O autotravamento do voluntariado evolutivo originado e sustentado, de modo predominante, por agentes intraconscienciais, tais como: os próprios medos, receios
e inseguranças; o autassédio; a autocorruptibilidade; a autodesorganização; a autodespriorização;
a autoindeterminação; a autoindisponibilidade; a vontade débil.
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Sinais. Consoante à Voluntariologia, eis, a título de exemplo, na ordem alfabética, pelo
menos, 5 sinais indicadores da existência de travões, amarras ou obstáculos pessoais impeditivos
ao cumprimento de deveres no voluntariado da Conscienciologia:
1. Estagnação. A falta de autoprogresso consciencial ou andamento das tarefas assumidas no voluntariado tarístico.
2. Inacabativa. O ato de deixar inacabado ou inconcluso, de modo recorrente, os serviços voluntários prestados à Instituição Conscienciocêntrica (IC).
3. Insatisfação. A condição crônica ou persistente de insatisfação quanto ao desempenho pessoal na condição de voluntário conscienciológico.
4. Subterfúgio. A atitude de fuga ou afastamento intermitente dos trabalhos conscienciológicos do voluntariado.
5. Volubilidade. A constante necessidade de mudança ou transferência, em breves períodos de tempo, de atribuição ou de IC para voluntariar (autovolubilidade patológica).
Recomendações. A partir da identificação das próprias amarras pessoais no voluntariado
conscienciológico, é recomendável a adoção e aplicação, sem demoras ou protelações, de condutas evolutivas para a autossuperação.
Prescrição. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 prescrições para o êxito na ultrapassagem do autotravamento do voluntariado conscienciológico:
1. Autoortabsolutismo. A aplicação da vontade firme e decidida visando a viragem da
própria mesa pelo emprego da técnica do autoortabsolutismo cosmoético – o ato de tomar decisão magna, com lógica, racionalidade e discernimento evolutivo, sobre alguma postura crítica,
a partir do autorreconhecimento do poder absoluto sobre si mesmo.
2. Experiência. A insistência sadia pela autovivência pragmática evolutiva do voluntariado conscienciológico buscando a extração de experiências e conhecimentos enriquecedores, ao
modo de estratégia eficaz para a ultrapassagem do gargalo pela autodisposição para aprender
a fazer ou operar qualquer atividade cosmoética interassistencial.
3. Ousadia. O incentivo teático autoconsciente da ousadia ou coragem evolutiva pessoal, ao ponto de sobrepairar os próprios medos e permitir encarar de frente as dificuldades
e desafios do voluntariado da Conscienciologia. Tal ação constitui o emprego de força intraconsciencial cosmoética visando a autolibertação das próprias amarras evolutivas.
4. Paciência. A fortificação e consolidação da autopaciência pela anulação da ansiedade
excessiva capaz de possibilitar a vivência paulatina, progressiva e motivadora, sem atropelos, do
voluntariado conscienciológico, de modo a facilitar o atravessamento de gargalos necessários
e, por outro lado, evitar a passagem por gargalos dispensáveis.
5. Recins. A promoção deliberada e calculada de autorreciclagens intraconscienciais
(autorrecins) imprescindíveis para a autossuperação de travões no voluntariado.
Ultrapassagem. Após a passagem do autotravamento, resultado do enfrentamento correto e superação da situação difícil, é possível observar os efeitos ou repercurssões intraconscienciais positivas. A título de exemplo, eis, na ordem alfabética, 5 efeitos sadios do autodestravamento do voluntariado da Conscienciologia:
1. Alívio. O alívio e euforia gerado pela saída de crise existencial e entrada em novo patamar de automanifestação e realizações interassistenciais.
2. Autoconfiança. A expansão da autoconfiança promovida pelo sucesso dos esforços
e ações positivas na eliminação dos obstáculos pessoais no voluntariado.
3. Eficácia. A dinamização da eficácia evolutiva pessoal consequente da catálise sadia
pós-ultrapassagem dos travões.
4. Motivação. A potencialização da automotivação desencadeada pela autoconstatação
do próprio poder voliciolínico e da alta capacidade de renovação da própria vida consciencial.
5. Upgrade. A mudança crítica para melhor de si ou da própria realidade intraconsciencial proveniente do enfrentamento lúcido, construtivo e vitorioso perante os autotravões.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodestravamento do voluntariado evolutivo, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Autocastração: Consciencioterapia; Neutro.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
04. Autodestravamento do agente retrocognitor: Parapedagogiologia.
05. Autobloqueio: Autassediologia; Nosográfico.
06. Bloqueio zero: Autodesassediologia; Homeostático.
07. Conscin proativa: Autodeterminologia; Homeostático.
08. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
09. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Desestagnação do intermissivista: Autopriorologia; Homeostático.
11. Deslanche existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
13. Travão: Parapatologia; Nosográfico.
14. Travão no voluntariado: Autassediologia; Nosográfico.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

A AUTOVIVÊNCIA LÚCIDA DO AUTODESTRAVAMENTO
DO VOLUNTARIADO CONSCIENCIOLÓGICO FORTALECE
E IMPULSIONA O INTERMISSIVISTA A REALIZAR GRANDES FEITOS EVOLUTIVOS NA EXISTÊNCIA HUMANA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já parou para refletir sobre a situação pessoal em
relação ao voluntariado evolutivo? Qual avaliação crítica faz de si mesmo(a): mantém-se esmorecido(a) e atado(a) ou encorajado(a) e livre quanto aos travões no voluntariado evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira; Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21E-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 72, 159
a 162, 361, 406, 447, 448, 518, 609, 703, 704, 927, 1.089 e 1.196.
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, página 559.
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AUTODESTRAVAMENTO PARAPSÍQUICO INTERASSISTENCIAL
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodestravamento parapsíquico interassistencial é a condição de
a conscin, homem ou mulher, promover o autenfrentamento das amarras multiexistenciais atravancadoras do desenvolvimento parapercepciológico sadio, proporcionando a descoberta das próprias potencialidades paraperceptivas com finalidade cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O termo travamento deriva também do
idioma Latim, trabs, “trave; viga; árvore grande; freixos; bordos; embarcação; navio; teto; telhado; morada; casa; habitação; aríete; besta; cachamorra; clava; lança ou dardo muito grande; archote; mesa; obelisco; meteoro ígneo ou feitio de árvore”. A palavra destravar apareceu no Século XVIII. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de;
para além de”. O vocábulo psíquico 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”. Apareceu no Século XIX. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo assistência vem também do idioma Latim, assistentia,
“ajuda; socorro”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autodesrepressão parapsíquica pró-tares. 2. Autodesamarração parapsíquica interassistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas autodestravamento parapsíquico interassistencial,
autodestravamento parapsíquico interassistencial grupocármico e autodestravamento parapsíquico interassistencial policármico são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Autotravamento parapsíquico. 2. Autorrepressão parapsíquica antiassistencial.
Estrangeirismologia: a unobstructed mind; a assepsia constante da psicosfera deixando
o assistente always read to act; o breakthrough parapsíquico; o striptease consciencial ante
o Cosmos; a conscin assistente online; a resposta autoparapsíquica in time; o dejá vu funcionando
ao modo de gatilho retrocognitivo; a nouvelle démarche interassistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à maturescência do parapsiquismo pró-evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes pró-destravamento paraperceptivo; o holopensene pessoal da autorganização; o holopensene pessoal da
autodesassedialidade; o holopensene pessoal da interassistencialidade; os esforços empreendidos
para obtenção do holopensene da liderança grupocármica cosmoética; os neopensenes formados
a partir do autodestravamento parapsíquico; a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: o desfazimento de cacoetes intraconscienciais multimilenares; o autobloqueio
refratário às neorrealidades; a acomodação na zona de conforto; o orgulho predominando sobre
o processo assistencial; a desorganização intrafísica impactando nas demais manifestações da
consciência; a autoqualificação para o trabalho de interassistência cosmoética; o talento inato capaz de ser experenciado por todos; a divisão das próprias experiências com outras conscins ajudando na superação de problemas semelhantes já experenciados e ultrapassados; as providências
necessárias para deixar melhor as pessoas e os locais por onde transita; a assistência às demais
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consciências nas carências e necessidades prementes; os autenfrentamentos dolorosos e necessários à mudança de patamar evolutivo; o intercâmbio consciencial avançado; a autoqualificação objetivando a interassistencialidade cosmoética por meio do autoparapsiquismo.
Parafatologia: o autodestravamento parapsíquico interassistencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a estigmatização histórica das manifestações parapsíquicas; os
medos relacionados ao parapsiquismo; a distorção perceptiva da realidade parapsíquica pelo sensitivo anticosmoético; a desmistificação parapsíquica a passos lentos; a quebra de paradigmas
a partir das autoparapercepções; a ignorância dos pais refreando as manifestações parapsíquicas
das crianças; a frequente solidão das pessoas parapsíquicas, quando não esclarecidas sobre a própria condição; a necessidade do desenvolvimento da autossustentabilidade bioenergética; a libertação das amarras multiexistenciais atravancadoras do desenvolvimento parapsíquico; a utilização
do parapsiquismo sadio na realização da programação existencial; a recuperação das unidades de
lucidez (cons) favorecendo as reciclagens necessárias para o autodestravamento parapsíquico;
a experiência de quase morte (EQM) podendo provocar desbloqueios parapsíquicos; a ampliação
consciencial devido ao acesso às memórias da paraprocedência; o esforço diário para o desenvolvimento dos atributos parapsíquicos; a autopreservação energética dependendo do contexto vivenciado; a leitura mais acurada das energias dos ambientes; a nova realidade multidimensional
autoprogramada; a autopercepção multidimensional; a psicometria dos ambientes; a possibilidade
de escuta de ondas e frequências inaudíveis à pessoa bloqueada às parapercepções; a holobiografia qualificadora do assistente parapsíquico; o desabrochar dos desempenhos energéticos, anímicos e parapsíquicos; o desenvolvimento telepático favorecendo a prontidão assistencial; o estabelecimento de rotina energossomática pessoal; o rapport pró-assistência com as consciências extrafísicas avançadas; a tenepes na condição de coadjutora dos desassédios interconscienciais; as dinâmicas parapsíquicas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o autodestravamento parapsíquico cosmoético desvelando a trilha da desperticidade; a paradiplomacia ininterrupta necessária
em todas as interações; os insights constantes proporcionados pelos amparadores extrafísicos de
função; a autolibertação parapsíquica interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-sensitivo; o sinergismo interassistencialidade-autoparapsiquismo.
Principiologia: o princípio da imortalidade da consciência; o princípio de evoluir ajudando os outros.
Codigologia: o código pessoal de priorização evolutiva; a reciclagem do código de valores pessoais; o código de paravalores pessoais.
Teoriologia: a teoria da evolução através dos autesforços; a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria da reciclagem consciencial por meio da interassistência; a teoria da
holomemória pessoal; a teoria da retilinearidade autopensênica.
Tecnologia: a técnica da ortopensenidade aproximando a conscin parapsíquica do amparador de função; a técnica de pensar bem do outro para captar os insights benignos necessários
às soluções dos conflitos; a técnica do autodestravamento pela determinação em fazer a tares;
a técnica da docência conscienciológica itinerante facilitando o autodestravamento através da conexão com grande diversidade de consciências; a técnica da persistência cosmoética facilitando
o autodestravamento; a técnica da evitação da banalização dos aportes parapsíquicos recebidos;
a técnica da utilização do parapsiquismo no irrompimento da criatividade gesconológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Projeciologia;
o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível
da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito da redução de travas mortificadoras na aceleração evolutiva;
o efeito multiplicador da tares promovido pela conscin parapsíquica autodestravada; o efeito do
autexemplo junto às conscins interessadas na mesma temática; o efeito libertador resultante da
reciclagem de cacoetes obsoletos da conscin autotravada.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses a partir do desfazimento dos nódulos
mnemônicos holobiográficos antievolutivos.
Ciclologia: o ciclo das dessomas e ressomas refinando a manifestação parapsíquica latente.
Binomiologia: o binômio autodesbloqueio-autodiscernimento da parapercepção; o binômio autodestravamento–acesso aos compassageiros evolutivos; o binômio energossoma-mentalsoma; o binômio autopacificação–captação de neoideias.
Interaciologia: a interação assistencial de conscins e consciexes; a interação conscin
assistida–conscin assistente; a interação assistencial conscin parapsíquica–consciexes assediadoras; a interação conscin assistente–consciexes amparadoras.
Trinomiologia: o trinômio autoconscienciometria-autenfrentamento-autexemplo.
Polinomiologia: o polinômio EV–desassim–ampliação da energosfera–parapercepção.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin poder participar de inúmeras atividades energéticas e parapsíquicas, sem reciclar os principais travões da parapercepção.
Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido; as leis da parapercepção; a lei
cosmoética da distribuição dos recebimentos ou aportes evolutivos.
Filiologia: a paraconviviofilia; a amparofilia; a parapsicofilia; a autocriticofilia; a heterocriticofilia; a experimentofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a multidimensiofobia; a parapsicofobia; a disciplinofobia;
a conviviofobia; a cosmoeticofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da desorganização.
Maniologia: a mania de subestimar o parapsiquismo alheio.
Holotecologia: a parapsicoteca; a interassistencioteca; a energeticoteca; a experimentoteca; a sinaleticoteca; a volicioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Priorologia; a Desassediologia; a Holopensenologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia;
a Recexologia; a Interassistenciologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin sensitiva cosmoética; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
a conscin paraperceptiva; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista; a conscin minipeça interassistencial; a semiconsciex.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o intermissivista; o conscienciólogo; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o compassageiro evolutivo; o cognopolita; o autodecisor; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o completista;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o tenepessista; o ofiexista; o inversor existencial; o pesquisador; o homem de ação; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o sensitivo experiente; o parapsiquista evolutivo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; a consciencióloga; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a compassageira evolutiva; a cogno-
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polita; a autodecisora; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a completista; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a tenepessista; a ofiexista; a inversora existencial; a pesquisadora; a mulher de ação; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a sensitiva experiente; a parapsiquista evolutiva.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodestravamento parapsíquico interassistencial grupocármico = o utilizado de maneira restrita para fazer assistência aos grupos próximos; autodestravamento parapsíquico interassistencial policármico = o utilizado de maneira ampla e irrestrita em qualquer contexto, tempo ou dimensão consciencial.
Culturologia: a cultura do autodesenvolvimento parapsíquico pró-assistência; a cultura
da desperticidade.
Decisão. Com o propósito de instigar as conscins neófitas interessadas na temática, eis,
na ordem alfabética, 3 abordagens práticas, incentivadoras à tomada de decisão quanto ao posicionamento para o autodestravamento parapsíquico interassistencial:
1. Compromisso assumido no Curso Intermissivo (CI). Considerar seriamente a hipótese de haver participado de curso no período de intermissão (entre vidas), com a finalidade de
aprofundar os estudos das potencialidades parapsíquicas utilizadas em retrovidas.
2. Incremento da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). Reconhecer o acúmulo de conhecimentos das múltiplas ressomas, incrementado com os aportes conseguidos nesta vida por intermédio do intercâmbio de experiências com as demais consciências.
3. Responsabilidade enquanto agente retrocognitor. Assentir a responsabilidade de
resgatar os compassageiros evolutivos deixados para trás por intermédio do rapport parapsíquico.
Manifestação. A opção pelo autodestravamento parapsíquico exige da conscin atenta
6 manifestações assertivas, a seguir, em ordem lógica:
1. Posicionamento cosmoético. Investimento no rompimento das amarras impeditivas
do autodestravamento parapsíquico com reciclagens efetivas em cada traço atravancador.
2. Posturas de autodesassédio. Implementação de atitudes ininterruptas relacionadas ao
autodesassédio e potencialização das próprias energias.
3. Recins necessárias. Manutenção de atitudes de sustentação e resiliência ante as crises
de crescimento advindas das reciclagens implementadas para o autodestravamento.
4. Mudança pensênica. Procedimento de imediata correção pensênica em toda conduta
anticosmoética ou autassediadora.
5. Prática interassistencial. Condução da prática tarística utilizando os novos atributos
parapsíquicos interassistenciais.
6. Testes desafiadores. Enfrentamento de todos os desafios incentivadores à fixação das
conquistas do autodestravamento.
Ganhos evolutivos. Em decorrência do investimento e das recins promovidas pelo posicionamento para o autodestravamento, a conscin autodeterminada pode usufruir, por exemplo, de
6 ganhos evolutivos, listados em ordem alfabética:
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1. Atenção dividida. Desenvolvimento da técnica da atenção dividida nas interações,
mantendo-se atenta aos aspectos multidimensionais das ocorrências.
2. Discernimento parapsíquico. Aumento da lucidez quanto às companhias extrafísicas, sendo capaz de distinguir a manifestação de amparador, guia cego ou assediador.
3. Liderança interassistencial. Fixação do atributo da liderança interassistencial ao
modo de preparo para o resgate de consciências na próxima intermissão.
4. Psicometria. Obtenção de maior percepção psicométrica dos campos energéticos das
pessoas e ambientes com os quais interage.
5. Prontidão assistencial. Exercício da proatividade e prontidão assistencial em todos
os contextos intra e extrafísicos.
6. Recuperação de cons. Recuperação das unidades de lucidez (cons magnos específicos) visando a reciclagem dos traços ultrapassados e mudança de patamar evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodestravamento parapsíquico interassistencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Acervo autoparapsíquico evolutivo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
03. Autodestravamento do agente retrocognitor: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
05. Auto-herança parapsíquica: Seriexologia; Homeostático.
06. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
07. Autoparapsiquismo aflorado: Autoparapercepciologia; Neutro.
08. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Parapsiquismo ginossomático: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Prioridade parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
13. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
14. Recurso parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

O AUTODESTRAVAMENTO PARAPSÍQUICO INTERASSISTENCIAL EXIGE DETERMINAÇÃO DAS CONSCIÊNCIAS INTERESSADAS NA ELIMINAÇÃO DAS AMARRAS EMBOTADORAS DA PARAPERCEPTIBILIDADE DO ASSISTENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, avaliou a própria manifestação parapsíquica verificando se existem aspectos a melhorar? Quais são os maiores travões impeditivos das autoparapercepções aplicadas interassistencialmente?
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; pági-
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na 1.243.
2. Idem; Manual da Tenepes; Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 8, 66 a 68, 81 e 82.

L. G.
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AUTODETERMINAÇÃO
(AUTODETERMINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodeterminação é o ato ou efeito de a consciência determinar, decidir,
deliberar, prescrever, resolver, afirmar e definir alguma ação pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra determinação provém do idioma Latim, determinatio, “limite; extrema; demarcação; fim; extremidade”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Autodeliberação. 02. Autorresolução. 03. Autodefinição. 04. Autodecisão. 05. Autoafirmação. 06. Autoposicionamento. 07. Autexpressão. 08. Autoprescrição.
09. Autorreação. 10. Autonomia; autossustentabilidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 40 cognatos derivados do vocábulo determinação: antideterminação; autodeterminação; autodeterminismo; Autodeterminologia; determinabilidade; determinada; determinado; determinador; determinadora; determinante; determinar; determinativa; determinativo; determinável; determinismo; determinista; determinística; determinístico; Determinologia; heterodeterminação; indeterminabilidade; indeterminação; indeterminada; indeterminado; indeterminador; indeterminadora; indeterminar; indeterminável; indeterminismo; indeterminista; indeterminística; indeterminístico; predeterminação; predeterminada;
predeterminado; predeterminante; predeterminar; sobredeterminação; sobredeterminada; sobredeterminado.
Neologia. As duas expressões compostas autodeterminação cosmoética e autodeterminação anticosmoética são neologismos técnicos da Autodeterminologia.
Antonimologia: 01. Heterodeterminação. 02. Autovacilação. 03. Auto-hesitação. 04.
Autotitubeio. 05. Autoinsegurança. 06. Autoindecisão. 07. Autoirresolução. 08. Autalienação.
09. Autodesorientação. 10. Heteronomia.
Estrangeirismologia: o loc interno; a strength of purpose; o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos posicionamentos pessoais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação evolutiva; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o monoideísmo (pen) sadio; a flexibilidade autopensênica na obtenção dos meios para alcançar o fim almejado.
Fatologia: a autodeterminação; a vontade inquebrantável; a intenção explícita; a autodecisão refletida; a coragem de se posicionar; a ousadia de inovar; a automotivação; a autossegurança; a racionalidade; a afirmação pessoal; a autexpressão comunicativa; a autodeterminação lúcida;
a autodeterminação da diretriz; a autodeterminação assistencial; a autodeterminação pelo melhor;
a autorganização crítica; o livre arbítrio individual; o dinamismo pessoal; a pontualidade pessoal;
o ânimo extra; a autoconvicção pela vivência; a sementeira intrafísica; os testes permanentes da
vontade; o posicionamento cosmoético pessoal, definido, perante todas as realidades básicas da
vida humana; o megatrafor evolutivo; o propulsor da autevolução; as megatarefas finais; os mecanismos intraconscienciais de resistência equilibrada às pressões externas; o autodomínio emocional; o autocontrole da motivação pessoal; o fim da preguiça; a eliminação do corpo mole;
a qualificação da qualidade; a satisfação íntima ao assegurar o aperfeiçoamento contínuo da autoprodutividade; os recordes pessoais homeostáticos.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autossustentação energética da produtividade pessoal; a heterossustentação extrafísica dos esforços cosmoéticos pelos amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo autoconvicção-autodeterminação.
Principiologia: o princípio da indeterminação; o princípio do dinamismo evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a decisão quanto aos
propósitos a serem perseverados.
Teoriologia: a teoria sobre a consciência haver sido criada em direção ao autocrescimento; a teoria da evolução consciencial pelos autesforços.
Tecnologia: a técnica da autodecisão; as técnicas de autossuperação; a técnica de viver
evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional (EV).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Psicossomatólogos; o Colégio Invisível dos Tenepessistas.
Efeitologia: o efeito da autodeterminação na aceleração da autevolução; os efeitos do
autoposicionamento de ponta na reurbanização do holopensene planetário.
Ciclologia: o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo meta-conquista.
Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio disposição-empenho; o binômio autoimperdoamento-autoqualificação.
Interaciologia: a interação autodiscernimento-autodeterminação.
Crescendologia: o crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização.
Trinomiologia: o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio definição-determinação-deliberação; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio vontade
granítica–intencionalidade fixada–autorganização rigorosa; o trinômio autoconfiança-autocompetência-autodisciplina; o trinômio das estratégias evolutivas reformulação-reorganização-readaptação.
Polinomiologia: o polinômio (aliteração) volição-intenção-decisão-determinação; o polinômio autocognição-autocriatividade-automotivação-autorresolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / autovacilação; o antagonismo
autodeterminação / heterodeterminação; o antagonismo correr atrás / deixar para lá; o antagonismo proatividade / passividade.
Paradoxologia: o paradoxo dos autesforços por melhores performances evolutivas eliminarem os autesforços da competividade com os compassageiros evolutivos.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo inserida na personalidade.
Filiologia: a decidofilia; a desafiofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a definoteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Autodecidologia; a Autodefinologia;
a Autonomologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Autocogniciologia; a Lucidologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade forte; a conscin confiável; a consciência javalínica; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o autodecisor; o profissional competente.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a autodecisora; a profissional competente.
Hominologia: o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens determinologus; o Homo
sapiens autodeterminator; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo
sapiens decisor; o Homo sapiens autopositor; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens activus;
o Homo sapiens agens; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodeterminação cosmoética = a da conscin lúcida empenhada na própria evolução; autodeterminação anticosmoética = a da conscin marginal teimosa na prática de
atos ilícitos.
Culturologia: a cultura da inteligência evolutiva; a cultura da produtividade.
Caracterologia. Sob a ótica da Autodeterminologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 categorias de autodeterminações básicas:
1. Autodeterminação evolutiva: os atos interassistenciais; a autopromoção na Escala
Evolutiva das Consciências.
2. Autodeterminação inócua: os atos evolutivamente improdutivos; o autodesperdício
do tempo consciencial.
3. Autodeterminação regressiva: os atos anticosmoéticos; o autenredamento em interprisões grupocármicas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodeterminação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
02. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
04. Autonomia: Autonomologia; Neutro.
05. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

NO DESENVOLVIMENTO DA EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA, O EXEMPLARISMO DA AUTODETERMINAÇÃO SADIA
TORNA-SE RACIONALMENTE INDISPENSÁVEL A PARTIR
DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS, DIÁRIAS, DA TENEPES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é predominantemente determinado ou vacilante?
Por qual razão?

Enciclopédia da Conscienciologia

3011

AUTODETERMINAÇÃO DECENAL
(AUTODETERMINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodeterminação decenal é a técnica de a conscin lúcida, com alto nível
de determinação pessoal, registrar detalhadamente as próprias conquistas evolutivas, a partir de
cada década da vida intrafísica, destacando os avanços alcançados e as atividades faltantes à consecução satisfatória da autoproéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra determinação deriva do idioma Latim, determinatio, “limite; extrema; demarcação; fim; extremidade”. Surgiu no Século XIV. O termo decenal provém do mesmo
idioma Latim, decenalis, “decenal; de 1 anos”, e este de decenium, “espaço de 1 anos ou década”, derivado de decem, “1 ”, e annus, “ano”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autevolução decenal. 2. Autorregistro decenal. 3. Retrospectiva decenal.
Neologia. As 4 expressões compostas autodeterminação decenal, autodeterminação decenal antecipada, autodeterminação decenal madura e autodeterminação decenal oportuna são
neologismos técnicos da Autodeterminologia.
Antonimologia: 1. Autodesorganização evolutiva. 2. Negligência involutiva.
Estrangeirismologia: a strength of purpose; o strong profile; o checkup autobiográfico
decenal; a conquista dos goals existenciais; o levantamento técnico do timeline da Historiografia
Pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade do detalhismo proexológico pela Cronologia Humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação evolutiva; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os padrões autopensênicos salutares; as atuações interassistenciais reiteradas sustentando a homeostasia no holopensene pessoal.
Fatologia: a autodeterminação decenal; a autodeterminação lúcida; a autodeterminação
da diretriz; a autodeterminação assistencial; a autodeterminação pelo melhor; a autorganização
crítica; o livre arbítrio individual; o dinamismo pessoal através das décadas; a pontualidade pessoal; a sucessão das horas-dias-anos-décadas; o fato das décadas da vida humana passarem depressa; a vida humana efêmera; a autorretrospectiva a cada década; o balanço existencial decenal;
a sucessão de gargalos evolutivos; os percalços; as autorreciclagens; os aportes; as realizações; as
omissões; as superações; a ultrapassagem de gargalos propiciando neopatamares de autexpressão;
o ato evolutivo de de se saber aonde quer chegar.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autossustentação energética da produtividade pessoal; a heterossustentação extrafísica dos esforços cosmoéticos pelos amparadores extrafísicos; as duas décadas
iniciais das práticas da tenepes; a firmeza nas práticas da tenepes objetivando a obtenção da ofiex
pessoal; a eliminação dos acidentes de percurso pessoais; a demanda objetiva da condição da desperticidade; a década decisiva dos 20 anos de idade física; a década crítica dos 50 anos de idade
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física; a década da maturidade maior dos 70 anos de idade física; o avanço decenal da paraperceptibilidade lúcida; o aperfeiçoamento decenal do traquejo com os pararrecursos interassistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo autoconvicção-autodeterminação; o sinergismo cosmovisiológico autovisão retrospectiva–
–autovisão atual contextualizada–visão autoprospectiva.
Principiologia: o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio evolutivo de se levar
tudo de eito; o princípio da evolução consciencial; o princípio da autodedicação; o princípio da
autotutela; o princípio da prioridade compulsória; o princípio do posicionamento pessoal (PPP);
o princípio do megafoco mentalsomático.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a decisão quanto aos
propósitos a serem perseverados década após década.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial pelos autesforços.
Tecnologia: a técnica da autodecisão; as técnicas de autossuperação; a técnica de viver
evolutivamente; as técnicas de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica do cronograma; a técnica da evitação do sonambulismo existencial; a técnica da priorização do mais
relevante; a técnica de mais 1 ano de vida; as técnicas de autopesquisa colocadas em prática.
Voluntariologia: a conquista paulatina do voluntariado multifuncional full time.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional (EV); o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito da autodeterminação na aceleração da autevolução; os efeitos das
práticas diárias da tenepes após duas décadas; os efeitos de cada década bem vivida; os efeitos
da vontade livre e racional; os efeitos da construção da bagagem experiencial especializada; os
efeitos das autodecisões firmadas e alinhadas ao megafoco proexológico; os efeitos da megafocologia pessoal, decenal, imperturbável, na conquista do compléxis.
Ciclologia: o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo meta-conquista; os ajustes de meta através do ciclo recebimento–retribuição proexológica; os ajustes
de rota através do ciclo erro-retificação-acerto; os acertos da rotina por meio do ciclo etário humano; o incremento motivacional pelo ciclo autoempenho vigoroso–resultados autevolutivos;
o ciclo iniciativa-acabativa; o ciclo prospectar-realizar-encerrar; o ciclo de reeducação das condutas pessoais.
Enumerologia: a melhoria progressiva das autotendências etológicas; a estabilização
progressiva dos autotrafores aplicados; a burilação progressiva das autocompetências úteis; a fixação progressiva dos autobjetivos essenciais; a instalação progressiva da autopensenização sadia; a depuração progressiva da autocosmoética vivida; a consolidação progressiva da autoconfiança teática.
Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio disposição-empenho; a autolucidez quanto ao binômio tempo-espaço; a automaturidade quanto ao binômio perdas-ganhos;
a autoconscientização quanto ao binômio autoimperdoamento-autoqualificação; o binômio autorreflexão-acerto; o binômio resiliência-circunstância; o binômio saber-fazer.
Interaciologia: a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação estabilidade-segurança.
Crescendologia: o crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização;
o crescendo evolutivo década após década; o crescendo proexológico fase preparatória–fase
executiva–fase acabativa; o crescendo autodeterminação decenal (proexológica)–autodeterminação secular (existencial)–autodeterminação consciencial (seriexológica); o crescendo completismos diários–completismos anuais–completismos decenais–completismo existencial.
Trinomiologia: o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio definição-determinação-deliberação; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio vontade
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granítica–intencionalidade fixada–autorganização rigorosa; o trinômio autoconfiança-autocompetência-autodisciplina; o trinômio das estratégias evolutivas reformulação-reorganização-readaptação; o trinômio decidir-assumir-agir.
Polinomiologia: o polinômio (aliteração) volição-intenção-decisão-determinação-sutentação; o polinômio autocognição-autocriatividade-automotivação-autorresolutividade; o aumento do acervo pessoal do polinômio recursos materiais–suprimentos intelectuais–investimentos
afetivos–aquisições parapsíquicas; o aumento do suporte existencial pelo polinômio sustentação
econômica (pé-de-meia)–sustentação energética (auto-higienização)–sustentação afetiva (duplismo)–sustentação intelectual (pesquisa independente)–sustentação cosmoética (autodesperticidade).
Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / autovacilação; o antagonismo
correr atrás / deixar para lá; o antagonismo proatividade / passividade; o antagonismo década
/ século; o antagonismo década prolífica / década perdida; o antagonismo autodeterminação
evolutiva / titubeação evolutiva; o antagonismo obstinação cosmoética / teimosia infantil.
Paradoxologia: o paradoxo dos autesforços por melhores performances evolutivas eliminarem os autesforços da competividade com os compassageiros evolutivos; o paradoxo humano firmeza muscular decrescente–firmeza consciencial crescente.
Politicologia: a democracia pura; o ato de estabelecer jurisprudência sobre as políticas
pessoais autoprescritas.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo inserida na personalidade.
Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a desafiofilia; a evoluciofilia; a definofilia;
a assistenciofilia; a pesquisofilia.
Holotecologia: a definoteca; a cognoteca; a volicioteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Autodecidologia; a Paracronologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Organizaciologia; a Autodiscernimentologia;
a Invexologia; a Recexologia; 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; a conscin enciclopedista; a conscin incansável; a conscin resoluta; a consciência javalínica.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente da autevolução.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente da autevolução.
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Hominologia: o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autodecennator; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo
sapiens decisor; o Homo sapiens autopositor; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens activus;
o Homo sapiens agens; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodeterminação decenal antecipada = a técnica decenal evolutiva começando a ser aplicada entre a primeira e a segunda décadas da vida intrafísica, ou seja, na fase
preparatória da proéxis do inversor ou inversora existencial; autodeterminação decenal madura
= a técnica decenal evolutiva aplicada a partir da meia-idade física; autodeterminação decenal
oportuna = a técnica decenal evolutiva aplicada a partir da terceira idade física ao empregar,
simultaneamente, a técnica de mais 1 ano de vida.
Culturologia: a cultura conscienciológica da autodeterminação; a cultura da produtividade; a cultura da jubilação evolutiva.
Tabelologia. Sob a ótica da Autodeterminologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
a tabela com 6 cotejos entre a autodeterminação decenal evolutiva e a regressiva:
Tabela – Autodeterminações Decenais
Nos

Autodeterminação decenal evolutiva

Autodeterminação decenal regressiva

1.

Abertismo consciencial ampliado

Fechadismo consciencial enraizado

2.

Certezas relativizadas

Certezas tornadas absolutas

3.

Flexibilidade nas reprogramações

Congelamento nos apriorismos

4.

Expansão da automundividência

Restringimento da automundividência

5.

Anulação dos efeitos do envelhecimento

Sucumbência aos efeitos do envelhecimento

6.

Fixação da personalidade no melhor

Fixação da personalidade no pior

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodeterminação decenal, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato determinativo: Autodecidologia; Homeostático.
02. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
04. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
05. Autonomia: Autonomologia; Neutro.
06. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
09. Década: Paracronologia; Neutro.
10. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
11. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
12. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
13. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
14. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
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15. Retrospectiva decenal: Autoproexologia; Homeostático.

A TÉCNICA DA AUTODETERMINAÇÃO DECENAL É O MELHOR TESTE PARA AFERIR O ÍNDICE DE DETERMINAÇÃO
PESSOAL, CRESCENTE, DA CONSCIÊNCIA INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER, HOJE, EM QUALQUER LUGAR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está disposto a enfrentar a realidade da própria
determinação? Vale o esforço de aplicar a técnica da autodeterminação decenal?
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AUTODETERMINAÇÃO ENERGÉTICA
(AUTODETERMINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodeterminação energética é o ato ou efeito de a conscin lúcida, homem ou mulher, decidir, deliberar e administrar, de modo a dominar, o uso das próprias energias
conscienciais (ECs) pelo exercício da vontade, mediante intenções cosmoéticas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra determinação deriva do idioma Latim, determinatio, “limite; extrema; demarcação; fim; extremidade”. Surgiu no Século XIV. A palavra energética procede do idioma Grego, energétikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autogovernança energética. 2. Assenhoramento energossomático.
3. Autapropriação energética. 4. Autossoberania energética. 5. Autogerenciamento do energossoma.
Neologia. As 3 expressões compostas autodeterminação energética, autodeterminação
energética restringida e autodeterminação energética plena são neologismos técnicos da Autodeterminologia.
Antonimologia: 1. Autoindeterminação energética. 2. Alienabilidade energética.
3. Despotismo energético. 4. Autescravagismo pelas ECs.
Estrangeirismologia: a selfdetermination energética; o empowerment consciencial;
a autaplicação energética urbi et orbi.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao uso das próprias energias conscienciais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação da vontade; o holopensene pessoal da Energossomatologia; o holopensene pessoal do autodomínio holossomático; o holopensene
pessoal da autodesassedialidade; o holopensene pessoal da desassedialidade interconsciencial; os
fatores autopensênicos seriexológicos desencadeantes de heterassédios; a autopensenização qualificada a partir da intenção cosmoética; a autossuperação da pressão holopensênica; o ene subordinado ao pen do pensene requisitando ideias e posturas cosmoéticas firmes para o estabelecimento
da autodeterminação energética; a decisão de não entrar na onda de xenopensenidade patológica;
a autodefesa pensênica.
Fatologia: o reconhecimento pessoal de obrigações libertárias; a vontade enquanto maior poder da consciência; a influência das lavagens cerebrais diversas na autodeterminação; o ato
determinativo; as autodefesas erguidas pela autodeterminação e autodisciplina; a imperturbabilidade consciencial favorecedora da manutenção da firme conduta; a definição dos rumos pessoais;
o nível das influências interconscienciais nas decisões íntimas; a autodefesa na condição de paradever obstrutor de interprisão; a vida humana predominantemente energética; a autoconscientização sobre os benefícios da desassedialidade para implementar os projetos pessoais e realizar
a maxiproéxis grupal; a evitação da subordinação ou sujeição amaurótica interconsciencial; o ato
de assumir a autorresponsabilidade pelas próprias condições existenciais; o posicionamento de
anular prontamente os pertúrbios externos sem ceder à autocorrupção, à preguiça e à falta de autempenho; as práxis particulares adotadas para promover desassédios; a opção pelo autodesassédio.
Parafatologia: a autodeterminação energética; o livre arbítrio condutor da autodeterminação energética; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o impacto da multidi-
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mensionalidade nas energias conscienciais e na expressão da vontade; a realidade consciencial
das companhias extrafísicas dificultadoras da livre expressividade pessoal; a subjugação às energias de outrem; os pseudópodes energéticos escravizantes; as ECs antipáticas; as ECs patogênicas; o vampirismo energético interconsciencial minando o exercício da vontade; a extinção de autacumpliciamentos negativos; a identificação e o desfazimento de bagulhos energéticos; a mobilização básica de energias (MBE); os traços pessoais desencadeantes dos impedimentos ao EV;
a amarração energética; os autenfrentamentos nos trabalhos com as ECs; o assentamento de autodefesas energéticas; a autopromoção de desassim; a sistematização das autodefesas energéticas
e parapsíquicas; a autoprofilaxia holochacral, constante e lúcida; o autodiscernimento energético;
a autodiscriminação energética; a distinção dos fluxos das ECs; a descontaminação das energias
conscienciais intrusoras da holosfera pessoal; o emprego da voliciolina nas práticas energossomáticas; a vontade nas exteriorizações energéticas assistenciais enquanto base para a autodefesa
consciencial; a limpeza de ECs gravitantes de modo contundente fazendo prevalecer a própria
autopensenidade; a capacidade autolimpante do EV, evitando bloqueios energéticos corticais obnubiladores de ações determinadas; as desamarras energéticas pela autodisciplina; o ato de mobilizar as energias sem esmorecimento até a completa desassim; a autovigilância energética ininterrupta; o escudo energético de proteção; a ação extrafísica protetora contra agentes exteriores nocivos à efetividade da autodeterminação; a administração pessoal das ECs; o autodomínio maduro
das ECs; o ingrediente volitivo da energia consciencial; o componente energético da vontade;
a importância de promover autassepsia energética; o asseio energético nos ambientes intrafísicos
facilitando a autodiscriminação energética; as medidas proativas adotadas para promover desintoxicação energética; a importância evolutiva da hiperacuidade energética; a neutralização dos exopensenes doentios; a autodesperticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial multidimensional; o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo vontade-intenção-EC; o sinergismo autoconvicção-autodeterminação; o sinergismo Voliciologia-Energossomatologia; o sinergismo
força mentalsomática–expansão energética.
Principiologia: a falta do princípio do autorrespeito; o princípio da afinidade grupocármica; o princípio cósmico fundamental formado pela consciência e a energia; o princípio do domínio das ECs; o princípio da autotutela; o princípio da autodedicação; o princípio da autonomia da vontade; o princípio do poder magno da consciência sobre o próprio holossoma.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) assentador do paradever interassistencial embasando a decisão quanto aos propósitos evolutivos; o autodesassédio enquanto cláusula do código pessoal de Cosmoética; a cláusula pacifista compondo o CPC.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da evolução em grupo;
a teoria da desperticidade proposta em 1989; a teoria da personalidade autoconsciente.
Tecnologia: a técnica da autodecisão; a técnica da assim-desassim; a técnica da assepsia energética; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica da soltura energossomática; a técnica da
diferenciação pensênica; as técnicas de autopesquisa colocadas em prática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética pessoal; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico
da paz; o laboratório conscienciológico Pacificarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: o efeito travão da preservação de mágoas multimilenares; os efeitos multidimensionais dos atos pessoais; os efeitos dos extrapolacionismos parapsíquicos na criação de
referenciais de homeostasia íntima; o efeito da autodeterminação na aceleração da autevolução;
os efeitos evolutivos do uso inteligente do livre arbítrio pessoal; os efeitos homeostáticos do EV
na retomada da autolucidez; o efeito da autodesperticidade vivida na evolução pessoal e grupal.
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Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através do exercício de buscar compreender a Cosmoética; as neossinapses adquiridas com a superação da abulia energética; as neossinapses da autodesassedialidade permanente.
Ciclologia: o ciclo autorreflexão-decisão-consecução; o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo deliberação-consecução-colheita.
Enumerologia: a autodisposição estável; o ânimo firme; a vontade férrea; a vitalidade
assentada; a exuberância desenvolta; o vigor holossomático; a manutenção energética cosmoética.
Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio vontade-decisão; o binômio
vontade–domínio da energia consciencial; o binômio autodisposição-autempenho; o binômio firmeza decisória–constância executiva; o binômio voliciolina–autocomprometimento proexológico; o binômio autolucidez–discernimento energético.
Interaciologia: a interação passado-presente-futuro; a interação autassédio-heterassédio; a interação autodesassédio–força presencial empática; a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação vontade-ação; a interação EV-voliciolina.
Crescendologia: o crescendo holomaturológico culpa-autorresponsabilidade; o crescendo autodefensivo psicosfera blindada–alcova blindada–domicílio blindado; o crescendo cosmoético assim-desassim; o crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização;
o crescendo autonomia-megafraternidade.
Trinomiologia: o trinômio definição-determinação-deliberação; o trinômio decidir-assumir-agir; o trinômio vontade-intenção-deliberação; o trinômio vontade-posicionamento-esforço; o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia.
Polinomiologia: o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–autorganização eficaz–determinação evolutiva; o polinômio vontade-decisão-autodeterminação-sustentação; o polinômio autodeterminação–esforço pessoal–autossuperação–autevolução; o polinômio dieta balanceada–esteira ergométrica–sexo diário–sono reparador; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo ECs pessoais ativas / ECs pessoais passivas; o antagonismo autodeterminação / heterodeterminação; o antagonismo autodeterminação / determinismo; o antagonismo heterataque / autodefesa energética; o antagonismo ausência energética / EV
atuante; o antagonismo dependência energética / interdependência energética; o antagonismo
volição / abulia; o antagonismo nolição / volição; o antagonismo autodomínio / autossubmissão;
o antagonismo autodesassédio / autassédio consciencial; o antagonismo extremo desperticidade
/ robéxis.
Paradoxologia: o paradoxo de o poder sobre si mesmo ser mais desafiador e evolutivo
se comparado ao poder sobre centenas de objetos, pré-humanos e princípios conscienciais; o paradoxo de a quebra de liames interassediadores permitir a vinculação interassistencial entre as
mesmas consciências; o paradoxo de o aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível, mas ocorrer na interação entre consciências, pré-humanos, vegetais, ambientes e objetos.
Politicologia: a assistenciocracia; a autocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a energocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a proexocracia.
Legislogia: a compreensão das paraleis cósmicas; a lei do retorno; a lei do maior esforço aplicada à qualificação das ECs; a lei do maior esforço na conservação e ampliação de autoconquistas; a lei da educação evolutiva permanente.
Filiologia: a conscienciofilia; a decidofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a metodofilia;
a neofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: a automisofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a ectopia voliciolínica na síndrome da dispersão consciencial; o bloqueio da volição na síndrome de burnout e nas síndromes depressivas; a patologia no exercício da
vontade própria nas síndromes compulsivas.
Mitologia: a superação da Teomitologia sustentadora da submissão pessoal; a supressão
dos mitos pessoais; o mito do destino traçado por Deus; o mito do dom pessoal sem esforço.
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Holotecologia: a autopesquisoteca; a conscienciometroteca; a cosmoeticoteca; a despertoteca; a energossomatoteca; a parapsicoteca; a pensenoteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Voliciologia; a Autodecidologia; a Pensenologia; a Desassediologia; a Cosmoeticologia; a Autevoluciologia; a Despertologia; a Energossomatologia; a Xenopensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodeterminação energética restringida = a da conscin pré-serenona
vulgar com baixo autocontrole energossomático; autodeterminação energética plena = a do ser
desperto, com autodomínio energossomático total.
Culturologia: a cultura da Autodeterminologia; a cultura da Voliciologia; a Paracultura da Energossomatologia; a cultura da autorrealização; a cultura do aqui-agora-já multidimensional; a cultura da autossustentabilidade energética.
Responsabilidade. Segundo a Desassediologia, a assunção de responsabilidades existenciais pró-evolutivas não coaduna com a expressão de queixas e reclamações. O heterassédio,
as dificuldades e as facilidades presentes no dia a dia decorrem de ações pessoais pretéritas.
Interferências. As incursões externas, sejam elas quais forem, não impedem o exercício
da autodeterminação energética. A consciência pode decidir e atuar por si a partir da vontade e da
intenção, de modo a nulificar o efeito de intrusões nocivas ou indesejadas e atuar interassistencialmente, mantendo o empenho no desenvolvimento e ampliação das autoparapercepções lúcidas.
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Parapercepciologia. Mediante a Autossuperaciologia, objetivando a manutenção de vivências lúcidas de autoparapsiquismo assistencial, eis, na ordem alfabética, 4 indicações às conscins predispostas em ampliar a autodeterminação energética:
1. Calendário. Registrar data e horário dos episódios de auto e heterassédios e posteriormente realizar análise para compreendê-los e evitar reincidências.
2. Diferenciação. Manter atenção constante para discriminar o teor da autopensenidade
de rudimentos de pensenes externos a si, ampliando o autodiscernimento nas escolhas e ações.
3. Traforismo. Reconhecer o autoparapsiquismo e aprimorá-lo continuamente, de modo
a poder usá-lo cada vez mais na condição de trafor.
4. Voluntariado. Dedicar-se ao voluntariado e às atividades da docência conscienciológica, potencializando os próprios atributos, além de promover interassistência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodeterminação energética, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
02. Ato determinativo: Autodecidologia; Homeostático.
03. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
04. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
05. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
06. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
07. Autonomia: Autonomologia; Neutro.
08. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
09. Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
10. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
11. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Postura energética profilática: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
13. Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.
14. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.
15. Vontade ternária: Voliciologia; Homeostático.

A AUTODETERMINAÇÃO ENERGÉTICA É ATO COSMOÉTICO E INTERASSISTENCIAL, POIS EVITA INTRUSÃO HOLOPENSÊNICA ESPÚRIA OBSTRUINDO O ESTABELECIMENTO
E A MANUTENÇÃO DE INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém autodeterminação energética perante as
intrusões pensênicas? Assume autorresponsabilidades existenciais ou se autovitimiza?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 182, 183, 187 a 192, 983, 1.001, 1.002 e 1.005 a 1.009.
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
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Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 403 a 405,
409 a 411 e 799 a 815.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 348 a 355,
462 a 468 e 479.

J. C. L.
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AUTODETERMINAÇÃO PACIFICADORA
(AUTOCOERENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodeterminação pacificadora é o ato ou efeito de a conscin, homem ou
mulher, decidir, deliberar, prescrever, resolver, afirmar, definir, promover e manter a acalmia pessoal e grupal aplicando a teática assistencial nas interrelações conscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo determinação deriva do idioma Latim, determinatio, “limite; extrema; demarcação; fim; extremidade”. Surgiu no Século XIV. O termo pacificador procede também do idioma Latim, pacificator, “pacificador”, constituída por pax, “paz”, e facere, “fazer;
obrar; executar; levar a efeito; efetuar; desempenhar; cumprir”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autodecisão pacificadora. 2. Autodeliberação apaziguadora. 3. Autoposicionamento pacificador. 4. Autafirmação pacificadora. 5. Autoprescrição pacificadora.
Neologia. As 3 expressões compostas autodeterminação pacificadora, autodeterminação pacificadora egocármica e autodeterminação pacificadora grupocármica são neologismos
técnicos da Autocoerenciologia.
Antonimologia: 1. Autodeterminação beligerante. 2. Autodeterminação antipacificadora. 3. Autodeterminação competitiva. 4. Autalienação malévola.
Estrangeirismologia: o upgrade na proéxis; os feedbacks interassistenciais; a disposição
para assistir enquanto condição sine qua non para a autopacificação; a assistência full time; a atualização do modus operandi proexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto a efetivação da autoanticonflituosidade.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: Autodeterminação pacificadora liberta. Autopacificação desata nós. Paz: responsabilidade intraconsciencial.
Recin: quesito pacificador. Pacificação: pacto coerente.
Citaciologia. Eis duas citações relativas ao tema: – De modo suave, você pode sacudir
o mundo (Mahatma Gandhi, 1869–1948). A paz não pode ser mantida a força. Somente pode ser
alcançada pelo entendimento (Albert Eistein, 1879–1955).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal pacificador; o holopensene pessoal teático; o holopensene pessoal gerador de mudanças benignas; os benignopensenes; a benignopensenidade; os
reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene pessoal higienizador; o holopensene da megafraternidade; os pensenes organizadores; o hábito de pensenizar o melhor para todos; a retilinearidade pensênica; a higidez pensênica; os pensenes apaziguadores; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os ajustes às interpretações equivocadas desencadeando a higienização do holopensene grupal
no momento oportuno.
Fatologia: a autodeterminação pacificadora; a reeducação emocional perante as provocações e intimidações; o aprimoramento da comunicação em contraponto à reatividade; os momentos de irritabilidade e ansiedade enquanto indicadores da perda de tempo; o acidente de percurso grupal; a minimização das características belicistas pessoais; a ingenuidade e a falta de senso crítico; o encontro com a conscin líder, bucha de canhão, satélite de assediador; a aplicação do
trafor da autodeterminação pacificadora; o dinamismo para as recins e mudanças necessárias pessoais e grupais; a sustentabilidade financeira enquanto alvo das represálias intimidatórias; o paradigma consciencial; a identificação da proéxis; a relação entre a autorresolução e a manutenção da
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proéxis; o epicentrismo e a docência conscienciológica sustentando as recins; o esforço diário para a conquista da autopacificação íntima; a alavancagem da proéxis; o exemplarismo nos grupos;
o II Encontro Internacional da Paz promovido pelo Instituto Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia; a assistência grupal na mediação de conflitos; as características traforísticas
sustentadoras do grupocarma; a autodeterminação promovendo mudanças no grupo e fortalecendo os trafores correlacionados; a infiltração cosmoética pontual; a capacidade ímpar de resiliência
grupal; a liderança inata dos componentes do grupo familiar; o hábito de ver o lado bom da vida
e das questões complexas; o resgate da valorização do melhor de todas as consciências presentes;
a simultaneidade da liderança assistencial nos diferentes grupos de convívio; as atividades empreendedoras enquanto oportunidade e preparação para a mudança de patamar evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as parapercepções valorizadas; as projeções desassediadoras; a iscagem lúcida; a assistência tenepessística peculiar ao grupo do passado remoto; a paracaptação de
ideias inovadoras; o bom andamento dos trabalhos assistenciais multidimensionais; a parassincronicidade comemorativa patrocinada pelo amparador extrafísico; a retrocognição projetiva promovida pelo amparador extrafísico pessoal; o acesso a fragmentos de vidas passadas para expandir
o entendimento das posturas atuais; o paraprendizado da assistência adequada; o acoplamento
com a consciex amparadora para desassédio grupal; a recuperação de cons nos campos parapedagógicos por intermédio da conexão com amparadores extrafísicos de função; o local da ressoma
enquanto meio para o exercício das parapercepções e recuperação de cons relativos a autopacificação.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação-pacificação; o sinergismo flexibilidade-diplomacia; o sinergismo Direito-Paradireito; o sinergismo persistência-vontade-intenção;
o sinergismo taquipsiquismo-agilidade; o sinergismo abertismo consciencial–ideias libertárias;
o sinergismo minipeça–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Principiologia: o princípio da fraternidade e da paz; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD) enquanto estrutura para a tares; o princípio das negociações ganha-ganha; o princípio da liderança colaborativa; o princípio da intencionalidade cosmoética; o princípio pessoal de deixar os ambientes e as pessoas melhores em relação a quando
os encontrou.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na constância autopacificadora.
Teoriologia: a teoria das seriéxis; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria
da maxifraternidade; a teoria da teática interassistencial; a teoria das reurbanizações extrafísicas; a teoria das infiltrações cosmoéticas; a teoria dos autorrevezamentos interassistenciais.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da mobilização básica de energias; a técnica do EV; a técnica da projeção desassediadora; a técnica da autavaliação holossomática diária;
a técnica da compensação intraconsciencial; a técnica do perdão; a técnica da exteriorização de
energias benévolas para os grupos.
Voluntariologia: o exemplarismo do voluntariado na Conscienciologia com repercussões positivas multidimensionais na grupocarmalidade; o voluntariado conscienciológico favorecendo o reencontro com as amizades raríssimas; o voluntariado conscienciológico oportunizando
o cumprimento da proéxis; a equipe peculiar do voluntariado conscienciológico possibilitando
a implementação de ideias libertárias; o voluntariado e o exercício da pacificação grupal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia;
o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório da vida cotidiana diuturna qual oportunidade para mudança de patamar evolutivo.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Megafraternologia.
Efeitologia: o efeito da ampliação e aprimoramento do know-how da autodeterminação
pacificadora; o efeito da desconexão com o grupo multissecular; o efeito da extinção do estigma
grupal; a alegria pessoal enquanto efeito de cumprir etapa significativa da proéxis; o efeito do
resgate de compassageiros do grupo familiar; o efeito da reabilitação da autoconfiança intelectual; o efeito das vitórias silenciosas.
Neossinapsologia: as paraneossinapses da autodeterminação pacificadora.
Ciclologia: o ciclo avaliar-esclarecer-atualizar; o ciclo compreensão–interassistência–
–abrir mão–saber ceder; o ciclo iniciativa–propor soluções–fazer acontecer; o ciclo volição-realização-resolução; o ciclo criatividade–resultados positivos–alegria; o ciclo implementação neoideia-autenfrentamento-recomposição-autopacificação; o ciclo da autodeterminação-motivação-constância; o ciclo assistência-desassédio.
Enumerologia: a autofocagem pacificadora na proéxis; a autofocagem pacificadora nos
pensenes; a autofocagem pacificadora na saúde holossomática; a autofocagem pacificadora nas
interrelações; a autofocagem pacificadora na interassistência; a autofocagem pacificadora nos
grafopensenes; a autofocagem pacificadora nas repercussões multidimensionais.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio diplomacia-paradiplomacia; o binômio autodesperticidade-autodesassédio; o binômio interassistencialidade–sustentabilidade financeira; o binômio autorrevezamento interassistencial–libertação grupal; o binômio reciclar-evoluir.
Interaciologia: a interação esclarecimento-desassédio; a interação autonomia-liberdade; a interação discernimento-prioridade; a interação determinação-resolução; a interação alerta parapsíquico–cenário da rotina útil; a interação teática-pragmatismo; a interação conduta
transparente–trânsito livre junto à equipex de amparadores para os trabalhos assistenciais multidimensionais.
Crescendologia: o crescendo pacificação íntima–pacificação grupal–pacificação planetária; o crescendo laboratório consciencial–laboratório grupal–laboratório planetário.
Trinomiologia: o trinômio atrair-iscar-assistir; o trinômio diálogo-entendimento-harmonia; o trinômio abertismo-empatia-leveza; o trinômio determinação-meta-conquista; o trinômio produtividade assistencial–autossustentação energética–convivialidade sadia; o trinômio superação-satisfação-gratidão.
Polinomiologia: o polinômio autodeterminação-autocompetência-autoteática-autopacificação; o polinômio erro–retratação–-acerto–próximas ações; o polinômio sinalética energética
parapsíquica–intimidação–alerta consciencial–autoprofilaxia–prontidão assistencial; o polinômio infiltração-recomposição-exemplo-consolidação; o polinômio proatividade evolutiva–motivação–trabalho–lazer.
Antagonismologia: o antagonismo provocação anticosmoética / provocação cosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo de o stress do autenfrentamento poder servir para a conquista da paz; o paradoxo de a pacificação íntima suscitar força e dinamismo para a autoqualificação contínua; o paradoxo de a firmeza desassediadora poder reverberar na leveza interassistencial.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a democracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia; a meritocracia; a proexocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei das bases proexológicas; a lei do maior esforço evolutivo aplicada às
ações pacificadoras; a lei do aprendizado contínuo da sabedoria de viver; a lei da descomplicação; a lei da simplicidade; a lei do senso do silêncio.
Filiologia: a decidofilia; a determinofilia; a conviviofilia; a paciofilia; a assistenciofilia;
a teaticofilia; a conscienciofilia.
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Fobiologia: a antropofobia; a traumatofobia; a confrontofobia; a neofobia; a xenofobia;
a colerofobia; a barbarofobia.
Holotecologia: a pacificoteca; a convivioteca; a proexoteca; a harmonioteca; a reurbanoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Autocoerenciologia; a Proexologia; a Pacifismologia; a Autodeterminologia; a Pensenologia; a Discernimentologia; a Despertologia; a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pacificadora; a conscin determinada; a conscin cosmoética;
a conscin lúcida; a conscin enciclopedista; a conscin autoempreendedora; a isca consciencial lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o líder; o infiltrado cosmoético.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a líder; a infiltrada cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens pacificator; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens diplomaticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodeterminação pacificadora egocármica = aquela promotora do aprendizado diário da autopacificação íntima; autodeterminação pacificadora grupocármica = aquela promotora do autexemplarismo aplicado à interassistência para recomposição grupal.
Culturologia: a cultura de paz; a cultura das autorreflexões pesquisísticas incessantes;
a cultura da solução sustentável; a cultura da profilaxia resultante do alerta consciencial; a cultura do bem-estar.
Proéxis. Segundo a Pacifismologia, a utilização de técnicas assistenciais pode levar à pacificação pessoal e grupal, condição coadjutora para o cumprimento satisfatório da programação
existencial.
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Atributos. Concernente à Autesforçologia Cosmoética, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 19 variáveis pertinentes, passíveis de serem desenvolvidos pela conscin, homem ou mulher, interessada na autorresolução pacificadora:
01. Abertismo: a neoaprendizagem diplomática na mediação de conflitos.
02. Autocoerência: a atenção ao ponteiro intraconsciencial, bússola norteadora evolutiva, fortalecedora da coerência pessoal.
03. Autodesperticidade: a teática imprescindível para os auto e heterodesassédios.
04. Autonomia: a conquista da autossuficiência cosmoética na tomada de decisões
e iniciativas nas interações grupais.
05. Autossatisfação: a compassibilidade de estar no fluxo evolutivo.
06. Bom humor: a manutenção do comprazimento, mesmo em situações difíceis.
07. Catálise: a autopesquisa incessante fomentando os aprendizados no dia a dia e possibilitando a crescente assertividade.
08. Consonância: a oportunidade de experimentar a harmonia com o Cosmos e a diversidade do conhecimento multidimensional.
09. Desconcidionamento: a análise do momento de ceder diante dos conflitos e das
ideias pré-concebidas nas interrelações.
10. Desdramatização: a experimentação das oportunidades evolutivas, sem dramas.
11. Dinamização holopensênica: o predomínio da ortopensenidade em quaisquer circunstâncias ou situações favorecendo a modificação do padrão de pensamentos, sentimentos
e energias.
12. Diplomacia: o emprego da ponderação nas questões polêmicas.
13. Disposição: a prontidão interassistencial, firme e tarística.
14. Equilíbrio: a paciência com os processos evolutivos pessoais e alheios, aguardando
o melhor momento para a tarefa do esclarecimento.
15. Harmonia: as ações otimizadoras do equilíbrio holossomático.
16. Impassibilidade: a manutenção da tranquilidade diante das adversidades evolutivas.
17. Positividade: o enfrentamento otimista e racional diante dos percalços e gargalos da
vida humana.
18. Traforismo: a convivência sadia pela valorização dos trafores, sem evitar a identificação e reciclagem dos trafares.
19. Universalismo: o respeito às leis universais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodeterminação pacificadora, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato de paz: Pacifismologia; Homeostático.
02. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
03. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
04. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
05. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
06. Conscin pacificadora: Pacifismologia; Homeostático.
07. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Lei da proéxis: Proexologia; Homeostático.
10. Mediador: Conflitologia; Homeostático.
11. Paciologia: Holopesquisologia; Homeostático.
12. Pacipensene: Paciologia; Homeostático.
13. Poder da fraternidade: Harmoniologia; Homeostático.
14. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
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15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A AUTODETERMINAÇÃO PACIFICADORA, CONDUTA COERENTE PROEXOLÓGICA, ALICERÇA A INTERAÇÃO COM
GRUPOS EM GERAL NO COTIDIANO MULTIDIMENSIONAL
CONTRIBUINDO PARA EXPANSÃO DA PAZ NO PLANETA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem autodeterminação para buscar a paz, planejadamente? Quais as ações já implementadas para alcançar tal objetivo?
Bibliografia Específica:
1. Costa, G. V.; Abordagem Inicial sobre Infiltração Cosmoética; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 19; N. 1; Seção: Artigo Original; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2015; páginas 306 a 312.
2. Silva, Maria; Autodeterminação Pacificadora; Artigo; II Encontro Internacional da Paz; Saquarema; Rio
de Janeiro, RJ; 18-21.04.15; Homo Projector; Revista; Vol. 2; N. 1; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Junho, 2015; páginas 68 a 78.
3. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 56.
4. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5x 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 806 a 833 e 869.
Webgrafia Específica:
1. Globo.com.; Redação; Assustados com Criminalidade, Moradores de Quatis, RJ, fazem Passeata pela
Paz: Aumento da Violência está assustando quem vive na Cidade. Só esse Ano, foram registrados Oito Homicídios entre Janeiro e Março; Jornal on line; Diário; 21.04.2017; Seção: Rio; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; disponível em:
<g1.globo.com/rj/.../as sustados-com-criminalidade-moradores-de-quatis-rj-fazem-passe>; acesso em: 11.09.17; 19h41.
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AUTODETERMINAÇÃO RECEXOLÓGICA
(AUTOSSUPERACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodeterminação recexológica é a ação ou efeito de a conscin, homem
ou mulher, praticante da técnica da recéxis, determinar, manter, insistir, persistir, intencionar,
perseverar, firmar-se na realização da autoproéxis, a fim de superar os travões impeditivos da
evolução pessoal, com repercussão grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra determinação provém do idioma Latim, determinatio, “limite; extrema; demarcação; fim; extremidade”. Surgiu no Século XIV. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo
vem do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda;
esfera”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo existencial procede do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Autopersistência recexológica. 02. Autossustentabilidade reciclogênica. 03. Autorresiliência reciclofílica. 04. Resistência autorreperspectivológica. 05. Autotenacidade reeducaciológica. 06. Autopropósito reciclofílico. 07. Autoposicionamento reperspectivológico. 08. Autodecisão reciclogênica. 09. Autorresolução recexológica. 10. Autodeliberação
reeducaciológica.
Neologia. As 3 expressões compostas autodeterminação recexológica, autodeterminação recexológica inicial e autodeterminação recexológica avançada são neologismos técnicos da
Autossuperaciologia.
Antonimologia: 01. Hesitação antirrecexológica. 02. Incerteza antirrecéxis. 03. Indeterminação reciclofóbica. 04. Dúvida estagnante. 05. Indecisão regressiva. 06. Insegurança antirrecicladora. 07. Vacilação estagnadora. 08. Heterodeterminação antievolutiva. 09. Desorientação antirrecexológica insistente. 10. Pusilanimidade antirrecéxis.
Estrangeirismologia: a keenness recinológica; o attachment à autevolução; a calm mind
vivenciada nas decisões diárias; o modus ratiocinandi equilibrado; o insight preciso; o discernimento full time; o upgrade na carreira proexológica; o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente quanto ao autodiscernimento das prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Sejamos
reciclantes esforçados. Evitemos autodeterminações anticosmoéticas.
Coloquiologia. Eis 3 expressões populares relacionadas ao tema: fazer das tripas coração; insista, não desista; água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Citaciologia: – Vencer a si próprio é a maior das vitórias (Platão, 427–347 a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das autossuperações; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene pessoal proexológico; os proexopensenes; a proexopensenidade; os voliciolinopensenes;
a voliciolinopensenidade.
Fatologia: a autodeterminação recexológica; a autatualização quanto aos conceitos da
neociência Conscienciologia; o esclarecimento dosado junto ao grupocarma familiar; o surgimento de novos desafios na vida humana pessoal; a relativa autonomia existencial; os reencontros de
destino reciclados por meio das recomposições grupocármicas; a tenacidade dos autenfrentamentos; o desenvolvimento de novas habilidades; o autodidatismo contínuo; a necessidade de praticar
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exercícios físicos com regularidade; os alongamentos musculares indispensáveis à fisiologia humana; os benefícios da reciclagem alimentar; a reeducação alimentar permanente; o atendimento
possível das necessidades interassistenciais dos compassageiros evolutivos; a saída temporária da
área de turbulência decorrente dos percalços à evolução; a assunção das responsabilidades pessoais; os gargalos da carreira evolutiva a serem superados; a divisão de atenção no momento anterior às escolhas evolutivas; os êxitos na carreira evolutiva; o uso da racionalidade na minimização
do desnivelamento emocional; a desdramatização das frustrações; o reforço da autoconfiança
devido à melhoria da autestima; o fortalecimento de trafores conquistados recentemente; o investimento na qualificação pessoal, a partir da convergência de interesses evolutivos; o autodiscernimento usado nas ampliações dos acertos; a expansão do livre arbítrio pessoal; o uso do discernimento diante dos imprevistos existenciais; os níveis de resiliência diante dos percalços da vida;
a dedicação ao equilíbrio energético e o preenchimento gradativo das lacunas cognitivas; a continuação, a atualização e a ampliação dos trabalhos desenvolvidos nos retrossomas; o ato de não se
permitir desanimar diante das dificuldades da vida; a acabativa das tarefas iniciadas; o exercício
da paciência diante dos contrafluxos ou surpresas desagradáveis; a perseverança nos objetivos
pré-ressomáticos; a conquista da liberdade de expressão; o mitridatismo gradual diante das energias conscienciais tóxicas; os autenfrentamentos no âmbito do autorado tarístico; a persistência
nos empreendimentos exitosos; as superações diversificadas em prol da autevolução; as acabativas das gescons de responsabilidade pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a diminuição dos acidentes de percurso pessoal; a plateia extrafísica
interferindo nos acertos grupocármicos; a euforin; a primener; a cipriene.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interdimensional; o sinergismo autesforço–fluxo do Cosmos; o sinergismo confor-verbação; o sinergismo trafor-autodiscernimento; o sinergismo mudança de pensamento–mudança do comportamento; o sinergismo potente das amizades evolutivas; o sinergismo proexológico em alto grau.
Principiologia: o princípio da autocrítica aplicado ao prioritário; o princípio da qualificação das manifestações conscienciais; o princípio do descarte do imprestável; o princípio da
economia de males; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da
evolução interassistencial; a teática do princípio da descrença (Descrenciologia).
Codigologia: as cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC) referentes à retribuição dos aportes existenciais.
Teoriologia: a teoria de sempre haver modo mais acertado de proceder; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons); a teoria da Traforologia; a teoria do megafoco existencial; a teoria dos poderes conscienciais; a teoria da Paracerebrologia.
Tecnologia: a técnica de avaliação da consciência integral; as técnicas consciencioterápicas; a técnica da desassim; a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); a potencialização
máxima da fase executiva da técnica da recéxis; a técnica da tentativa e acerto; as técnicas de
desassédio mentalsomático.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto potencializador das crises
pessoais e autorreciclagens; o voluntário proativo na interassistência; os voluntários tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética
e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito da virada evolutiva; o efeito do exemplo do dinamismo pessoal; os
efeitos da autoconfiança na capacidade pessoal de resolução de problemas; os efeitos sadios
e contagiantes do holopensene mais homeostático; o efeito holossomático homeostático da expansão ideativa; os efeitos da convivência com os amparadores extrafísicos de função; o efeito
da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) na responsabilidade pessoal do reciclante.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas do autenfrentamento lúcido; as neossinapses necessárias ao autorreposicionamento; a substituição de sinapses de autassédio por neossinapses de autamparo; as neossinapses assistenciais adquiridas pelo aprendizado com o erro; os
autodesempenhos novos exigindo sempre sinapses novas no cérebro renovado; a conquista teática das neossinapses intermissivas prioritárias; as neossinapses ainda inalcançáveis.
Ciclologia: o fim do ciclo de desperdícios das potencialidades pessoais; o ciclo evolutivo recéxis-recin; o ciclo autevolutivo identificar erro–providenciar retificação; o ciclo meta-conquista; o incremento motivacional pelo ciclo autempenho vigoroso–resultados autevolutivos;
o cipriene; os 5 ciclos da espiral proexológica prioritária (CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis).
Enumerologia: a superação dos erros por ignorância; as correções das falhas do autoplanejamento evolutivo; a qualificação continuada das desassins; o aprofundamento do autodesenvolvimento parapsíquico; o soerguimento após as puxadas de tapete; o esclarecimento às incompreensões alheias; a superação das surpresas desagradáveis.
Binomiologia: o binômio constância-perseverança; o binômio evolutivo autodisposição-autodisponibilidade; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio autorraciocínio-autotranspiração; o binômio esforço-sucesso; o binômio clareza-objetividade; o binômio refém da
autocognição–paradever intermissivo.
Interaciologia: a interação concentração de talentos–dinamização dos desempenhos
evolutivos; a interação minipeça autoconsciente–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação cosmovisão-megafoco; a interação autolucidez–aceleração evolutiva; a interação semperaprendente–amparador técnico; a interação dos recebimentos das ferramentas úteis
à proéxis; a interação voliciolina-ectoplastia.
Crescendologia: o crescendo das autossuperações; o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o crescendo inventário dos resultados–aprimoramento das abordagens; o crescendo conhecer-vivenciar-exemplificar; o crescendo ignorância-conhecimento-polimatia; o crescendo volição-intenção-autodesempenho-compléxis; o crescendo interassistencial
tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio discernimento-comedimento-sensatez; o trinômio observar-refletir-agir; o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva; o trinômio autestima-autoconfiança-autossuficiência; a inteligência evolutiva (IE) evidenciada pelo trinômio CPC (Código Pessoal
de Cosmoética)–MPP (Manual de Prioridades Pessoais)–FEP (Ficha Evolutiva Pessoal);
o trinômio catálise evolutiva–autorrevezamento–autoproéxis.
Polinomiologia: o polinômio autovalores-autocosmoética-intencionalidade-autocoerência; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio evolutivo autolucidez-automotivação-automemória-autodiscernimento; a demonstração teática do polinômio
autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-autodesassédio.
Antagonismologia: o antagonismo acerto / desacerto; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo atraso / avanço; o antagonismo resiliência / derrotismo; o antagonismo meta
autevolutiva / zona de conforto; o antagonismo agravantes / atenuantes; o antagonismo persistência / dispersão consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão; o paradoxo de estarem disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo do no-
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vo ego tornar-se antigo, ou obsoleto, rapidamente, pela premência das renovações da caminhada
evolutiva; o paradoxo de quanto maior o autodomínio da intraconsciencialidade, maior a autoinstrumentalização para o aprofundamento da extraconsciencialidade; o paradoxo da prevalência da autossuficiência intraconsciencial em prol de todos.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a parapsicocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do esforço máximo na consecução da autoproéxis; a lei da responsabilidade evolutiva; a lei da educação evolutiva permanente; a lei do maior esforço cognitivo aplicada à autolucidez nas autodecisões evolutivas; a lei do maior esforço na autossustentação confiante da autoprodutividade contínua; a lei do maior esforço acelerando o ritmo autevolutivo; as
leis da Paralógica.
Filiologia: a decidofilia; a neofilia; a teaticofilia; a verbaciofilia; a reciclofilia; a voliciofilia; a paracerebrofilia.
Fobiologia: o autenfrentamento da recexofobia.
Sindromologia: o alívio da síndrome do freio de mão puxado; a correção da síndrome
da robotização existencial; a autossuperação da síndrome da mediocrização existencial; a evitação da síndrome do ansiosismo; a supressão da síndrome da insegurança; o soerguimento da síndrome da dispersão consciencial; a terapêutica da síndrome de abstinência da Baratrosfera
(SAB).
Maniologia: a superação da fracassomania.
Mitologia: o mito da autevolução sem autesforço.
Holotecologia: a patopensenoteca; a autobiografoteca; a traforoteca; a pensenoteca;
a prioroteca; a experimentoteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Autossuperaciologia; a Subcerebrologia; a Perdologia; a Desviologia; a Intencionologia; a Reeducaciologia; a Intraconscienciologia; a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a pessoa autorganizada; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência reeducada; a conscin atilada;
a conscin determinada; a personalidade decidida; a conscin javalínica; a conscin empreendedora
evolutiva.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens experimentor; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens homeostaticus;
o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodeterminação recexológica inicial = a ultrapassagem do primeiro
obstáculo à realização da proéxis; autodeterminação recexológica avançada = a conquista de
crescentes patamares evolutivos, a partir da desperticidade.
Culturologia: a superação da cultura das justificativas para os próprios comportamentos; a evitação da cultura inútil; a cultura da Proexologia; a cultura da autossustentabilidade;
a cultura da semperaprendência; a cultura da Voliciologia; a cultura da Autevoluciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Reperspectivologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 tipos de desafios evolutivos a serem conquistados a partir da autodeterminação recexológica:
01. Amparabilidade: o fortalecimento da parceria com os amparadores intrafísicos
e extrafísicos, por meio da interassistência possível.
02. Antivitimização: a adoção da antivitimização como norma de conduta.
03. Autestima: a revitalização da autestima, com o fortalecimento da autoconfiança.
04. Autorganização: o uso otimizado do tempo na dimensão intrafísica, para evitar
o binômio melin-melex.
05. Docência: o exercício da tares, visando estimular auto e heterorretrocognições.
06. Gescons: o investimento no autorado, com a publicação de obras conscienciológicas.
07. Neofilia: o enfrentamento de desafios antes ignorados, sem apriorismose ou temor.
08. Proéxis: o empenho, a dedicação ao exercício da carreira evolutiva pessoal proexológica.
09. Retrocognição: o esforço para aumentar o equilíbrio emocional, e, com isso, acessar gradativamente mais informações do passado pessoal.
10. Tecnicidade: a escolha da técnica de superação apropriada para o momento evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodeterminação recexológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
03. Atilamento: Atilamentologia; Homeostático.
04. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
05. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
08. Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
09. Fixação no rentável: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Know-How evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
12. Megarrecexologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
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13. Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
14. Primado evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

O PERCENTUAL DE AUTODETERMINAÇÃO RECEXOLÓGICA
EVIDENCIA O GRAU DE PERSISTÊNCIA DOS RECICLANTES EXISTENCIAIS NA TEÁTICA DE AUTENFRENTAMENTO
E AUTOSSUPERAÇÕES DOS DESAFIOS PROEXOLÓGICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de reciclante existencial, já refletiu
sobre a importância da autodeterminação recexológica no autodesempenho proexológico? Quais
as conclusões teáticas extraídas de tais reflexões?
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 Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 200, 201, 204 e 205.
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; 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 78 e 79.
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
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 186 e 187.
4. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 976 a 978.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 241 a 248,
833 a 835 e 1.117 a 1.119.
6. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 164
p.; 40 caps.; 18 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; página 11.
7. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções; 150
caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 60 locuções
do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes; 60
tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 cm; br.;
2ª Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2002; página 96.
8. Idem; Nossa Evolução; revisora Tatiana Lopes; 170 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 17 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 16 websites; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; página 56.
9. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 682 a 688 e 719.
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AUTODETERMINOLOGIA
(AUTOVOLICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Autodeterminologia é a Ciência aplicada aos estudos do potencial, intenção, disposição, competência, prontidão, organização e firmeza da consciência para decidir por si
mesma ou persistir com posicionamento e vigor concentrado em condutas eficazes visando alcançar os objetivos proexológicos programados e manter as conquistas evolutivas já obtidas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo determinação procede do idioma Latim, determinatio, “limite; demarcação; fim; extremidade”. Surgiu
no Século XV. A palavra autodeterminação apareceu, no idioma Português, em 1949. O segundo
elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Ciência do Estudo da Autodeterminação. 02. Autodeliberaciologia.
03. Autoafirmaciologia. 04. Autexpressologia. 05. Pesquisa da liberdade de autoconduzir-se.
06. Autempreendedorismo. 07. Autodecretologia; Autodesignologia. 08. Autoprogramaciologia.
09. Autodesempenhologia; Autorreaciologia. 10. Autonomologia.
Neologia. O vocábulo Autodeterminologia e as 3 expressões compostas Autodeterminologia Egocármica, Autodeterminologia Grupocármica e Autodeterminologia Holocármica são
neologismos técnicos da Autovoliciologia.
Antonimologia: 01. Heterodeterminologia. 02. Autoindeterminologia. 03. Hesitaciologia. 04. Autoirresoluciologia. 05. Autoindefinologia. 06. Autoindecidologia; decidofobia.
07. Inapetência realizatória. 08. Autalienaciologia. 09. Titubeologia. 10. Pusilanimidade.
Estrangeirismologia: o loc interno; o strong profile; o body-building.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
evolutivo quanto à aplicação da vontade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autodeterminologia compreende autevolução.
Coloquiologia. Eis expressão popular referente à conscin sem autodeterminação: – Maria vai com as outras.
Filosofia: a autodeterminação, enquanto liberdade de ação, é tema fundamental da Filosofia do Direito.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da determinação pessoal; os autopensenes; a autopensenidade; a pensenidade focada nos objetivos pessoais; a formação dos holopensenes pró-autorrealizações; os efeitos pensênicos na autodeterminação; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade.
Fatologia: a pesquisa da autoproficiência evolutiva; a investigação do nível de autodeterminação; a análise do ato da vontade; o exame dos efeitos das escolhas e ações pessoais; o estudo do Paradireito; o estudo do Paradever; o autocomprometimento proexológico; as opções cosmoéticas; o aproveitamento das oportunidades evolutivas; a dinâmica das relações interconscienciais; os atos coerentes à teática do paradigma consciencial; a presteza interassistencial; os planos
de automelhoria contínua; a automotivação intrínseca; os propulsores da vontade; o posicionamento pessoal; os fatores de propulsão das reciclagens intraconscienciais; a iniciativa própria
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espontânea; o empreendedorismo consciencial; a ponderação quanto ao custo-benefício das ações
pessoais; a clareza de objetivos; os esforços efetivos empregados na consecução dos projetos de
vida; a persistência na continuidade dos esforços visando os propósitos traçados; o autodomínio
holossomático; a vontade inquebrantável; a autodeterminação reforçando a consecução da proéxis; a obstinação calculada; o gerenciamento financeiro; a administração do tempo; a flexibilidade
sem se distanciar do foco principal; a acabativa; as causas da dispersividade; o determinismo evolutivo; os limites do livre arbítrio; os efeitos das interprisões grupocármicas na liberdade individual; as consequências dos autassédios; as sequelas da robotização existencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a descoberta da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a aplicação de autexperimentos projetivos sistematizados; a autossustentabilidade bioenergética; a projeção lúcida (PL) deliberada pela vontade; as interferências dos assédios interconscienciais; a colaboração dos amparadores extrafísicos; o trabalho dos evoluciólogos na composição das proéxis grupais; a lucidez extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ação-realização; o sinergismo autoconvicção-autodeterminação; o sinergismo Etologia-Evoluciologia.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio do comando consciencial das ECs; o princípio da autodedicação; o princípio da
autotutela; o princípio da indeterminação; o princípio da prioridade compulsória; o princípio do
posicionamento pessoal (PPP); o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios da Paradireitologia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos de conduta.
Tecnologia: a técnica da evitação do sonambulismo existencial; a técnica da priorização do mais relevante; a técnica da autodecisão; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica de viver evolutivamente; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do autodidatismo; as técnicas de autopesquisa colocadas em prática; as técnicas de autossuperação da Autoconsciencioterapia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio
Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: os efeitos da autodeterminação na autevolução; os efeitos da autopesquisa
nas reciclagens intraconscienciais; os efeitos das assinaturas autopensênicas deliberativas; os
efeitos da livre escolha.
Ciclologia: o ciclo iniciativa-acabativa; o ciclo prospectar-realizar-encerrar; o ciclo de
realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo comatoso da inatividade; o ciclo de
adversidades autoimpostas; o ciclo de reeducação das condutas pessoais.
Enumerologia: a autodeterminação consciencial; o autoprotagonismo; a autonomia; as
autorreações efetivas; o autovigor proexológico; a vontade granítica; a autevolução determinada.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto; o binômio resiliência-circunstância;
o binômio saber-fazer.
Interaciologia: a interação lucidez decisória–aceleração evolutiva; a interação vontade-ação; a interação autodiscernimento-autodeterminação.
Crescendologia: o crescendo idealizar-realizar.
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Trinomiologia: o trinômio decidir-assumir-agir; o trinômio intencionalidade-prioridade-atividade; o trinômio princípio-meio-fim; o trinômio definição-determinação-deliberação;
o trinômio autoconfiança-autocompetência-autodisciplina; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio pensenidade-afinidade-atividade; o trinômio vontade-posicionamento-esforço.
Polinomiologia: o polinômio definição-deliberação-determinação-ação; o polinômio
volição-intenção-decisão-determinação; o polinômio vontade-decisão-determinação-sustentação; o polinômio autocognição-autocriatividade-automotivação-autorresolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo autodeterminação
/ autovacilação; o antagonismo autodeterminação / heterodeterminação; o antagonismo correr
atrás / deixar para lá; o antagonismo pró-atividade / passividade; o antagonismo autocorreção
imediata dos lúcidos / autocorreção postergada dos incautos; o antagonismo projeto aberto
/ obra acabada; o antagonismo determinação / determinismo; o antagonismo perseverança / tergiversação.
Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia; a lucidocracia;
a proexocracia; a recexocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei da ação-reação; as leis do Cosmos; as leis dos direitos e deveres interconscienciais; a lei do maior esforço evolutivo inserida na personalidade.
Filiologia: a decidofilia; a definofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a planofilia; a priorofilia; a voliciofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a criticofobia; a decidofobia; a disciplinofobia; a laborfobia; a neofobia; a xenofobia; a voliciofobia.
Sindromologia: a síndrome da bússola consciencial danificada; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da insegurança; a síndrome da mediocrização.
Maniologia: a controlemania.
Mitologia: a teomitologia da submissão pessoal; o mito do destino traçado por Deus.
Holotecologia: a evolucioteca; a pensenoteca; a volicioteca; a abjuncioteca; a administroteca; a proexoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a potencioteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a voluntarioteca.
Interdisciplinologia: a Autovoliciologia; a Autovoliciologia; a Autodefinologia;
a Autodecidologia; a Intencionologia; a Autevoluciologia; a Pensenologia; a Paradireitologia;
a Preferenciologia; a Priorologia; a Proexologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia;
a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Invexologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin autopesquisadora; a conscin autempreendedora; a conscin decidofílica; a consciência javalínica; o ser interassistencial; a conscin cosmoética; o ser desperto; a personalidade forte;
a conscin confiável; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o amparador extrafísico; o atacadista consciencial; o atleta; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; 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 evoluciólogo; o pesquisador; o projetor consciente; o triatleta consciencial; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o selfmade man.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a amparadora extrafísica; a atacadista consciencial; a atleta; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a reeducadora; a epi-
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con lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a evolucióloga; a pesquisadora; a projetora consciente; a triatleta consciencial; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a selfmade woman.
Hominologia: o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autopriorologus;
o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens autopositor; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens activus;
o Homo sapiens agens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens progressivus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Autodeterminologia Egocármica = a pesquisa da repercussão dos atos
autodeterminados da consciência na própria evolução; Autodeterminologia Grupocármica
= a pesquisa da repercussão dos atos autodeterminados da consciência na evolução grupal; Autodeterminologia Holocármica = a pesquisa da repercussão dos atos autodeterminados da consciência na evolução planetária.
Culturologia: a cultura do maior empenho; a cultura do planejamento responsável;
a cultura da produtividade; a cultura da inteligência evolutiva; a cultura proexológica.
Soberania. De acordo com a Sociologia, a expressão autodeterminação dos povos refere-se a nações livres quanto à soberania e à escolha dos próprios governos, geralmente com forte
histórico de dependência a outros países.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 100 tipos de autodeterminação seguidos de exemplos evidenciando a força dos atos da consciência em contextos específicos:
01. Autodeterminação adaptativa: o emprego consistente e deliberado de recursos
acessíveis pela conscin para se adaptar a condição diferente do habitual.
02. Autodeterminação amparadora: a conduta abnegada da conscin pré-serenona ao
modo das promovidas pelos amparadores extrafísicos perante as demandas dos amparandos.
03. Autodeterminação antiassediadora: o desassombro da conscin autoconfiante
diante de ameaças assediadoras.
04. Autodeterminação anticompulsiva: a forte volição da conscin, quando portadora
de atos compulsivos, no propósito firme de superar a própria condição.
05. Autodeterminação anticorruptora: a autodignidade do político honesto e com dificuldades financeiras convivendo em meio a grupo de corruptores do poder público.
06. Autodeterminação antifisiológica: a insistência parapatológica da conscin em não
se alimentar, contrariando a Fisiologia Somática.
07. Autodeterminação antimaternagem: a resolução da moça inversora em não ser
mãe, contrariando a família e os costumes do meio social onde vive.
08. Autodeterminação antimimetizadora: a decisão madura em reciclar comportamentos valorizados pela Socin, porém de natureza automimética, dispensável para a autevolução.
09. Autodeterminação antiperfeccionista: a mudança deliberada da conscin de traço
perfeccionista trocando a insatisfação permanente pelo detalhismo responsável sem negligências.
10. Autodeterminação antipressão: a conscin pré-serenona tranquila e ponderada,
apesar das intempéries e fortes pressões ao derredor, contrárias às autodecisões.
11. Autodeterminação antirressomática: a condição imatura da consciex relutante
à ressoma no caminhar do processo autevolutivo.
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12. Autodeterminação antirrobotizadora: as escolhas e ações próprias da conscin
proativa em relação aos interesses mais genuínos, abrindo mão de opções menos trabalhosas porém robotizantes.
13. Autodeterminação antissedentária: o autodesafio das pessoas sedentárias ao empenharem-se em atividades físicas rotineiras.
14. Autodeterminação antissomática: o feito do transexual em promover atos para assumir-se no gênero sexual oposto, contrariando a Biologia Somática.
15. Autodeterminação antiviciosa: a resolução íntima e o esforço do viciado para
abandonar a causa ou o objeto prejudicial e mantenedor do vício.
16. Autodeterminação ardilosa: a insolência anticosmoética da conscin desejosa de
atingir posição de poderio a qualquer custo.
17. Autodeterminação artificialista: a resolução da conscin em negar a idade e aplicar
recursos tecnológicos para artificialmente parecer mais jovem.
18. Autodeterminação assediadora: a manutenção de posturas para promover e manter assédios interconscienciais premeditados.
19. Autodeterminação assertiva: as atitudes da conscin em dizer o necessário da maneira mais acertada possível, em grupo, no qual prevalece o faz-de-conta.
20. Autodeterminação assistencial: o afinco da consciência na prontidão assistencial
buscando contribuir com o melhor em prol dos envolvidos, em todas as circunstâncias.
21. Autodeterminação autocognitiva: a firmeza de propósito e esforço da consciência com restrição intelectual em aprender assunto complexo.
22. Autodeterminação autoconsciencioterápica: a firmeza da conscin em superar trafar sedimentado no temperamento pessoal.
23. Autodeterminação autocuradora: a persistência do portador de doença considerada sem remissão na busca de recursos para promover a autocura.
24. Autodeterminação autoderrotista: a conscin maníaca cronicificada, mantenedora
de autopensenidade derrotista.
25. Autodeterminação autodestigmatizadora: a conscin autodesestigmatizadora, assumindo rótulos denotativos e equivocados a respeito dela mesma.
26. Autodeterminação autodidática: a aplicação do estudante através do autodidatismo.
27. Autodeterminação autodiscernidora: a conscin empenhada constantemente na
aplicação do máximo autodiscernimento possível.
28. Autodeterminação automimetizadora: a conscin persistente em automimeses dispensáveis, desinteressada em reciclar-se no processo natural da evolução.
29. Autodeterminação autopesquisística: a deliberação e empenho da conscin na realização da autopesquisa visando a autossuperação, abrindo mão de ganhos secundários.
30. Autodeterminação autorganizadora: as ações teáticas da conscin objetivando
conquistar a autorganização pensênica.
31. Autodeterminação autorrevezadora: os planos consistentes da conscin lúcida no
preparo das condições para a próxima vida intrafísica.
32. Autodeterminação autovitimizadora: a teimosia da conscin autovitimizadora crônica em manter os hábitos nocivos a si própria.
33. Autodeterminação bibliológica: a persistência da conscin pouco afeita à leitura ao
ler pela primeira vez livro técnico de 500 páginas.
34. Autodeterminação cabotina: o afã da conscin presunçosa e heteroimperdoadora se
achando sempre a melhor.
35. Autodeterminação cientificista: a prontidão dos cientistas na repetição dos experimentos e a aceitação da refutação ao resultado de trabalho duramente elaborado.
36. Autodeterminação competidora: o afinco dos atletas em ultrapassar recordes, superando os oponentes.
37. Autodeterminação concentrada: a concentração do trabalhador na obra a ser realizada enquanto os companheiros descansam e o convidam para conversar.
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38. Autodeterminação concessora: a conscin lúcida ao fazer concessões de direitos
próprios em prol de bem grupal maior.
39. Autodeterminação conscienciológica: o trabalho dos voluntários da Conscienciologia em firmar os ideais pró-evolutivos no holopensene do planeta Terra.
40. Autodeterminação contrarrefluxista: o empreendimento do proexista em cumprir
a programação existencial, caminhando no contrafluxo do socialmente valorizado.
41. Autodeterminação conviviológica: o empenho sincero da conscin preconceituosa
em conservar autopensenes sadios e eliminar atos de discriminação consciencial.
42. Autodeterminação cosmoética: a persistência da conscin outrora trapaceira em
manter-se cosmoética.
43. Autodeterminação criminológica: as minúcias deliberadas e diligentemente planejadas pelo bandido para cometer crimes sem deixar rastros.
44. Autodeterminação cumpridora: o autocomprometimento abnegado da conscin
cumpridora dos deveres em ambiente com holopensene de irresponsabilidade e postergação.
45. Autodeterminação dessomatológica: o esforço da consciex na paratroposfera em
passar pela segunda dessoma.
46. Autodeterminação dietista: a decisão e os esforços do comilão inveterado em
manter a reeducação alimentar e a dieta balanceada.
47. Autodeterminação dinheirista: a obcecação da conscin sovina em adquirir e acumular dinheiro, inclusive privando-se de benesses necessárias.
48. Autodeterminação doadora: a conscin large habitualmente disposta a fazer doações sem esperar recompensas, abrindo mão de usar recursos em benefício próprio.
49. Autodeterminação doméstica: a dedicação da mulher culta voluntariamente devotada às obrigações do lar, sendo tal papel desvalorizado no ambiente onde vive.
50. Autodeterminação duplista: a determinação da conscin empenhada em formar
e manter dupla afetivo-sexual evolutiva com parceiro do sexo oposto.
51. Autodeterminação ecológica: o empenho da conscin autoconsciente em contribuir
para a preservação do planeta.
52. Autodeterminação econômica: a eficácia do trabalhador em administrar parco salário mínimo, vivendo dignamente e de maneira honesta no mundo consumista.
53. Autodeterminação egocármica: a firmeza na manutenção dos objetivos centrados
na própria pessoa.
54. Autodeterminação eletronótica: a insistência dos cientistas eletronóticos na adoção do paradigma fisicalista, apesar das evidências da necessidade de ampliação e reciclagem.
55. Autodeterminação emancipadora: a decisão da conscin em mudar o curso da vida
promissora materialmente no seio da família e perseguir ideais almejados por escolha própria.
56. Autodeterminação empreendedora: o tino do jovem empreendedor para investir
corretamente em negócio desaconselhado pelos mais experientes empresários.
57. Autodeterminação energossomática: a vontade e persistência incansável do principiante nas técnicas energéticas na instalação do EV 20 vezes ao dia.
58. Autodeterminação estagnadora: a escolha da conscin conhecedora dos princípios
evolutivos ao manter-se estagnada em posturas arcaicas.
59. Autodeterminação estudantil: o esforço do estudante de escola pública brasileira
em obter, por mérito próprio, vaga em curso universitário concorrido (Ano-base: 2009).
60. Autodeterminação eutímica: a tenacidade da conscin hiperativa em permanecer
3 horas em estado atento no laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
61. Autodeterminação evolutiva: a constância da consciência em persistir nos ideais,
objetivos e ações em prol da evolução.
62. Autodeterminação expositiva: a pessoa tímida esforçada em se autossuperar passando a falar e até a proferir palestras públicas perante grandes plateias.
63. Autodeterminação fisiculturista: o desgaste orgânico e suicida do atleta persistente em exercícios intensos e ingestão de drogas na ânsia de aumentar a massa muscular.
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64. Autodeterminação fonológica: o empenho da conscin gaga em transmitir mensagem falada diante da impaciência dos interlocutores.
65. Autodeterminação grevista: o grevista firme no cumprimento de penas autoimpostas para obter as reivindicações pleiteadas.
66. Autodeterminação grupocarmológica: os atos assistenciais contínuos, exaustivos
e praticados de bom grado para transpor interprisões grupocármicas.
67. Autodeterminação heurística: a persistência incessante dos inventores até atingir
o intento almejado.
68. Autodeterminação idônea: a firmeza do candidato eleito em implantar na íntegra
os projetos apresentados na campanha eleitoral em detrimento de interesses da cúpula governante.
69. Autodeterminação ilegitimológica: a investida da conscin desprovida de experiência anterior e habilidades em determinado assunto para estabelecer-se entre os experts.
70. Autodeterminação intermissivista: a consciex lúcida quanto ao planejamento
e preparo da próxima vida, durante o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
71. Autodeterminação invexológica: os desafios do jovem autoconsciente praticante
da técnica da inversão existencial (invéxis).
72. Autodeterminação lúcida: a atitude lúcida da conscin renunciando às ilusões aparentemente saudáveis dos ambientes com holopensene conturbado.
73. Autodeterminação materialista: a obstinação deletéria e insana da conscin pelo
acúmulo excessivo de bens patrimoniais.
74. Autodeterminação maxicompletista: o esforço haurido pelo pré-serenão vulgar
completista de maxiproéxis.
75. Autodeterminação mercadológica: as artimanhas criativas do comerciante para
vender a mercadoria aos consumidores resistentes à compra.
76. Autodeterminação modista: a conscin determinada a sempre seguir a última tendência de estilo, chegando até a tornar-se escrava da moda.
77. Autodeterminação ortopensênica: a consciência determinada na manutenção da
ortopensenidade, mantendo firme o propósito de não pensar mal de ninguém.
78. Autodeterminação parapedagógica: a criatividade, o empenho e a boa vontade do
docente conscienciológico na aplicação dos recursos parapedagógicos adaptados ao público-alvo.
79. Autodeterminação parapercepciológica: os estudos, a autobservação e as práticas
sistemáticas do autopesquisador para compreender e ampliar a sinalética parapsíquica pessoal.
80. Autodeterminação parapsíquica: o empenho persistente e disciplinado da conscin
desconhecedora das autoparapercepções para desenvolver o parapsiquismo lúcido.
81. Autodeterminação passional: as artimanhas incessantes dos desvairados para conquistar a conscin objeto da paixão doentia.
82. Autodeterminação pedagógica: o empenho da professora dedicada e persistente
na busca de métodos inéditos para o ensino de crianças com dificuldade de aprendizagem.
83. Autodeterminação pioneira: o desafio superado pelos pioneiros, por exemplo, as
primeiras mulheres optantes pela ocupação de cargo tipicamente masculino.
84. Autodeterminação pró-docência: a constância de esforços da conscin para exercer
bem a docência conscienciológica superando-se gradualmente.
85. Autodeterminação proexista: a perseverança da conscin quanto aos princípios teáticos da inteligência evolutiva (IE) para compreender e realizar a programação existencial.
86. Autodeterminação profissional: o empenho em executar as tarefas atinentes
à profissão escolhida independente das benesses recebidas.
87. Autodeterminação progenitora: a persistência da mulher infértil desejosa de ser
mãe, mantendo-se na busca dos meios possíveis para alcançar a gravidez de sucesso.
88. Autodeterminação projetiva: a disposição incansável da conscin na aplicação de
técnicas buscando obter a projetabilidade lúcida (PL).
89. Autodeterminação pró-paz: a serenidade constante do líder paradiplomático para
conservar a paz em meio ao holopensene pontuado por clamores de guerra.
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90. Autodeterminação pró-tenepes: o posicionamento firme da conscin decidida a abrir
mão da vida social intensa e agradável e organizar-se para a prática da tenepes em alto nível.
91. Autodeterminação psicossomática: os esforços constantes da consciência pré-serenona para a conquista do autodomínio emocional.
92. Autodeterminação realizadora: a disposição constante da conscin comprometida
em realizar os objetivos propostos, administrando os contratempos ao redor.
93. Autodeterminação recexológica: o propósito firme da consciência para lucidamente reciclar os trafares crassos.
94. Autodeterminação reprogramadora: a tenacidade e abnegação da conscin com
vida familiar assentada e bem vista socialmente para promover a reciclagem existencial pró-evolutiva.
95. Autodeterminação serenológica: o posicionamento do Homo sapiens serenissimus
em ressomar quando já tem possibilidade de tornar-se Consciex Livre (CL).
96. Autodeterminação somática: a eficiência produtiva superior do deficiente físico
sobre os portadores de somas privilegiados.
97. Autodeterminação tarística: a efetividade constante no desenvolvimento e na
aplicação da tarefa assistencial do esclarecimento (tares).
98. Autodeterminação teática: as concessões autolúcidas e o empenho do conscienciologista em implantar a teática do paradigma consciencial na vida cotidiana.
99. Autodeterminação tenepessológica: a postura ortopensênica e autocoerente do tenepessista veterano no autocompromisso da tarefa assistencial rumo à instalação da ofiex.
100. Autodeterminação ultradogmática: o arrebatamento do crente fervoroso em praticar autoflagelos irracionais.
Fatores. A vontade, o posicionamento pessoal, os pensenes cosmoéticos e os esforços
constantes para autossuperações são essenciais ao desenvolvimento da autodeterminação quanto
às realizações conscienciais evolutivas.
Consciencioterapia. No âmbito da Consciencioterapia, o encantoamento cosmoético do
evoluciente em situações nas quais necessariamente precisa decidir e agir, é recurso útil para potencializar a autodeterminação evolutiva.
Superação. Através da autodeterminação, a conscin é capaz de conseguir feitos surpreendentes, inclusive angariar avanços evolutivos extraordinários na autevolução e suplantar o determinismo presumido da vida planejada com lucidez.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 perfis de conscins pré-serenonas mais ativas no contexto da Autodeterminologia:
01. Conscin autolúcida.
02. Conscin desperta.
03. Conscin intermissivista.
04. Conscin inversora.
05. Conscin ofiexista.
06. Conscin parapercepciologista.
07. Conscin proexista.
08. Conscin projetora.
09. Conscin reciclante.
10. Conscin tenepessista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Autodeterminologia, indicados para expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
Autonomia: Autonomologia; Neutro.
Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
Conação: Voliciologia; Neutro.
Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
Lucidologia: Autoconscienciologia; Homeostático.
Maxiconquista atual: Autevoluciologia; Homeostático.
Momento de parar: Autodeterminologia; Neutro.
Princípio do Posicionamento Pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
Recin: Recexologia; Homeostático.

O ESTUDO DA AUTODETERMINAÇÃO É ESSENCIAL PARA A VIVÊNCIA TEÁTICA AUTOPESQUISÍSTICA DE TODA
CONSCIÊNCIA INTERMISSIVISTA, LÚCIDA E INTERESSADA
NO PROTAGONISMO EFICAZ DA PRÓPRIA EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a autodeterminação em diferentes áreas da
vida? O quanto você prioriza tal assunto relevante na autevolução?
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 (Edição em Português); página 1.005.
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.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004 (Edição em Português); página 1.103.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994 (Edição em Português); páginas 13 e 524.
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AUTODIAGNÓSTICO EQUIVOCADO
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. O autodiagnóstico equivocado é o achado autopesquisístico errôneo, incorreto, inexato da conscin, homem ou mulher, resultado de autengano ou equívoco, mascarador das
reais dificuldades íntimas, limitações conscienciais e gargalos evolutivos, comprometendo os autenfrentamentos e autossuperações necessários à autevolução consciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo diagnóstico deriva do idioma Francês, diagnostic, e este do
idioma Grego, diagnóstikós, “capaz de distinguir, de discernir”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo equívoco procede do idioma Latim, aequivocus, “que tem 2 sentidos; ambíguo; que causa
confusão”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autodiagnóstico falso. 2. Autavaliação errada. 3. Autodiagnóstico
incorreto.
Neologia. As 4 expressões compostas autodiagnóstico equivocado, miniautodiagnóstico
equivocado, maxiautodiagnóstico equivocado e megaautodiagnóstico equivocado são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Autodiagnóstico acertado. 2. Autavaliação correta. 3. Autodiagnóstico evolutivo. 4. Diagnóstico falso. 5. Autodiagnóstico inequívoco.
Estrangeirismologia: a low selfsteam; os déficits cognitivos e educacionais; as baixas
performances; o workaholism na condição de fuga de si mesmo; o modus operandi pessoal; o modus vivendi; os feelings pessoais; os insights; o open mind facilitador; os upgrades evolutivos;
a autopesquisa deep inside.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autengano; a falta de linearidade pensênica; os
pseudopensenes; a pseudopensenidade; os autopatopensenes sabotadores; a autopensenidade;
a ação dos exopensenes assediadores; os pensenes da autocorreção; a higidez pensênica; os lucidopensenes essenciais para a autevolução.
Fatologia: o autodiagnóstico equivocado; o autengano quanto aos traços pessoais; as
consequências das dificuldades de autocompreensão; as conclusões precipitadas, truncadas e incompletas; a ação dos transtornos de personalidade e esquemas de funcionamento psíquicos dificultando os autodiagnósticos corretos; os filtros cor-de-rosa dificultando o autorrealismo; o uso
deeufemismos em relação a si próprio; a autatribuição de trafares pseudoqualificadores; a falta de
clareza nas autexposições orais e escritas; o mascaramento dos reais trafares; o medo de enxergar
a realidade intraconsciencial; o medo de errar; a preocupação com a autoimagem; o medo da rejeição; o entendimento da realidade multifacetada da consciência; a antiteática do cético otimista
cosmoético (COC); as concessões antievolutivas; a falta de autolucidez e autocriticidade; a autoincoerência; a inautenticidade consciencial; os excessos de autexposição gerando distorções equivocadas ou parciais auto e heterointerpretativas; os fatores causais do ponto cego da conscin incauta; os gargalos evolutivos; as autofugas; as desculpas esfarrapadas; os comocionalismos infantis; a cantilena autassediadora; a resistência e falta de dedicação rotineira e contínua à autopesquisa; a hipomnésia; a dificuldade de precisão no autodiagnóstico, frequentemente multifatorial; os
equívocos na confiança em heterodiagnósticos supostamente confiáveis; a autoconfiança insuficiente; o ansiosismo; os multinteresses; os achismos e paralogismos irracionais; as distorções
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cognitivas; as carências obnubiladoras; os traumas paralisantes; os mecanismos de defesa do ego
(MDEs) impedindo o autodiscernimento; a repetição dos padrões nosográficos; a dificuldade de
priorizar; a autodesorganização; a perda de tempo e oportunidades evolutivas; o desperdício de
autesforços; os desviacionismos; os auto e heteroconflitos decorrentes da baixa lucidez; a autovitimização retardando os acertos evolutivos; a pseudo-harmonia; a pseudossuperação; o atraso na
consecução da proéxis; o risco do incompletismo; as melins indicadoras de algo não estar bem;
a coragem para evoluir; a autopesquisa exaustiva; os achados a partir do ato da escrita interassistencial; os contínuos investimentos no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes;
o desenvolvimento da autolucidez consciencial; a correção de rota; a opção pelo autodesassédio;
o autodomínio emocional; a autoconscienciometria contribuindo para os autodiagnósticos assertivos; a teática da interassistência; a autovivência das prioridades; a consecução da autoproéxis
egocármica; os reflexos dos acertos autoconsciencioterápicos no completismo existencial.
Parafatologia: a falta de prática do estado vibracional (EV) profilático ampliando o autengano; o autassédio facilitando os heterassédios; o autodomínio energético precário; o cascagrossismo limitando o autodiscernimento; a ausência da autoconscientização multidimensional
(AM); a baixa recuperação de cons; a atenção à paralógica multidimensional; a dificuldade de
acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico dos autequívocos; o sinergismo dos redutores
do autodiscernimento; o sinergismo evolutivo vontade-lucidez na autocorreção.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; a autovivência fundamental do
princípio da descrença (PD); o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autamparabilidade; o princípio da autocorreção diante da identificação dos equívocos.
Codigologia: os códigos consagrados por trás dos equívocos pessoais e grupais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificador das autopesquisas; o código grupal de Cosmoética
(CGC) minimizando os auto e heteroconflitos.
Teoriologia: as teorias conscienciológicas; a teoria da Autoconsciencioterapia; a teoria
da preservação da autoimagem; a teoria da banalização dos autodiagnósticos.
Tecnologia: a técnica do autoinventariograma; a autobiografia técnica; as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas de autopesquisa; as técnicas de priorização e autorganização;
a técnica da recin; a técnica da recéxis; as técnicas energéticas; as técnicas de reflexão; as técnicas corporais; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas biblioterápicas; as técnicas
dos diários e registros pessoais; a técnica dos mapas mentais.
Voluntariologia: as vivências no voluntariado interassistencial contribuindo para
o aprofundamento das autopesquisas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico
da autorganização; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico
da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; a produção autopesquisística e autexperiências advindas dos laboratórios conscienciológicos.
Efeitologia: os efeitos da análise egológica na distorção da própria realidade consciencial; os efeitos das experiências traumáticas, desta e de outras existências; os efeitos da ignorância ignorada; os efeitos das imersões no estudo da Enciclopédia da Conscienciologia; os efeitos
dos cursos de campo; os efeitos das heterassistências recebidas; os efeitos positivos da autopesquisa e terapêuticas autodesenvolvidas.
Ciclologia: a repetição contínua do ciclo autoconsciencioterápico; o ciclo desconstrução-reconstrução; o rompimento dos ciclos automiméticos multiexistenciais.
Enumerologia: a pouca lucidez; a pouca preocupação com a autevolução; a pouca dedicação à auto e heteropesquisa; a pouca teática conscienciológica; a pouca interassistência; a pou-
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ca dedicação à leitura; a pouca produtividade evolutiva. A autocrítica equivocada; a vontade
equivocada; o entendimento equivocado; as escolhas equivocada; o rumo equivocado; as ações
equivocadas; os resultados e consequências oriundos das diretrizes equivocadas. O pseudoerro;
o erro digno; o erro sutil; o erro crônico; o erro evolutivo crasso; a sustentação do erro; a pesquisa do erro.
Binomiologia: o binômio autocorrupção-autossabotagem; o binômio autodiagnóstico–
–autocriticidade acurada; o binômio autocriticidade-autaceitação; o binômio posicionamento-anticonflitividade; o binômio leitura terapêutica–teática cotidiana.
Interaciologia: a interação insegurança-ignorância; a interação insegurança-polianismo; a interação limitação cognitiva–megatrafar; a interação apriorismose-radicalismos; a interação egocarma-grupocarma-policarma; a interação autoconfiança–autocriticidade coerente;
a interação autoconfiança-megatrafor; a interação paraperceptibilidade–domínio energético;
a interação autassistência-interassistência; a interação autocognição–mudança de comportamento.
Crescendologia: o crescendo erro-acerto; o crescendo ignorância-cosmovisão; o crescendo autevolutivo renovador.
Trinomiologia: o trinômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia-Auconsciencioterapia; o trinômio vontade-intenção-determinação; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio (Janela de Johari) aberto-oculto-cego-desconhecido; os investimentos
na saúde do polinômio soma-psicossoma-energossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo esclarecimento / consolo; o antagonismo conhecimento / ignorância; o antaganismo insegurança / autoconfiança; o antagonismo proatividade
/ reatividade; o antagonismo autodeterminação / pusilanimidade; o antaganismo ação imediata
/ procrastinação.
Paradoxologia: o paradoxo do autengano; o paradoxo de o autodiagnóstico doloroso
poder acelerar o alcance do bem-estar; o paradoxo do contínuo esforço trazer alívio para as tensões.
Politicologia: a evoluciocracia; a lucidocracia; as políticas pessoais e grupais de condução das escolhas cotidianas.
Legislogia: as leis da proéxis; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço.
Filiologia: a autestimofilia; a bibliofilia; a autopesquisofilia; a recexofilia; recinofilia.
Fobiologia: a bibliofobia limitando os avanços mentaissomáticos; a criticofobia; a conflitofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da abstinência parafisiológica; a síndrome da pressa precipitando autodiagnósticos equivocados; a síndrome da abstinência
da Baratrosfera (SAB); a síndrome da boazinha; a síndrome de Poliana; a sídrome de Peter Pan;
a síndrome de Cinderela terceirizando a autossuficiência evolutiva; a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão; a síndrome do autodesperdício.
Maniologia: as manias das autoposturas viciadas; a querulomania.
Mitologia: o mito do resultado sem autesforço suficiente; o mito da perfeição; o descarte dos mitos pessoais.
Holotecologia: a biblioteca; a autopesquisoteca; a conscienciometroteca; a recexoteca;
a erroteca; a criticoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Autopesquisologia; a Parapatologia;
a Autenganologia; a Autodiscernimentologia; a Autolucidologia; a Evoluciologia; a Proexologia;
a Coerenciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Cogniciologia; a Psicologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin multívola; a conscin ansiosa; a pessoa eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin cascagrossa.
Masculinologia: o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o duplista; o proexista;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a duplista; a proexista;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens aequivocatus; o Homo sapiens imperfectus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autocorrector; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautodiagnóstico equivocado = o engano facilmente corrigível; maxiautodiagnóstico equivocado = o engano pondo em risco o completismo existencial da autoproéxis; megaautodiagnóstico equivocado = o engano comprometedor da proéxis grupal.
Culturologia: a cultura do empurrar com a barriga; a cultura do autodesenvolvimento;
a cultura da autopesquisa; a cultura da leitura evolutiva; a cultura dos contínuos investimentos
no aprimoramento holossomático.
Terapeuticologia. Consoante a Holomaturologia, eis por exemplo, em ordem alfabética,
8 investimentos úteis à evitação dos autodiagnósticos equivocados, favorecendo a promoção das
autossuperações evolutivas:
1. Autamparo: a evitação dos próprios antagonismos; a autaceitação; a antivitimização;
a educação infinita; a afetividade sadia; o posicionamento pessoal do cético otimista cosmoético.
2. Autogestão: o gerenciamento cotidiano embasado pelo Manual Pessoal de Prioridades (MPP) fortalecendo o planejamento evolutivo, a autorganização e a autodeterminação.
3. Autopesquisologia: o conscienciograma; as técnicas e a sistematização da autopesquisa; as rotinas de dedicação; a autanálise constante; os diários; a agenda de autopesquisas; a câmara de autorreflexão.
4. Heterassistências: os cursos realizados; a consciencioterapia; a psicoterapia; a preceptoria; os diálogos produtivos.
5. Interassistência: a docência; o voluntariado; as gescons; a tenepes; a convivialidade
sadia; a intercompreensão; os pequenos gestos no cotidiano; as ações tarísticas.
6. Mentalsomatologia: os investimentos nos atributos mentaissomáticos; a ampliação
do autodiscernimento; as leituras terapêuticas; o mergulho na Enciclopédia da Conscienciologia.
7. Parapsiquismo: os investimentos no autoparapsiquismo e na autoconscientização
multidimensional, a partir de ações cotidianas e regulares.
8. Saúde holossomática: as atividades para a manutenção da saúde física, do domínio
energético, da inteligência emocional e do equilíbrio mental.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodiagnóstico equivocado, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apreço pela autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Autoprofilaxia proexológica: Autoproexogramologia; Homeostático.
05. Autorremissibilidade consciencioterápica: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
07. Autoteste paraterapêutico: Autocuroterapia; Homeostático.
08. Equívoco: Parapatologia; Nosográfico.
09. Estratégia de enfrentamento: Etologia; Neutro.
10. Paradoxo do autengano: Autolucidologia; Neutro.
11. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Recin: Recexologia; Homeostático.
13. Resgate da autestima: Olomaturologi; Homeostático.
14. Resistência antirrecin: Antievoluciologia; Nosográfico.
15. Técnica da recéxis: Recexologia; Neutro.

O RECONHECIMENTO DO AUTODIAGNÓSTICO EQUIVOCADO É A OPORTUNIDADE DE A CONSCIN LÚCIDA REALIZAR RECINS E RECÉXIS QUALIFICADORAS DA AUTEVOÇÃO E FACILITADORAS DO COMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Em escala simples de 1 a 5, com qual frequência e profundidade você,
leitor ou leitora, investe na autopesquisa? Já realizou algum autodiagnóstico equivocado? Quais
medidas profiláticas utiliza na evitação dos autenganos?
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
114, 115, 142 a 145, 172 a 191, 248 e 249 .
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 70, 81,
86, 130, 157, 272, 282, 432, 497, 505, 506, 565 a 570, 576, 582, 607, 759 e 760.

C. E. V.
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AUTODIALÉTICA EVOLUTIVA
(AUTORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodialética evolutiva é o ato ou efeito de a consciência intermissivista
lúcida aprimorar-se por meio de autenfrentamentos contínuos, desconstruindo os fluxos de pensenes e atitudes patológicas (tese) por meio de atuações autoconsciencioterápicas sucessivas (antítese), resultando em fluxos homeostáticos assentando, cada vez mais, o equilíbrio íntimo, a autevolução consciencial (síntese).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo dialética provém do idioma Latim, dialectica, adaptado do idioma
Grego, dialektikós, “relativo à discussão”, conexo a dialektkê, “(Arte) dialética; Arte de discutir
e usar argumentos lógicos, especialmente através de perguntas e respostas”. Surgiu no Século
XVI. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma
Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Autodialética consciencial. 2. Reciclagem intraconsciencial (recin)
ad continuum. 3. Autenfrentamento introspectivo permanente. 4. Autodesconstrução incessante
de trafares.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 40 cognatos derivados do vocábulo dialética:
autodialética; dialectação; dialectada; dialectado; dialectador; dialectadora; dialectal; dialectalidade; dialectalismo; dialectante; dialectar; dialectável; dialectismo; dialectista; dialectização;
dialectizar; dialecto; dialectóloga; Dialectologia; dialectológica; dialectológico; dialectologista;
dialectólogo; dialélico; dialelo; dialetação; dialetalismo; dialetar; dialético; dialetismo; dialetista; dialetização; dialetizar; dialeto; dialetóloga; Dialetologia; dialetológica; dialetológico; dialetologista; dialetólogo.
Neologia. As 3 expressões compostas autodialética evolutiva, autodialética evolutiva
amadora e autodialética evolutiva profissional são neologismos técnicos da Autorrecexologia.
Antonimologia: 1. Ausência de reciclagem intraconsciencial (recin). 2. Inexistência de
autoterapia. 3. Irresolução de trafares. 4. Estagnação evolutiva.
Estrangeirismologia: o continuum tese-antítese-síntese; o turning point autodialético;
o Dialecticarium; o Evolucionarium; o Recexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autoquestionamentos geram dialética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da remodelagem consciencial; a autoterapia desconstruindo os patopensenes; os contrapensenes promotores da homeostase pensênica; os neopensenes verponológicos substituindo os paleopensenes; os antipensenes; a antipensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a autodialética evolutiva; a autorrefutação da tese pela antítese constituindo
a síntese; a substituição do modus faciendi patológico pela atuação homeostática; a fase crítica do
recolhimento íntimo gerando confrontos autodialéticos; as ideias originais potencializando a solução autodialética; a pesquisa das ideias originais favorecendo a consumação autodialética; a iniciativa pessoal alavancando os entrechoques dialéticos homeostáticos; o ad continuum na revisão
das ideias ultrapassadas; o poder das neoideias libertárias para atingir a harmonia interior; a des-
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construção do passado retrógrado, construindo o presente sustentável e o futuro promissor; os
contrargumentos cosmoéticos construindo o presente mais equilibrado a caminho da desperticidade; o apreço permanente à falsificabilidade, à incessante substituição de erros; o monólogo
interior superando os erros antievolutivos; as substituições dos trafares retrocognitivos pelos
trafores evolutivos; a autopesquisa ininterrupta por meio da câmara de autorreflexão; a imersão
em autorreflexão prolongada para o assentamento dialético adequado; a autorreflexão verponológica sobrepujando o tradicionalismo retrógrado; os ganhos indiscutíveis das horas de autorreflexão; a autorreflexão autocrítica permanente alavancando a homeostasia interior; o trafor da autorreflexão focada na desperticidade; as autorreavaliações evolutivas aprimorando o equilíbrio mentalsomático; a logística autoproexológica de curto, médio e longo prazo; a interassistencialidade
melhorando o autodesempenho proexológico; o autodesassédio mentalsomático indispensável
à evolução; a vontade sendo o maior poder para a melhoria consciencial do nível autevolutivo;
o emprego contínuo da bússola intraconsciencial para a reparação do itinerário evolutivo; as correções de rota culminando no caminho mais curto para a autevolução; a mira contínua na eliminação cirúrgica das excrescências antievolutivas; a minimização dos conflitos intraconscienciais no
desenrolar da evolução; as prioridades cosmoéticas indispensáveis ao autodesempenho evolutivo;
a autorganização intraconsciencial necessária à autevolução.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as autorreciclagens intermissivas; as autorretrocognições ocorridas
no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a impactoterapia proporcionada pelo acesso à parapsicoteca; a autovivência do equilíbrio intraconsciencial permanente nas comunexes evoluídas;
a autovivência impactante das parexcursões interplanetárias; os solilóquios intermissivos produtivos; a paracâmara de autorreflexão; os autoburilamentos recexológicos nas comunexes avançadas; a parapercuciência multidimensional; as aberturas de canais parapsíquicos; os extrapolacionismos parapsíquicos; as parapreceptorias intermissivas; as parentrevistas com o Evoluciólogo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da conjunção autocognitiva dos opostos; o sinergismo
vontade férrea–intenção cosmoética–autorrefutação salutar; o sinergismo dos trafores pessoais
potencializando a autevolução; o sinergismo das autocríticas equilibradas aplicadas à proéxis;
o sinergismo predisposição à recin–predisposição ao amparo; o sinergismo autoconscienciometria-autoconsciencioterapia; o sinergismo autocorreção-autequilíbrio; o sinergismo catalítico
das autoprioridades evolutivas; o sinergismo recin-recéxis; o sinergismo ortopensenização-autorreciclagem.
Principiologia: o princípio da descrença aplicado em si próprio; o princípio da acuidade nas manifestações conscienciais; o princípio da contradição; o princípio da criticidade cosmoética; o princípio dual da polaridade; o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário;
o princípio de nunca se repetir o mesmo erro; o princípio da eliminação contínua das automimeses; o princípio da priorização autevolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às autoconfutações; o código pessoal das prioridades evolutivas; os códigos evolutivos dos intermissivistas.
Teoriologia: a teoria do contrargumento causando a síntese; a negação de teoria formando nova teoria; a teoria do autoconfronto interdimensional; a teoria do autoconflito consciencial evolutivo; a teoria e prática da reciclagem intraconsciencial (recin).
Tecnologia: a imersão em técnicas autoconscienciométricas e autoconsciencioterápicas; a técnica da autorreciclagem existencial (recéxis); a técnica da recin permanente; a técnica
do detalhismo aplicada à análise intraconsciencial incessante; as técnicas autodepurativas; as
técnicas para prevenção e correção de erros; as paratécnicas intermissivistas atacadistas;
a técnica de mais 1 ano de vida, ano a ano; a técnica da desconstrução cosmoética de trafares–
–construção de trafores; a técnica circular da maiêutica consciencial; a técnica da Debatologia
Avançada.
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Voluntariologia: o voluntariado e paravoluntariado dedicado à autopesquisa conscienciológica; o voluntariado autorreciclador; o voluntário conscin-cobaia; o paravoluntariado docente intermissivista; o voluntariado conscienciológico potencializador da proéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito halo dos autenfrentamentos intraconscienciais; os efeitos catárticos
das autorreciclagens; o efeito sadio da superação insistente de trafares; o efeito da profundidade
e extensão da recin intermissiva na consecução da próxima proéxis; o efeito evolutivo das autossaturações pensênicas.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da recin; as paraneossinapses das recins
intermissivas.
Ciclologia: o ciclo argumento-contrargumento-solução; o ciclo afirmação-negação-consenso; o ciclo proposição-antiposição-síntese; o ciclo ponto-contraponto-conclusão; o ciclo
multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo crescente recinológico ao longo das múltiplas vidas;
o ciclo da reconstrução do temperamento pessoal; o ciclo superador do egocentrismo; o ciclo
evolutivo recéxis-recin; o ciclo do código pessoal de Cosmoética depurado, revisado e atualizado
continuamente.
Enumerologia: a conversa interior; a discussão interior; a dialógica interior; o debate
interior; o enfrentamento interior; a solução interior; o equilíbrio interior.
Binomiologia: o binômio crise de crescimento–solução recinológica; o binômio autorreflexão apurada–recin eficaz; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio compléxis-maximoréxis.
Interaciologia: a interação autanálise-autenfrentamento-autossolução; a interação das
autocorreções dos enganos; a interação autossuperação–interassistencialidade–amparo extrafísico; a interação vontade-intencionalidade-homeostasia.
Crescendologia: o crescendo depuração intraconsciencial–depuração extraconsciencial; o crescendo minidepuração-maxidepuração-omnidepuração; o crescendo paraconvalescência-pararreciclagem.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa–síntese dialética–autocorreção permanente;
o trinômio recéxis-invéxis-recin; o trinômio autenfrentamento–energia consciencial–autodesassédio.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio
autanamnese-autodiagnóstico-autorresolução-autoprospectiva; o polinômio autorrevisão-autocorreção-acréscimo-aprofundamento; o polinômio decidir-atualizar-reciclar-reeducar.
Antagonismologia: o antagonismo tese nosográfica / antítese homeostática; o antagonismo tese obsoleta / síntese atualizada; o antagonismo autenfrentamento / inação; o antagonismo autocorreção / erro persistente; o antagonismo autevolução / estagnação; o antagonismo
autodepuração pensênica / inércia consciencial; o antagonismo recin / estagnação.
Politicologia: a democracia; a recexocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a meritocracia; a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à renovação autodialética; a lei de causa
e efeito; a lei da interassistencialidade autevolutiva; a lei da afinidade.
Filiologia: a neofilia; a dialeticofilia; a autorrecexofilia; a autorreciclofilia; a autocriticofilia; a cosmoeticofilia; a parapsicofilia; a autevoluciofilia; a autopriorofilia; a raciocinofilia;
a cogniciofilia; a autodisciplinofilia.
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Fobiologia: a neofobia; a dialeticofobia; a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a decidofobia; a cosmoeticofobia; a priorofobia; a raciocinofobia; a evoluciofobia.
Mitologia: as autodesmitificações.
Holotecologia: a recexoteca; a criticoteca; a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca; a proexoteca; a polemoteca; a experimentoteca; a pesquisoteca; a cosmoeticoteca;
a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a egoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Refutaciologia; a Autoquestionologia; a Autocriticologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Autopesquisologia; a Autexperimentologia; a Autocosmoeticologia; a Autopensenologia; a Autoproexologia; a Autevoluciologia; a Autopriorologia; a Descrenciologia; a Antidogmatologia; a Intraconscienciologia; a Introspecciologia; a Intencionologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Invexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin recinológica; a conscin autorrefutadora; a conscin autopesquisadora; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens
analyticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens autodepurator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodialética evolutiva amadora = a do intermissivista iniciante, ainda
enfrentando os obstáculos trafaristas com pouca habilidade; autodialética evolutiva profissional =
a do intermissivista veterano, superando os obstáculos trafaristas com destreza.
Culturologia: a cultura da autossuperação dialética de trafares; a cultura da recin exitosa; a cultura das autopriorizações recexológicas; a cultura da Despertologia; a cultura da Evoluciologia.
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Taxologia. Sob a ótica da Autorrecexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25
fatores relacionados à autodialética evolutiva:
01. Autadministração.
02. Autalavancagem.
03. Autanálise.
04. Autocognição: autoconhecimento.
05. Autocompléxis.
06. Autoconfrontação.
07. Autoconscienciometria.
08. Autoconsciencioterapia.
09. Autoconscientização: autoconsciencialidade.
10. Autocorreção.
11. Autocura.
12. Autodepuração.
13. Autodescoberta.
14. Autodespreendimento.
15. Autodinamismo.
16. Autodiscernimento.
17. Autointrospecção: autoprospecção.
18. Automegaproblema.
19. Autoortopensenização.
20. Autopriorização.
21. Autoproéxis.
22. Autorganização.
23. Autorreciclagem.
24. Autorrefutacão.
25. Autorretrocognição.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodialética evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
02. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
04. Autorreflexão de 5 horas: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
05. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
07. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
08. Defeito desfeito: Autorrecexologia; Homeostático.
09. Megacalibragem intraconsciencial: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
11. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
12. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
13. Recin: Recexologia; Homeostático.
14. Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.
15. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
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A AUTOSSUPERAÇÃO INCESSANTE, AUTEXPERIMENTADA
PELA CONSCIÊNCIA INTERMISSIVISTA LÚCIDA, RESUME-SE NO FLUXO ENCADEADO DE RECINS, OU A CORRESPONDÊNCIA, IPSO FACTO, À AUTODIALÉTICA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, experimenta encadeamentos de recins conforme
as bases fixadas pela autodialética evolutiva? Utiliza-se eficientemente dessas experiências?
Bibliografia Específica:
1. Beer, Max; História do Socialismo e das Lutas Sociais; 584 p. 12 caps; 21 x 14 cm.; br.; Gráfica Editora
Laemmert; Rio de Janeiro, RJ; 1968; páginas 483 a 490.
2. Colli, Giorgio; O Nascimento da Filosofia (La Nascita della Filosofia); trad. Federico Carotti; 98 p.; 1 índice; 18 x 10 cm; br.; pocket; 3ª Ed.; Editora da UNICAMP; Campinas, SP; 1996; páginas 61 a 69.
3. Kant, Immanuel; Crítica da Razão Pura (Kritik der Reinei Vemunfi); trad. Alex Marins; 604 p.; 29 caps.;
1 índice; 18,5 x 11,5 cm; br.; Martin Claret; São Paulo, SP; 2004; páginas 93 a 96 e 267 a 512.
4. Marx, Karl; Manuscritos Econômico-Filosóficos e Outros Textos Escolhidos; (Oekonomisch-Philosophische Manuskripte; Die Deutsche Ideologie; Value, Price and Profit; Zur Kritik der Politischen Oekonomie); Os Pensadores; Seleção de textos José Arthur Giannotti; trad. José Carlos Bruni; Edgar Malagodi; José Arthur Giannotti; Walter Rehfeld; & Leandro Konder; 404 páginas; 8 partes; 24 x 16,5 cm; br.; 2ª Ed.; Abril Cultural; São Paulo, SP; 1978; páginas 32
a 48.
5. Prado Júnior, Caio; Dialética do Conhecimento; Tomo I e II; 792 p.; 11 caps.; 2 índices; 581 refs.; 5ª Ed.;
21 x 14 cm; br.; Brasiliense; São Paulo, SP; 1969; páginas 335 a 791.
6. Reale, Giovanni; & Antiseri, Dario; História da Filosofia: Do Romantismo Até os Nossos Dias (Il Pensiero
Occidentale dalle Origini ad Oggi); 1.114 p.; 38 caps.; Vol. III; 1 índice; 10ª Ed.; 23 x 16,5 cm; Paulus; São Paulo, SP;
2005; páginas 105 a 108 e 194 a 196.

A. A.
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AUTODIDATA INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodidata interassistencial é a conscin, homem ou mulher, instrutora de
si mesma efetuando estudos de conhecimentos gerais e autopesquisas, ininterruptamente, com
a intenção de realizar e qualificar a interassistencialidade multidimensional evolutiva cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo autodidata deriva do idioma Francês, autodidacte, e este do idioma
Grego, autodídaktos, composto por autós, “eu mesmo; por si próprio”, e dídaskó, “ensinar; instruir”. Apareceu em 1871. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência provém do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda;
socorro”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autopreceptor interassistencial. 2. Autopesquisador interassistencial. 3. Autoinstrutor interassistencial.
Neologia. As 4 expressões compostas autodidata interassistencial, autodidata interassistencial iniciante, autodidata interassistencial intermediário e autodidata interassistencial
avançado são neologimos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Aluno assistencial. 2. Autodidata egoico. 3. Apedeuta egocêntrico.
Estrangeirismologia: a mindfulness.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intelectualidade voltada à interassistencialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; o holopensene pessoal da
interassistencialidade; os pensamentos críticos; os neopensenes formados através do autodidatismo; a neopensenidade; os ortopensenes auxiliando na interassistencialidade; a ortopensenidade.
Fatologia: o autodidatismo do semperaprendente interassistencial; os esforços pessoais
auteducativos; as iniciativas de instrução dispensando a orientação do professor; a busca pelo conhecimento além da escolaridade formal; os conhecimentos milenares; o paradigma fisicalista
newtoniano-cartesiano; o paradigma consciencial; o autoconhecimento; a memória no processo
da aprendizagem; a cognição; a educação convencional; a habilidade intelectual; a vontade de estudar e ajudar; a formação acadêmica; o abertismo consciencial; a leitura qualificada diária; a realização do maxiplanejamento; as descobertas científicas em prol da Humanidade; as autopesquisas; as reciclagens existenciais; os dicionários cerebrais; as aulas de educação a distância (EAD);
o autodidatismo levando à erudição; a priorização evolutiva; a pré-aula e a aula de Conscienciologia; os conteúdos a serem estudados; as trocas de informação; os debates; a heterocrítica sadia;
a crítica evolutiva; o poliglotismo auxiliando no atacadismo da interassistencialidade; o abertismo
consciencial; a escrita de verbete; a escrita de gescon tarística; o empreendedorismo na escrita;
a megagescon; a concentração mental; a organização do local de estudo; o computador pessoal
enquanto ferramenta de estudo; a reflexão sobre o conteúdo estudado; as tertúlias conscienciológicas; a leitura lúcida; as consultas pessoais nos materiais da Holoteca; o balanço mentalsomático;
a atenção fixada; a biblioteca pessoal; a organização dos arquivos pessoais; as listagens de linhas
de pesquisa proexológicas; a autorganização aplicada ao autodidatismo; as autossabotagens durante a pesquisa; as prioridades da programação existencial (proéxis); o ato de buscar aprender
para assistir às consciências; a tarefa do esclarecimento (tares); a evitação do estupro evolutivo;
o Programa de Aceleração da Erudição (PAE) da Associação Internacional de Parapedagogia
e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); as prioridades evolutivas; a inteligência
evolutiva (IE) potencializada por meio do autodidatismo.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autodidatismo
parapsíquico; o levantamento das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; a memória expandida parapsiquicamente; a holomemória facilitando o autodidatismo interassistencial; o aperfeiçoamento do parapsiquismo através do autodidatismo; os campos comunicativos multidimensionais; a interassistencialidade na projeção lúcida (PL); as aulas no extrafísico; a parapopulação;
as experiências extrafísicas com outras consciências; a equipe extrafísica (equipex) auxiliando na
interassistência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodidatismo-parapsiquismo; o sinergismo das associações de ideias.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio evo uído ―quem aprende
deve ensinar‖; o princípio c smico ―quem é menos doente assiste o mais doente‖; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da verpon; o princípio da autodisciplina evolutiva.
Codigologia: o autodidatismo qualificando o código pessoal da Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria e a prática do autodidatismo contínuo; a teoria da argumentação;
a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica do autodidatismo; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de antidispersão; a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica da tares; as
técnicas de otimização dos estudos; a técnica da atenção plena; a técnica de viver evolutivamente
por meio da interassistencialidade.
Voluntariologia: os voluntários da REAPRENDENTIA; os voluntários da Associação
Internacional de Pesquisologia para Megaconscientização (RECONSCIENTIA); os voluntários
da Associação Internacional Editares (EDITARES); os voluntários da União Internacional de
Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); os voluntários da Associação Internacional de
Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); os voluntários da Dinâmica Parapsíquica da Pangrafia; os voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio
Invisível da Parapedagogia.
Efeitologia: o efeito da tares gerando reciclagens conscienciais; os efeitos do autodidatismo na sociedade por meio do exemplarismo pessoal; o efeito dos dicionários paracerebrais
do amparador na comunicação com os amparandos; o efeito da vida humana dedicada à intelectualidade assistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas neoinformações; as neossinapses advindas das neoverpons.
Ciclologia: o ciclo estudo-interassistência; o ciclo pesquisa-ponderação-escrita-debate;
o ciclo teático educação formal–autodidatismo permanente.
Binomiologia: o binômio estudo-interassistência; o binômio autodidatismo-erudição;
o binômio cérebro-paracérebro; o binômio autodidata-erudito.
Interaciologia: a interação educação formal–autodidatismo ininterrupto; a interação
inteligência evolutiva–autorreflexão periódica.
Crescendologia: o crescendo autassistência-interassistência.
Trinomiologia: o trinômio autodidatismo–interassistência–evolução consciencial; o trinômio autodiscernimento–domínio energético–autodidatismo; o trinômio leituras-observações-vivências; o trinômio estudo-reflexão-metarreflexão.
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Polinomiologia: o polinômio reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar.
Antagonismologia: o antagonismo saber teórico / saber teático; o antagonismo intelectual autodidatismo / diletantismo; o antagonismo autodidatismo / apedeutismo; o antagonismo
formação autodidata / lavagem subcerebral.
Paradoxologia: o paradoxo texto complexo–leitura fácil.
Politicologia: a democracia do saber; a cognocracia; a lucidocracia; a automotocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço buscando o conhecimento.
Filiologia: a bibliofilia; a intelectofilia; a neofilia; a autopesquisofilia; a gesconofilia;
a conviviofilia; a assitenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a criticofobia; a intelectofobia; a bibliofobia; a fobia
social prejudicando a interassistencialidade.
Sindromologia: o combate à síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a interassistencialidade auxiliando na eliminação da egomania; a intelectomania; a bibliomania.
Mitologia: a queda dos mitos multimilenares por meio das autopesquisas; a eliminação
do mito da verdade absoluta.
Holotecologia: a didaticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a argumentoteca;
a ciencioteca; a interassistencioteca; a convivioteca; a pesquisoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autodidaticologia; a Parapedagogiologia;
a Mentalsomatologia; a Reeducaciologia; a Verponologia; a Conviviologia; a Evoluciologia;
a Pararreurbanologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autodidata interassistencial; a minipeça interassistencial; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin lúcida.
Masculinologia: o autodidata interassistencial; o erudito; o professor; o aluno; o pesquisador; o verbetógrafo; o cientista; o estudioso; o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o escritor; o intelectual; o parapedagogo.
Femininologia: a autodidata interassistencial; a erudita; a professora; a aluna; a pesquisadora; a verbetógrafa; a cientista; a estudiosa; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a escritora; a intelectual; a parapedagoga.
Hominologia: o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
verponologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodidata interassistencial iniciante = a consciência interessada em
realizar a interassistência, reciclando traços egoicos; autodidata interassistencial intermediário
= a consciência interessada em realizar pesquisas para assistir ao grupocarma; autodidata interassistencial avançado = a consciência interessada em realizar pesquisas e gescons para assistir
ao policarma.
Culturologia: a cultura do autodidatismo; a cultura da leitura.
Otimizações. Sob a ótica da Parapedagogia, eis, na ordem alfabética, 7 atitudes ou
condições otimizadoras do autodidatismo:
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Abertismo consciencial: receptividade às novas ideias.
Arrumação: organização do espaço físico para otimização dos estudos.
Esquematização: estruturação do conteúdo estudado.
Organização mental: otimização de conhecimentos, facilitando a formação de neo-

ideias.
5. Poliglotismo: aprendizado de diferentes idiomas, facilitando a comunicação e leitura
de novos conteúdos em outras línguas.
6. Reflexão: análise e reflexão através do estudo, gerando novas ideias e aprofundamento do tema.
7. Vontade: obtenção constante de conhecimento.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodidata interassistencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
03. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Balanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
07. Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
08. Formação conscienciológica: Autocogniciologia; Homeostático.
09. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
12. Saber: Serenologia; Neutro.
13. Saber transversal: Autocogniciologia; Neutro.
14. Troca intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.

O AUTODIDATISMO INTERASSISTENCIAL QUALIFICA
O AUTOCONHECIMENTO, OTIMIZA A PRÁTICA DAS RECICLAGENS INTRACONSCIENCIAIS PRIORITÁRIAS E CONDUZ
A CONSCIÊNCIA À INTERASSISTENCIALIDADE LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza o autodidatismo para vivenciar a interassistência cotidiana? Em escala de 1 a 5, qual o nível da semperaprendência pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
página 48.

L. F. R.
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AUTODIDATISMO
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodidatismo é a reciclagem intraconsciencial (recin) e extraconsciencial (recéxis), com a atualização técnica e pedagógica desenvolvida pela conscin, através da ação
de instruir-se ininterruptamente, sem professores diretos, se possível por toda a vida intrafísica (lifetime), obviamente além da escolaridade convencional.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo autodidata deriva do idioma Francês, autodidacte, e este do idioma
Grego, autodídaktos, “autodidata”, constituído por autós, “eu mesmo; por si próprio”, e dídaskó,
“ensinar; instruir”. Apareceu em 1871. O sufixo ismo procede também do idioma Grego, ismós,
“doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”.
Sinonimologia: 01. Autodidaxia. 02. Auteducação não-formal. 03. Autopesquisologia.
04. Educação não-formal. 05. Consciência polímata. 06. Autonomia educativa. 07. Aprendizagem autogerida. 08. Leituras pessoais. 09. Bibliofilia. 10. Neofilia.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautodidatismo e maxiautodidatismo são neologismos
técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 01. Escolaridade convencional. 02. Heterodidatismo. 03. Heterodidaxia. 04. Heteropesquisologia. 05. Pedagogia Geral. 06. Conscin monodotada. 07. Ignorantismo. 08. Apedeutismo. 09. Bibliofobia. 10. Neofobia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intelectualidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Autodidatismo: autocorreção espontânea.
Filosofia. Dentre as linhas do conhecimento, a menos difícil de se desenvolver pelo autodidatismo é a Filosofia, ou seja: o nicho da teoria na teática (Teaticologia). Por isso, a Filosofia,
quando eletronótica, é o curso formal mais dispensável dentre todos os existentes para a conscin,
quando lúcida, quanto à multidimensionalidade (Holofilosofia, inteligência evolutiva, IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: o autodidatismo; o autodidatismo técnico evolutivo; a autodidaxia; a autoinstrução; a propensão autodidata; a eumatia; a informação sem persuasão; a luta contra as verdades
absolutas; o autodidatismo conscienciológico diário; a autenciclopédia; as leituras especializadas
continuadas; o autodidatismo como rotina útil; a facilidade de retenção do conhecimento; a pesquisa autodidata ininterrupta; a qualidade da aprendizagem; a instrução sem professores; o aprendizado sem mestre; a mestria natural; o bom senso instintivo; o tirocínio intelectual; o autodiscernimento intelectual; a autopesquisa espontânea; a autorrealfabetização contínua; a biblioteca pessoal; a superaprendizagem.
Parafatologia: a projetabilidade lúcida (PL).
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III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do autodidatismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Enumerologia: a cirurgia exploratória; o controle de qualidade; o detector de vírus; o fio
de prumo; o método dedutivo; a literatura comparada; a reverificação detalhista.
Binomiologia: o binômio escala evolutiva–escola evolutiva; o binômio especialismo-generalismo.
Interaciologia: a interação universidade-autodidatismo. A superioridade do autodidatismo sobre a educação formal é lógica, evidente e irretorquível a partir dos fatos e parafatos. Ambas as linhas de pesquisas cognitivas são relevantes, mas o autodidatismo é para sempre.
Trinomiologia: o trinômio teática-confor-verbação.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a bibliofilia; a neofilia; a gnosiofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a didaticoteca; a pedagogoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia;
a Arquivologia Pessoal; a Holoteca; a Autopriorologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia;
a Evoluciologia; a Autoproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa eumática; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o autodidata; o semperaprendente; o aprendiz brilhante; o pesquisador
independente; o experimentador; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o ofiexologista; o projetor
consciente; o epicon lúcido; o superdotado; o erudito; o polímata; o conscienciólogo; o bibliotecônomo; o holotecário; o pan-autodidata.
Femininologia: a autodidata; a semperaprendente; a aprendiz brilhante; a pesquisadora
independente; a experimentadora; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a ofiexologista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a superdotada; a erudita; a polímata; a consciencióloga; a bibliotecônoma; a holotecária; a pan-autodidata.
Hominologia: o Homo sapiens autodidacticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautodidatismo = o desenvolvimento da projetabilidade lúcida (PL,
Projeciologia) pessoal; maxiautodidatismo = o desenvolvimento do tenepessismo com a instalação atuante da ofiex (Ofiexologia, Interassistenciologia) pessoal.
Memoriologia. Pela ótica da Mnemossomatologia, o autodidatismo multidisciplinar
é o processo de a conscin trazer a holomemória à memória cerebral. O autodidatismo mais inteligente é o relativo ao desenvolvimento das parapercepções. O autodidatismo continuado da conscin é o fator ou o recurso mais eficaz para a personalidade manter a coerência dos princípios evolutivos e a estrutura íntima da proéxis pessoal.
Autodiscernimento. De acordo com a Parapedagogiologia, o estudo na escola é indispensável a fim de legalizar a carreira profissional da conscin, mas a pesquisa pessoal, permanente,
além da escolaridade convencional, é o único método para se potencializar a recuperação dos
cons, a ampliação do autodiscernimento e / ou a autoconsciencialidade.
Libertação. Do ponto de vista da Intrafisicologia, a conscin, quando autodidata, se liberta com facilidade maior das coleiras do ego da Socin ainda patológica.
Adequações. A vivência das verdades relativas de ponta (verpons) vai do comedimento
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à Impactoterapia ou das adequações às inadequações em toda construção evolutiva.
Inovações. Com os novos tempos da autoconsciencialidade, surgem as maneiras avançadas de encarar os fatos, dentro da lógica universal e do discernimento mais cósmico.
Áreas. O ideal para a escolaridade convencional da conscin, por exemplo, ao inversor ou
inversora, embora nem sempre seja exequível, é estudar formalmente, com diplomas e tudo,
3 áreas do conhecimento humano, conforme os respectivos veículos de manifestação, nesta ordem
lógica, no decurso do tempo intrafísico (lifetime):
1. Medicina: órgãos e sistemas, cérebro, Fisiologia, Somatologia.
2. Psicologia: mente e emoções, cerebelo, Fisiologia, Psicossomatologia.
3. Filosofia: Cogniciologia, Lógica, Ética, Mentalsomatologia.
Autodidatismo. Por intermédio do autodidatismo ininterrupto, no entanto, tais objetivos
podem ser perfeitamente alcançados. A conscin se forma na universidade em determinada área
profissional, por exemplo, Medicina ou Psicologia, para depois ampliar os conhecimentos faltantes por si própria, em casa, em ampla formação final, coroadora, homemade.
ECs. Quanto à Energossomatologia, neste contexto holossomático, importa lembrar
a própria vida intrafísica como sendo a imersão em longo curso sobre energias conscienciais
(ECs), onipresentes, o tempo todo. A vida humana é, essencialmente, energética.
Universalismo. O universalismo conduz a conscin pesquisadora ao generalismo dos autoconhecimentos, objetivando o Cosmos e a perenidade da vida consciencial.
Generalismo. O generalismo ou o todo, através da síntese minuciosa, aponta a reunião
de sutilezas em cada parte, ponto ou detalhe (Pontualização, Atomização, Detalhismo, Especialismo), dentro da análise máxima temporária de tudo (Tudologia).
Estímulos. A pessoa vulgar sem a Descrenciologia, ou o princípio da descrença, em estado de vigília sugestionável, acredita sempre, através de, pelo menos, 3 reações ou estímulos
constantes:
1. Audição. Acredita na palavra ouvida, ou seja: admite as argumentações sofistas, os
achômetros e chutômetros de todas as naturezas bombardeando as pessoas, por toda parte.
2. Leitura. Acredita na palavra escrita da imprensa programada e dirigida fazendo a cabeça dos incautos, seminformados, desinformados ou malinformados.
3. Visão. Acredita nas imagens vistas através da televisão e do cinema unidimensional,
a mídia imagética, o turbilhão vertiginoso das imagens, os truques cinematográficos, as realidades
virtuais e a Imagística ou os paroxismos inesperados da imaginação exaltada.
Autopensenidade. Deste modo, qualquer pessoa desavisada começa a pertencer à massa
humana impensante, pois passa a despender poucos autopensenes auto e heterocríticos na análise
do significado e das causas essenciais das coisas.
Neófobo. O neófobo dogmático, antimudancista, impõe permanente resistência às descobertas revolucionárias, impedindo o progresso científico e a propagação das verpons.
Exame. Consoante à Autopesquisologia, a personalidade antidogmática, sempre apertando a mercadoria antes de comprá-la, procura experimentar as verdades relativas de ponta pela
experiência, a demonstração e a prova, por si mesma, ampliando a própria agenda ideológica ao
extremo, examinando tudo, ou seja, executando a reverificação de 4 realidades, aqui listadas na
ordem funcional:
1. Apresentação: o conteúdo (a essência, o percepto, a mensagem) e a forma (a moldura, a roupagem, o envoltório).
2. Veracidade: o fato (Experimentologia) e as versões (Comunicologia, mídias).
3. Realidade: o fato aqui e agora (simulcognição, Proxêmica) e as repercussões na convenção do tempo (Cronêmica) – a medida do movimento da matéria – e do espaço implicando nas
múltiplas dimensões conscienciais e efeitos consequentes.
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4. Pararrealidade: o fato (Fatuística) e o parafato (Parafatuística); a intrafisicalidade
e a multidimensionalidade.
Confor. Aspecto surpreendente das análises libertárias de tudo está nas acepções ou significados sadios e úteis das expressões e vocábulos corriqueiramente expressando tão só o lado
pior ou doentio das coisas, tornados desgastados, corrompidos ou envilecidos na maior parte dos
contextos, e dentro do confor (Conformática), quando nos dedicamos ao exercício do resgate dos
vocábulos ou à regeneração das palavras.
Ambiguidade. Segundo a Experimentologia, a conscin inteligente torna-se desprovida
de excessivos preconceitos, apriorismos, repressões e condicionamentos, identificando a ambiguidade atuante em toda a parte, notadamente em relação aos vocábulos e expressões bifacetados ou
envilecidos pelo significado pior, por exemplo: apego, calculismo, estratégia, estresse, omissão,
rotina, tática e outros, como é o caso do vocábulo autodidatismo, onde se deve ver, com lógica,
a acepção melhor, sadia e evolutiva.
Trafores. Assim, a conscin lúcida se comporta ante a evolução, abrindo nova forma de
abordagem para os problemas, por exemplo, ao modo destas 5 condições, as quais, apesar das
aparências enganosas, não são trafares dissimulados, mas trafores óbvios:
1. Apego. A personalidade conscientemente apegada aos hábitos e rotinas inevitáveis na
vida intrafísica, a fim de não se alienar dentro da Proexologia.
2. Calculismo. A personalidade inteiramente calculista o tempo todo, onde se manifesta,
na mais completa honestidade intelectual e cosmoética, dentro da autorganização consciencial impondo disciplina com a intenção de ampliar a eficácia pessoal, em busca da consecução do compléxis.
3. Estressamento. A conscin constantemente estressada, mas de modo sadio em função
da neofilia e da renovação autodeterminada por crises de crescimento e reciclagens continuadas,
impostas pela própria evolução pessoal, dentro do universo da Evoluciologia.
4. Passividade. O colaborador – homem ou mulher – dando passividade consentida
e lúcida ao amparador extrafísico nas práticas da tenepes, diariamente, vivendo em crescente automotivação.
5. Possessão. A pessoa submetendo-se conscientemente à condição da possessão benigna (Psicofonia, inspiração, amparo de função) perante o amparador, quando isso se faça útil
dentro da Assistenciologia.
Ideias. As 5 atitudes listadas não significam a exumação de palavras-cadáveres, mas
o enfrentamento cara a cara, com impacto frontal, da associação de ideias livres, despreconceituosas, inventivas e heurísticas, em prol da polimatia, atento ao escopo ou megafoco de alcançar
a vivência da cosmoconsciência.
Convencionalismos. Tais vocábulos são perseguidos por todos os convencionalismos,
tradicionalismos e mitologias arraigadas, e estigmatizados por todas aquelas conscins simplistas
e anestesiadoras de consciências, e, além disso, marionetadas pelos fanáticos com excessivas camisas-de-força de normas e regras (book), sem nenhum laivo de inventividade.
Desrepressões. Tais fatos evidenciam a eliminação prática de preconceitos, mitos, lavagens subcerebrais, repressões e neofobias geradas por quaisquer departamentos do conhecimento
humano, e expressam a conduta melhor ou mais almejável perante a inteligência evolutiva (IE).
Equívocos. As palavras nos enganam com relativa facilidade e tal fato permite maiores
equívocos justamente quanto ao significado imposto ao emprego do termo, naquele momento
evolutivo ou injunção interpessoal ou interconsciencial.
Educação. Daí vem o fato pelo qual a educação formal é inevitável, pois sem educação
não há evolução, mas também a relevância do autodidatismo (reeducação) se impondo como coroamento da formação mentalsomática de qualquer conscin mais lúcida. Preceito intelectual da
adolescência para toda a vida humana: – Jamais sair da escola.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodidatismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
2. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
3. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
4. Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
5. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
6. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
7. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.

EXISTE ÓBVIO COMBATE DO ACADEMICISMO, OU DO
HOLOPENSENE DA MÁQUINA DA UNIVERSIDADE, CONTRA O AUTODIDATISMO, ADMITIDO À CONTA DE CONCORRENTE, DENTRO DA INDÚSTRIA DA EDUCAÇÃO.
Questionologia. Qual o significado para você do autodidatismo no universo da escolaridade pessoal? Você prossegue estudando e pesquisando, por si próprio, o tempo todo?
Filmografia Específica:
1. O Óleo de Lorenzo. Título Original: Lorenzo’s Oi . 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 doença. Os pais, no entanto, não pouparão esforços em ajudá-lo.
Bibliografia Específica:
1. Abrahão, Thais; Autodidatismo é Saída para se Aprimorar; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 80;
N. 25.960; Caderno: Sua Vez; Seção: Classificados Empregos; 2 ilus.; São Paulo, SP; 30.04.2000; página 5 – 16.
2. Assumpção Filho, Milton Mira; O Trabalhador Autodidata (Aprimoramento Profissional & Procura por
Livros Científicos); Tribuna da Imprensa; Jornal; Diário; Seção: Opinião; Rio de Janeiro, RJ; 29.01.99; página 4.
3. Soares, Manuela Goucha; André, o Autodidacta (André Gago: Ator, Diretor & Docente em Estudos
Teatrais); Expresso; Jornal; Diário; Caderno: Espectador; 1 ilus.; Lisboa; Portugal; 13.05.2000; página III.
4. Vieira, Waldo; Autodidatismo: Experimentologia; Boletins de Conscienciologia; Revista; Bimensário;
Vol. 2; N. 1; 3 enus.; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro / Dezembro, 2000; páginas 21 e 22.
5. Idem; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 21.
6. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 18, 146, 166, 168, 263, 276, 283, 342, 366, 399, 409, 426, 593, 596,
620, 628, 630 e 645.
7. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 33, 47, 100, 117, 124, 134, 143, 337, 380,
400, 453, 490, 492, 495, 549, 561, 673, 736, 763, 813, 875, 934, 1.026, 1.033, 1.048. 1.071, 1.109 e 1.110.
8. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
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Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 100, 361, 365, 397, 546,
666 e 799.
9. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 97, 115, 122, 131, 140, 453 e 694.
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AUTODIDATISMO CONSCIENCIOLÓGICO
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodidatismo conscienciológico é a habilidade ou capacidade de a conscin semperaprendente, homem ou mulher, ampliar e atualizar de maneira autônoma, ininterrupta
e comprometida a assimilação pessoal teática do corpus da Conscienciologia, através da autodeterminação e dos autesforços cognitivos, organizativos, deliberativos e executivos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo autodidata deriva do idioma Francês, autodidacte, e este do idioma
Grego, autodídaktos, “autodidata”, constituído por autós, “eu mesmo; por si próprio”, e dídaskó,
“ensinar; instruir”. Apareceu em 1871. O sufixo ismo procede do mesmo idioma Grego, ismós,
“doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autodidaxia conscienciológica. 2. Autoinstrução consciencial.
3. Autonomização cognitiva de ponta. 4. Auteducação neoparadigmática. 5. Autopesquisística
neoverponológica. 6. Eumatia evolutiva. 7. Reeducação autevolutiva espontânea. 8. Autotares.
9. Autoparapedagogia independente.
Neologia. As 3 expressões compostas autodidatismo conscienciológico, autodidatismo
conscienciológico primário e autodidatismo conscienciológico avançado são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Heterodidaxia conscienciológica. 2. Heterodependência cognitiva
conscienciológica. 3. Apedeutismo consciencial. 4. Autoinsuficiência neoverponológica. 5. Autodidatismo academicista.
Estrangeirismologia: a internet enquanto megaaporte informacional ao autodidata lúcido; o sprint cognitivo; as autopesquisas urbi et orbi, registradas fulltime; o investissement cognitivo e paracognitivo na recuperação do corpus de neoverpons do Curso Intermissivo (CI); a auteducação homemade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização autocognitiva de ponta.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autodidatismo: Neossinapsologia Teática. Sejamos nossos professores. Autodidaxia: megatrafor autolibertário. Parapsiquismo: maxidesafio autodidático. Autocognição: compromisso intransferível. Autorreeducação fundamenta autorreciclagens. Autodidata: maratonista mentalsomático.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Automentalsomatologia; o materpensene da auteducação consciencial; a autopensenização pesquisística; os prioropensenes; a prioropensenidade
fundamentando a autocognição verponológica; os autocognopensenes; a autocognopensenidade
estimulada; os lateropensenes; a lateropensenidade; a dosagem lateropensênica profícua ampliando pesquisas sem dispersões; os autodidactopensenes; a autodidactopensenidade ininterrupta; os
neopensenes; a neopensenidade; a gana neopensênica; os genopensenes; a genopensenidade promovendo a postura autodidata; o holopensene da autocientificidade conscienciológica; os enciclopensenes; a enciclopensenidade ampliando a eumatia autogesconografológica.
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Fatologia: o autodidatismo conscienciológico; a propensão natural ao conhecimento dos
fundamentos e mecanismos evolutivos atuantes sobre a consciência; a autoidentificação imediata
ao contato com o neoparadigma consciencial; a livre iniciativa pesquisística; a espontaneidade na
priorização do conhecimento consciencial; os autesforços cognitivos em prol da assimilação eficiente do conteúdo neoverponológico desafiador; a renúncia ao meio entendimento; a motivação
enquanto combustível do conscienciólogo autodidata; a autorganização viabilizando o autodidatismo lúcido; a autorreflexão e o autodiscernimento enquanto pilares da autodidaxia conscienciológica; a definição das pesquisas adequadas ao momento evolutivo através da constante revisão
intraconsciencial; a manutenção da zona de autolucidez; o autopatrocínio da ampliação intelectual
de ponta; a potencialização da autossuficiência evolutiva relativa; a ampliação autocognitiva enquanto prerrogativa evolutiva inalienável; o abertismo consciencial inato; a motivação espontânea
frente ao megadesafio cognitivo proposto pela Ciência das Ciências; o limite autodidático frente
à bagagem cognitiva e paracognitiva momentânea; as sincronicidades corroborando a conduta autodidata; o investimento na biblioteca conscienciológica pessoal; a manutenção do veio ideativo
e das metas pesquisísticas predeterminadas aberta a fatos direcionadores e redirecionadores; as
raias ou limites quantitativos da pesquisa evitando a dispersividade; a superação do foco unicamente teórico; a incorruptibilidade quanto à consecução das programações de estudos e práticas
conscienciológicas; a matematização da rotina de estudos; a autossuficiência intelectual instigada
pelas restrições pessoais a cursos e eventos conscienciológicos; a constante e sadia insatisfação
informacional; a perspicácia do autodidata ao inserir proficuamente pesquisas conscienciológicas
na rotina pessoal; a base intrafísica distante das Cognópolis e Instituições Conscienciocêntricas
(ICs) impulsionando o autodidatismo; o estresse sadio ocasionado e retroalimentado pela autorrenovação consciencial incessante; o autodidatismo despertando potencialidades ainda ociosas;
o referencial do megautodidatismo silenciosamente explicitado pelas consciências vivenciando
a condição do Serenismo (Ano-base: 2016).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a equipex promovendo o amparo técnico ao pesquisador conscienciólogo autônomo empenhado na autoqualificação tarística interassistencial; a importância da homeostase energossomática na manutenção do
autodidatismo lúcido; a vida humana enquanto curso de imersão energossomática; a megaferramenta autoparadidática da projetabilidade lúcida (PL); as vivências extrafísicas promovendo autaprendizados inquestionáveis quanto à Energossomatologia; o caráter peremptório da autodidaxia
parapsíquica na autevolutividade; as pararrotinas cognitivas; a achega retrobiográfica corroborando a assertividade das autopesquisas independentes; o autodidatismo interassistencial, multidimensional e parassocial ínsito às práticas diárias da tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodidatismo-autesclarecimento-heteresclarecimento;
o sinergismo autonomia-autevolutividade; o sinergismo participação presencial em eventos conscienciológicos–autodidatismo; o sinergismo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização funcional potencializando o traço autodidata; o sinergismo autoortodidatismo–sustentabilidade pensênica interassistencial.
Principiologia: o princípio da interdependência evolutiva levando à relativização do autodidatismo; o princípio da autodisciplina evolutiva.
Codigologia: as cláusulas relativas ao comprometimento pesquisológico inseridas no código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a prudência do pesquisador conscienciólogo autodidata em sopesar permanentemente os limites da teoria em relação à prática; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica do planilhamento pesquisístico enquanto ferramenta autorganizativa; as técnicas conscienciométricas explicitando conquistas pró-evolutivas íntimas; o autaprendizado multidimensional proporcionado pelas técnicas projetivas; a técnica da releitura potencializando a absorção do materpensene textual; a autotecnicidade mentalsomática.
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Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico a distância demandando maior autodidatismo por parte da conscin.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da
vida cotidiana possibilitando infindo repertório de experimentos teáticos ao autodidata atilado.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos do autodidatismo ampliando a autonomia evolutiva; os efeitos da
autodidaxia na reciclogenia pessoal; os efeitos do autodiscernimento cosmoético na distinção entre extrapautas evolutivas e desviantes dentro das autopesquisas conscienciológicas; os efeitos do
autodidatismo na manutenção do autocriticismo refratário às coleiras sociais intelectivas.
Neossinapsologia: as retrossinapses intermissivas predispondo ao autodidatismo fomentador de neossinapses.
Ciclologia: as investigações autevolutivas autônomas levando ao ciclo recéxis-recin;
o ciclo (autopesquisístico) planejamento-consecução-manutenção-revisão-resultados-autofeedback; o ciclo texto-glossário-texto inerente à fase de apreensão de neologismos conscienciológicos;
o ciclo do autodidatismo teático; o ciclo prioridades pessoais evolutivas–autorganização–ampliação da autodisponibilidade pesquisística; o ciclo leitura concluída–autoincremento ideativo–satisfação pessoal–motivação–neoleitura; o ciclo cansaço mental–pausa técnica–retomada potencializada da pesquisa.
Enumerologia: o autodidatismo energossomático; o autodidatismo parapsíquico; o autodidatismo mentalsomático; o autodidatismo projeciológico; o autodidatismo tenepessológico;
o autodidatismo grafopensênico; o autodidatismo proexológico.
Binomiologia: a delimitação do binômio especialismo-generalismo otimizando a prolificidade pesquisística; o binômio eumatia conscienciológica–erudição evolutiva; o binômio potência consciencial–autodiscernimento intelectual; o binômio autodidático multidisciplinaridade-Conscienciologia.
Interaciologia: a interação atributos mentais–vontade–motivação embasando a autogestão reeducativa de base conscienciológica; o autocomprometimento evolutivo decorrente da interação neoconhecimentos-neorresponsabilidades; o autaprendizado disponível nas interações com
consciências, pré-humanos, vegetais, ambientes e objetos.
Crescendologia: o crescendo retributivo autodidatismo-heteresclarecimento; o crescendo cosmovisiológico proporcionado pela autotares; o crescendo autodidaxia cognitiva–autodidaxia parapsíquica; o crescendo responsabilidades-megarresponsabilidades decorrente da autorrecuperação de megacons; o crescendo da autoconfiança mentalsomática; o crescendo holomaturológico heterodidatismo-autodidatismo.
Trinomiologia: a definição das autopesquisas prioritárias pelo trinômio cognição-parapsiquismo-comunicação.
Polinomiologia: o polinômio vontade-decisão-deliberação-perseveração; o polinômio
leitura-observações-vivências-anotações-análises-arquivos.
Antagonismologia: o antagonismo autodidatismo / desmotivação intelectiva; o antagonismo (influência) exopensenidade nociva / autopensenidade homeostática.
Paradoxologia: o paradoxo de a autopesquisa autônoma produzir resultados coletivos;
o paradoxo de aprender ensinando.
Politicologia: a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às rotinas de pesquisas conscienciológicas.
Filiologia: a conscienciofilia; a autocogniciofilia; a neoverponofilia; a lexicofilia; a gesconofilia; o megatrafor da neofilia; a bibliofilia conscienciológica.
Sindromologia: a evitação da síndrome do deslumbramento devida às retrocognições,
potencialmente obnubiladora da vertente autopesquisística prioritária ao momento evolutivo.
Mitologia: as vivências autotarísticas desconstruindo os mitos academicistas; os resultados das pesquisas pessoais desconstruindo o mito da mudança de patamar evolutivo sem autesforço e discernimento.
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Holotecologia: a didaticoteca; a pedagogoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a prioroteca; a autopesquisoteca; a grafopensenoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia;
a Autocriativologia; a Voliciologia; a Parapedagogiologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Autoproexologia; a Paradireitologia; a Antidogmatologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa eumática; a conscin lúcida; a conscin cognitivamente autônoma;
a conscin semperaprendente; a conscin mentalsomática; o ser desperto; a conscin enciclopedista;
a conscin erudita; a conscin não-cognopolita.
Masculinologia: o autodecisor; o cognopolita; o intermissivista; o conscienciólogo;
o proexista; o escritor; o reciclante existencial; o inversor existencial; o superdotado; o tenepessista; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autodecisora; a cognopolita; a intermissivista; a consciencióloga;
a proexista; a escritora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a superdotada; a tenepessista; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens semperaprendens;
o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens methodologus;
o Homo sapiens meganalyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodidatismo conscienciológico primário = a apreensão pessoal teórica
das verpons propostas pela Conscienciologia, de maneira independente; autodidatismo conscienciológico avançado = a autodidaxia evoluída fundamentada no corpus teórico da Conscienciologia e corroborada na práxis parapsíquica multidimensional, capaz de estabelecer a neoverponogenia pessoal interassistencial.
Culturologia: a cultura do autesclarecimento evolutivo teático; a cultura da autocientificidade aplicada à Tudologia; a Multiculturologia Conscienciológica.
Intermissiologia. De acordo com a Proexologia, o pesquisador conscienciológico autodidata vivencia com maior desenvoltura o processo de recuperação de cons magnos ínsitos à holomemória, potencialmente adquiridos em Curso Intermissivo recente, incrementando o ciclo informacional paracérebro-cérebro e a autoconsciencialidade quanto aos próprios rumos existenciais prioritários.
Teaticologia. Fundamentando-se na Descrenciologia, o autodidatismo conscienciológico
pressupõe a criticidade máxima quanto à prioridade ou especificidade autevolutiva momentânea
e à informação sob enfoque de estudo, incorrendo inarredavelmente no megaescrutínio situacional, informacional, intelectivo e ideativo, considerando, por exemplo, 13 fatores listados em ordem alfabética:
01. Apreensibilidade: o reconhecimento lúcido e racional dos autolimites cognitivos
e parapsíquicos momentâneos; a Holossomatologia.
02. Conteúdo: a profundidade na assimilação do constructo; a captação da essência, núcleo, concepto, conceito ou teor dos achados; a Hermeneuticologia.
03. Contexto: a conjuntura intraconsciencial geradora do interesse autoinstrutivo; o investimento intelectual pontual ao momento autevolutivo; a Autoproexologia.
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04. Continuísmo: a automotivação permanente, retroalimentada pelos achados pesquisísticos hauridos; os autesforços no prosseguimento de metas pessoais neocognitivas predeterminadas; o feedback neossináptico; a Voliciologia.
05. Cronograma: a eficiência no plano de estudos e na distribuição temporal das pesquisas, distintas ou simultâneas, a curto, médio ou longo prazo; a Cronêmica.
06. Delimitação: o delineamento exequível da linha de pesquisa dentro da disponibilidade pessoal; a evitação de ampliações pesquisísticas incompatíveis à rotina; a Antidesperdiciologia.
07. Forma: o peso intelectivo da aparência, apresentação, invólucro, moldura, linguagem ou aspecto dos dados buscados ou encontrados; a Morfologia.
08. Neopensenarium: os investimentos na otimização da base mentalsomática intrafísica; o ambiente pessoal de pesquisas autorreeducativas; a Recinologia.
09. Prioridade: o veio proexológico norteando o rumo autodidático; a técnica do Conscienciograma; a Megafocologia.
10. Registros: a manutenção irrestrita de registros e anotações pessoais; o comprometimento frente aos insights técnicos da equipex, pontuais dentro das autopesquisas independentes;
a Arquivologia.
11. Revisionismo: a qualimetria cosmovisiológica aplicada ininterruptamente às pesquisas, parapesquisas, priorizações, metas e achados; a Revisiologia.
12. Teática: a premência da abordagem prática dos temas conscienciológicos sob enfoque de pesquisa; a teaticidade dos saberes multidimensionais; a Paracerebrologia.
13. Veracidade: a acurácia e reflexão sobre fatos e parafatos; a verificabilidade teática;
a logicidade da neo-hipótese; a Descrenciologia.
Interassistenciologia. A ampliação autocognitiva teática, acessível pela omnivisão evolutiva da Conscienciologia, impacta inevitavelmente a postura da conscin perante realidades e pararrealidades, fomentando e retroalimentando o continuísmo do autoposicionamento interassistencial e a maturação do senso de cosmismo, em franco contrafluxo às condutas intelectualmente estagnantes disseminadas na Socin, ainda patológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodidatismo conscienciológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
02. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
03. Autorreeducabilidade universalista: Autorreeducaciologia; Homeostático.
04. Autossuficiência intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Conhecimento conscienciológico: Autocogniciologia; Homeostático.
07. Conhecimento teático: Teaticologia; Homeostático.
08. Diário autopesquisístico conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.
09. Ensino: Evoluciologia; Homeostático.
10. Infopesquisa conscienciográfica: Cosmovisiologia; Neutro.
11. Linha ideativa da pesquisa: Pesquisologia; Neutro.
12. Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
13. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
14. Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
15. Saber transversal: Autocogniciologia; Neutro.
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O AUTODIDATISMO CONSCIENCIOLÓGICO CONFIGURA
POSTURA EVOLUTIVAMENTE AVANÇADA DA CONSCIN
PERANTE O DESAFIO INALIENÁVEL DA TEATICOLOGIA,
EXIGINDO ORGANIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO INCESSANTES.
Questionologia. Você, pesquisador ou pesquisadora, compreende o caráter inderrogável
do traço autodidata frente à autevolução? Como avalia a própria autodidaxia quanto à teática multidimensional proposta pela Conscienciologia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 657, 1.034, 1.122
e 1.140 a 1.142.

M. P. C.
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AUTODIDATISMO PARAPSÍQUICO
(AUTODIDATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodidatismo parapsíquico é o estudo teático, pessoal, da paraperceptibilidade por meio dos autesforços da conscin lúcida, intermissivista ou não, de modo prioritário,
crescente, contínuo ou ininterrupto.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo autodidata deriva do idioma Francês, autodidacte, e este do idioma
Grego, autodídaktos, “autodidata”, constituído por autós, “eu mesmo; por si próprio”, e dídaskó,
“ensinar; instruir”. Apareceu em 1871. O sufixo ismo procede também do idioma Grego, ismós,
“doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O elemento de composição para vem do mesmo idioma Grego, pará,
“por intermédio de; para além de”. A palavra psiquismo provém do idioma Francês, psychisme,
e este do idioma Grego, psykhé, “alma como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”.
Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Autodidaxia parapsíquica. 02. Autopreceptoria paraperceptiva.
03. Autodidatismo multidimensional. 04. Autodidatismo projetivo. 05. Autodidatismo extrafísico. 06. Autodidatismo parafenomênico. 07. Autodidatismo bioenergético. 08. Saber transversal
parapsíquico. 09. Saber paralelo multidimensional. 10. Saber transcendente.
Neologia. As 4 expressões compostas autodidatismo parapsíquico, autodidatismo parapsíquico aquisitivo, autodidatismo parapsíquico executivo e autodidatismo parapsíquico distributivo são neologismos técnicos da Autodidaticologia.
Antonimologia: 01. Apedeutismo parapsíquico. 02. Analfabetismo parapsíquico.
03. Ignorantismo parapsíquico. 04. Preguiça mental. 05. Apedeutismo bioenergético. 06. Heterodidatismo. 07. Didaxia fenomênica. 08. Saber tradicional. 09. Saber convencional. 10. Saber
eletronótico; saber mecanicista.
Estrangeirismologia: a open mind; a awareness permanente; a penetralia mentis;
a apex mentis; o Autopensenarium; o Taquipensenarium; o Evolutionarium; o Mentalsomarium;
o Cosmocognitarium; o antimagister dixit; a eficácia do laptop na autodidaxia generalista e atacadista; a selfinstruction paraperceptiva; as formas individualizadas de aquisição do know-how parapsíquico; o aperfeiçoamento gradativo da performance parapsíquica; a teática da autoconscientização multidimensional full time.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade das parapercepções pessoais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmovisão; o abertismo autopensênico; a extrapolação pensênica; os lateropensenes; a lateropensenidade; a polipensenização; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; o holopensene da autocientificidade
conscienciológica; a radicação vitalícia no holopensene da Cognópolis.
Fatologia: a vitaliciedade no desenvolvimento ininterrupto do autodidatismo multidisciplinar; a depuração das rotinas intelectuais; a lacuna crítica dos educandários formais não ministrando a Autoproexologia; a construção do conhecimento integral; a maxidissidência da hiperacuidade da conscin lúcida autodidata com as Religiões e as Academias Eletronóticas; a hiperdicionarização cerebral pessoal; o autestudo prioritário sem diplomas acadêmicos; a condição natu-
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ral e permanente do onmiquestionamento pessoal; o autodidatismo ultrapassando a educação formal; as proéxis intelectuais; a independência crítica-científica-filosófica permanente; a despertez
e o autodidatismo; a catálise da evolução consciencial; a instrução pessoal sem professores titulares formais; o autodidatismo permanente além da escolaridade convencional do doutoramento;
o antignorantismo constante e crescente; o âmbito incomensurável do autodidatismo; a autexperimentação continuada; a educação parapsíquica indispensável à evolução da consciência; o autodidatismo multifacetado contínuo na condição de rotina útil; a biblioteca pessoal especializada na
Parapercepciologia; as consultas pessoais à Holoteca; o autoposicionamento contrário ao dogmatismo científico convencional inibidor da autocriatividade aberta por meio do parapsiquismo;
a polivalência pessoal; o autodidatismo conscienciológico diário; o senso de prioridade evolutiva
demonstrado na dedicação à autodidaxia parapsíquica.
Parafatologia: o autodidatismo parapsíquico; o autodidatismo bioenergético; o autodidatismo parapsíquico poliglótico e diversificado; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as anotações e registros sobre as ocorrências
parapsíquicas devendo, racionalmente, ser ininterruptas, enriquecendo a Arquivologia Pessoal;
o neoautodidatismo intra e extrafísico permanente; as neorrealidades identificadas pelo autodidatismo parapsíquico ininterrupto; a memória expandida parapsiquicamente; a paraverbação evolutiva perante o evoluciólogo do grupocarma; o aperfeiçoamento do autoparapsiquismo; a interpretação acurada dos conteúdos parafenomênicos; a paraerudição teática; as pararrotinas cognitivas;
a direção megafocal multidimensional; a cosmovisão multidimensional dos parafatos; o autodidatismo parapsíquico veterano, constante, ininterrupto, mentalsomático, generalista, atacadista
e útil; a aprendizagem multidimensional; a tarefa do paraesclarecimento pessoal; a autotares parapsíquica; a fixação do autodidatismo parapsíquico prioritário; a superreeducação transcendental;
a Megaescola Terrestre colocada à frente do Mega-Hospital Terrestre; a natureza autodidata da
aprendizagem parapsíquica; as lições auferidas no estudo das paravivências; as parexperimentações autocomprovadoras; o resgate da própria herança parapsíquica; a construção do saber parapsíquico pessoal; a administração multidimensional da autevolução lúcida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vasta dicionarização cerebral–taquipsiquismo–fluência
comunicativa; o sinergismo paracérebro-cérebro na pensenosfera homeostática; o sinergismo
evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmonizadas; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo cognitivo do agrupamento de termos correlatos; o sinergismo mais transcendente paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergismo da quantidade com qualidade; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;
o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da qualidade; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da verpon; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da semperaprendência; o princípio
do autodidatismo ininterrupto abrangendo a paraperceptibilidade interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando a busca pela excelência na autexpressão global.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria
e a prática do autodidatismo contínuo.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumentativas; as técnicas da Paradiplomacia; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da
Debatologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a autotecnicidade mentalsomática veterana; a técnica do turno mentalsomático funcionante; a técnica do autodidatismo; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica de
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identificação das sinaléticas do parapsiquismo pessoal; as técnicas projetivas; as técnicas do
autaprimoramento parapsíquico; a rememoração de técnicas parapsíquicas utilizadas em retrovidas; a atualização de retrotécnicas parapsíquicas ao neocontexto; a geração de Neotecnologias
Parapsíquicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível dos Parapsiquistas; a autodidaxia permanente enriquecida pelos Colégios Invisíveis
da Ciência e da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento
da comunicação oral; o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com
os amparandos; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética no nível de amparabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da exemplificação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência crítica; o efeito da vida humana dedicada à intelectualidade assistencial; os efeitos evolutivos prioritários da curiosidade parapesquisística; os efeitos do autodidatismo na instauração da autopostura crítica ante as coleiras sociais; os efeitos insubstituíveis do autodidatismo parapsíquico na revisão, ampliação e consolidação do repertório parafenomênico pessoal; os efeitos indescartáveis da intencionalidade interassistencial cosmoética nas vivências parafenomênicas avançadas.
Neossinapsologia: a cadeia heurística de geração de paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo operacional da neoideia; o ciclo pesquisa-ponderação-escrita-debate; o ciclo teático educação formal–autodidatismo permanente; o ciclo do autodidatismo teático; o ciclo pesquisístico experimentos-debates-consensos; o ciclo interassistencial aprender-ensinar.
Enumerologia: o autodidatismo ininterrupto; o autodidatismo multidisciplinar; o autodidatismo indispensável; o autodidatismo interassistencial; o autodididatismo cosmoético; o autodidatismo evolutivo; o autodidatismo cosmovisiológico.
Binomiologia: o binômio taquipsiquismo-assertividade; o binômio taquipsiquismo-multiculturalismo; o binômio autavaliação–reperspectivação intelectual; o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia; o binômio tenepes-ofiex potencializando o ritmo mentalsomático; o binômio regularidade-periodicidade; o binômio persistência-paciência; a hipercriatividade
através do binômio inspiração serendipitosa–transpiração pesquisística; a proficuidade no binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; a autorganização pelo binômio fluxograma-cronograma;
o binômio Mentalsomatologia-Automegaeuforização; o binômio enciclopedismo-pancognição;
o binômio autodidatismo-erudição; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio Subcerebrologia-Paracerebrologia; o binômio parapercepções-paracognições.
Interaciologia: a interação custo-benefício mentalsomático; a interação educação formal–autodidatismo ininterrupto; a interação Mentalsomatologia-Autodiscernimentologia; a interação autolucidez evolutiva–balanço mentalsomático; a interação inteligência evolutiva–autorreflexão periódica; a interação esforço individual–rendimento evolutivo; a interação 1% de inspiração–99% de transpiração; a interação autodocência permanente–autoqualificação crescente;
a interação autoconfiança paraperceptiva–autossuficiência evolutiva.
Crescendologia: o crescendo onirismo-autodespertamento-taquipsiquismo; o crescendo
gescon-megagescon; o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo
da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do simples ao
composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo do intrafísico ao extrafísico; o crescendo
em profundidade e extensão das autoabordagens originais; o crescendo intelectualidade adolescente–mentalsomaticidade existencial–taquirritmicidade intelectiva longeva; o crescendo autodi-
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datismo físico–autodidatismo parapsíquico; o crescendo da holomaturidade mais autodidatismo–
–menos heterodidatismo; o crescendo evolutivo de recins parapsíquicas; o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio bradipsiquismo-normopsiquismo-taquipsiquismo; o trinômio
objetos ajustados–equipamentos funcionais–colaboradores entrosados; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autêntico-essencial-prioritário; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio do abertismo consciencial Tertuliarium-Holoteca-Holociclo; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio autodiscernimento–domínio energético–autodidatismo; o trinômio definição temática–autoinstrução bibliográfica–autopreparação pragmática; o trinômio estudos-pesquisas-treinamentos; o trinômio leituras-observações-vivências; o trinômio teática-confor-verbação.
Polinomiologia: o polinômio taquipsiquismo-agilidade-concisão-compreensibilidade;
o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio palestra-artigo-curso-livro; o polinômio
reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; a relevância do polinômio dieta balanceada–ginástica moderada–sono repousante–respiração correta–estado vibracional na manutenção do ritmo mentalsomático intenso; o polinômio
universalidade-prioridade-cognoscibilidade-cosmoeticidade na seleção dos temas transversais;
o polinômio estudo–leitura–registro–docência parapsíquica; o polinômio vontade-intenção-autorganização-autodeterminação; o polinômio proatividade experimental–hiperacuidade paraperceptiva–autocriticidade detalhista–autaquisição paracognitiva.
Antagonismologia: o antagonismo taquipsiquismo / bradipsiquismo; o antagonismo
longevidade produtiva / longevidade contemplativa; o antagonismo pessoa lúcida / pessoa alienada; o antagonismo tempo integral / tempo livre; o antagonismo dia matemático / dia perdido;
o antagonismo dia luminoso / dia apagado; o antagonismo dia cultural / dia vegetativo; o antagonismo cosmovisão evolutiva / monovisão calidoscópica doentia; o antagonismo intelectual autodidatismo / diletantismo; o antagonismo autodidatismo / apedeutismo; o antagonismo formação autodidata / lavagem subcerebral.
Paradoxologia: o paradoxo da aceleração laboral serena; o paradoxo do autodidatismo parapsíquico não dispensar a parapreceptoria amparadora; o paradoxo do verdadeiro mestre promover a autonomia educativa do aluno.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;
a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à busca pela erudição parapsíquica teática.
Filiologia: a gnosiofilia; a evoluciofilia; a bibliofilia; a proexofilia; a pesquisofilia;
a conscienciofilia; a gesconofilia.
Mitologia: a desconstrução autovivencial dos mitos religiosos.
Holotecologia: a maturoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;
a ciencioteca; a evolucioteca; a mnemoteca.
Interdisciplinologia: a Autodidaticologia; a Reeducaciologia; a Parapercepciologia;
a Cosmovisiologia; a Autoparapesquisologia; a Arquivologia; a Mentalsomatologia; a Extrafisicologia; a Parapedagogiologia; a Parepistemologia; a Autocogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin de índole pesquisística.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o autaprendiz parapsíquico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a autaprendiz parapsíquica.
Hominologia: o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens atilator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens lucidologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens scientificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodidatismo parapsíquico aquisitivo = o estudo teático, pessoal, precoce, inicial, da paraperceptibilidade por parte do inversor, rapaz ou moça, ainda adolescente; autodidatismo parapsíquico executivo = o estudo teático da paraperceptibilidade por parte da conscin
madura através da docência conscienciológica, inclusive itinerante; autodidatismo parapsíquico
distributivo = o estudo teático, pessoal, da paraperceptibilidade por parte da conscin, homem ou
mulher, interassistencial, através das práticas diárias da tenepes.
Culturologia: a cultura da Autodidaticologia; a cultura da Parapercepciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodidatismo parapsíquico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
04. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Balanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Consciência calidoscópica: Autolucidologia; Neutro.
08. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Duplocurso: Reeducaciologia; Homeostático.
10. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
11. Formação conscienciológica: Autocogniciologia; Homeostático.
12. Paratécnica: Extrafisicologia; Neutro.
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13. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
14. Ritmo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Saber transversal: Autocogniciologia; Neutro.

O AUTOCONHECIMENTO DA CONSCIN SENSITIVA, DEPOIS
DE DETERMINADO NÍVEL EVOLUTIVO, TRANSCENDE TODAS AS PUBLICAÇÕES E SÓ O AUTODIDATISMO COSMOVISIOLÓGICO E PARAPSÍQUICO PROSSEGUE ENSINANDO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega o autodidatismo parapsíquico o tempo
todo? Desde quando?

Enciclopédia da Conscienciologia

3076

AUTODIDATISMO VERBETOLÓGICO
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodidatismo verbetológico é o exercício intelectual ininterrupto autônomo promovido pela conscin motivada semperaprendente, homem ou mulher, capaz de se autorganizar para o estudo da Enciclopédia da Conscienciologia por meio de leitura de verbetes,
acompanhamento diário de tertúlias e verbetografia, a fim de recuperar cons e promover autorreciclagens visando a interassistencialidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo autodidata deriva do idioma Francês, autodidacte, e este do idioma
Grego, autodídaktos, “autodidata”, constituído por autós, “eu mesmo; por si próprio”, e dídaskó,
“ensinar; instruir”. Apareceu em 1871. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina;
escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de;
peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição
patológica”. O vocábulo verbo vem do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu
no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O elemento de composição logia deriva do
idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autoinstrução verbetológica. 2. Autodidatismo enciclopédico.
3. Rotina intelectual verbetológica. 4. Autodidaxia verbetológica.
Neologia. As 3 expressões compostas autodidatismo verbetológico, autodidatismo verbetológico jejuno e autodidatismo verbetológico veterano são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Analfabetismo enciclopédico. 2. Autodesorganização verbetográfica. 3. Apedeutismo verbetológico. 4. Ignorantismo enciclopédico.
Estrangeirismologia: a auteducação homemade; o upgrade intelectivo; o Tertuliarium;
o Verbetarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às priorizações evolutivas.
Coloquiologia: o ato inteligente, paciente e persistente de evoluir devagar e sempre.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da verbetografia; a disciplina pensênica; os cognopensenes; a cognopensenidade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; a agilização pensênica a partir da implantação do autodidatismo verbetológico; a plateia extrafísica e o holopensene
específico de cada tertúlia assistida e verbete lido; a amplitude autopensênica; o pensene retílineo.
Fatologia: o autodidatismo verbetológico; o autodidatismo evolutivo; a autorganização
crescente; a mente curiosa insaciável; a rotina redonda dedicada aos estudos; o autodidatismo
com a agenda pessoal cheia; a prioridade aos estudos em função da necessidade da autopesquisa;
os registros sistemáticos; a busca do conhecimento; a doação do melhor de si; o desenvolvimento
da capacidade crítica; a evitação dos maus hábitos grupais; a crise de crescimento intelectual;
as grandes propostas educativas da Conscienciologia; a habilidade de rever os conceitos; a aplicação teática do conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia; as variadas maneiras de observar
o mesmo tema; as especialidades no universo enciclopédico; a saturação intencional educativa da
batida na mesma tecla; a gratuidade das aulas e do material didático das tertúlias conscienciológicas; o telecurso de longo curso atravessando décadas; a participação nas tertúlias conscienciológicas diárias; as casuísticas inspiradoras de verbetógrafos exemplaristas; as tertúlias gravadas
contribuindo no aprofundamento das ideias conscienciológicas; as tertúlias online ao vivo como
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oportunidade de interação dos teletertulianos com os cognopolitas; a interassistência ao realizar
a pergunta; as reflexões sofisticadas; a Impactoterapia promovida pelo verbete esclarecedor; a recuperação de cons a partir da leitura de verbetes; a ampliação do dicionário cerebral; o desenvolvimento do taquipsiquismo através da leitura de verbetes; a euforin por retomar o contato com os
verbetes após pausa compulsória; a escrita do verbete motivadora de recins; as revisões dos verbetes; a interassistência mentalsomática; a autodesrepressão intelectual; a aquisição de neoverpons após a defesa; a defesa do primeiro verbete sendo divisor de águas; o desbloqueio mentalsomático após a defesa do verbete; atualização da autoimagem; a viragem autevolutiva; a aceitação
pessoal das evidências de neorresponsabilidades; a pacificação íntima.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no decorrer dos estudos; a instalação de campo energético favorecedor do autodidatismo verbetológico; a atividade
intelectual facilitando a conexão com os amparadores extrafísicos; o reconhecimento da participação no Curso Intermissivo (CI); a desassedialidade mentalsomática a partir da consulta à Enciclopédia da Conscienciologia; a propensão pessoal ao extrapolacionismo verbetológico; a exteriorização de energias ao verbetógrafo jejuno; as inspirações extrafísicas prescritivas da leitura de determinado verbete; a parapreceptoria auxiliando na compreensão do conteúdo tarístico; a possibilidade promovida pelas tertúlias online de conexão com o campo energético instalado no Tertuliarium; o parapsicodrama interassistencial no dia da defesa; a primener pessoal; a recuperação
avançada de cons promovendo a cosmovisão do intermissivista.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–intenção sadia; o sinergismo
abertismo consciencial–curiosidade pesquisística; o sinergismo hábitos sadios–rotinas úteis;
o sinergismo leitura-questionamento-escrita; o sinergismo ordem enciclopédica–organização
mental; o sinergismo autopesquisa incessante–autenfrentamento progressivo; o sinergismo rotina verbetológica–ampliação das autopercepções.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do autesforço insubstituível; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da responsabilidade advinda do conhecimento; o princípio
autossuperador de acrescentar diariamente melhorias aos autodesempenhos; o princípio de os
fatos e parafatos orientarem as pesquisas.
Teoriologia: a teoria da automimese dispensável; as teorias das neoverpons orientando
as prioridades pessoais; a teoria e a prática do autodidatismo verbetológico ininterrupto.
Tecnologia: a vida moderna tecnológica potencializando a vida evolutiva; as técnicas de
acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; a técnica da saturação verbetológica; a técnica paciente do detalhismo; a técnica da cronometragem do tempo; a técnica do circuito corono-frontochacral; a técnica da autoconsciencioterapia verbetográfica; a técnica de viver multidimensionalmente.
Voluntariologia: os voluntários verbetólogos enquanto minipeça do maximecanismo
conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium (Verbetologia); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da
Paraeducação.
Efeitologia: os efeitos da retenção do conhecimento; os efeitos sadios da racionalidade
do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos da criatividade ao lidar com a imprevisibilidade;
os efeitos da transmissão da tertúlia online na proéxis pessoal; o efeito retrocognitivo das ideias
inatas; o efeito da vontade enquanto o primeiro poder da consciência; o efeito das tertúlias online
ao vivo na base intrafísica; o efeito da leitura de verbetes na retilinearidade pensênica.
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Neossinapsologia: as paraneossinapses obtidas através da troca do guia amaurótico
por amparador técnico de função; as neossinapses neofílicas advindas das leituras dos verbetes;
as neossinapses adquiridas pelo exercício contínuo do acompanhamento das tertúlias.
Ciclologia: o ciclo vontade-atenção; o ciclo diário de discussões inteligentes; o ciclo
ler-ouvir-assimilar-refletir-dialogar; o ciclo tempo de saturação–tempo de relaxação; o ciclo
análises-sínteses-neoanálises-neossínteses; o ciclo retroideias-neoverpons; o ciclo evolutivo reflexão-conclusão-extrapolação; o ciclo agir bem–sentir-se bem.
Binomiologia: o binômio debate no Tertuliarium–assimilação do verbete; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio paciência-persistência; o binômio dúvida-esclarecimento; o binômio autorganização-auteficácia; o binômio zona de conforto–zona de desconforto; o binômio
educação formal–autodidatismo verbetológico; o binômio aprendizagem vertical–aprendizagem
horizontal.
Interaciologia: a interação atenção-concentração; a interação tertúlias–organização
pensênica; a interação verbetógrafo-mediador-tertuliano; a interação tertuliano-teletertuliano-paratertuliano; a interação acumulabilidade cognitiva–repertório de soluções evolutivas; a interação estabilidade-dinamismo; a interação pesquisador-amparador.
Crescendologia: o crescendo devaneio-reflexão-neoideia; o crescendo ciclos viciosos–
–ciclos virtuosos; o crescendo repetição-aprimoramento; o crescendo cognitivo da associação de
ideias de ponta no decorrer da tertúlia; o crescendo acumulação informacional–expansão mentalsomática; o crescendo começo fácil–manutenção difícil; o crescendo repetição-consolidação-domínio.
Trinomiologia: o trinômio dos megapoderes conscienciais vontade-intencionalidade-autorganização; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio ouvir-assimilar-refutar; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio da autoprodutividade máxima automotivação-trabalho-lazer; o trinômio intelectualidade–desinibição–força presencial.
Antagonismologia: o antagonismo vontade inquebrantável / vontade débil; o antagonismo rotina criativa / rotina burocrática; o antagonismo autodidatismo / apedeutismo; o antagonismo paciência / ansiosismo; o antagonismo atenção / dispersão; o antagonismo saber para
ajudar / saber para enaltecer; o antagonismo ócio / excesso.
Paradoxologia: o paradoxo de o máximo aproveitamento do tempo não compor a síndrome da pressa; o paradoxo da renúncia sem sacrifício; o paradoxo de a disciplina trazer liberdade.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à reeducação consciencial; a lei do retorno
evolutivo no autodidatismo verbetológico; a lei de responsabilidade do mais lúcido.
Filiologia: a atenciofilia; a pesquisofilia; a definofilia; a neoverponofilia; a leiturofilia;
a grafofilia; a cogniciofilia.
Fobiologia: a verbetofobia; a cogniciofobia; a fobia de fazer perguntas tolas; a neoverponofobia; a fobia de errar ao comunicar-se; a eliminação da neofobia autoral; o medo da autexposição.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da indisciplina autopensênica; a superação
da síndrome da procrastinação; a evitação da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a superação da mania de nunca se sentir pronto(a) para assistir; a dispensa
da hedonomania; o fim da fracassomania.
Mitologia: a queda do mito da inexistência de regressão evolutiva; o mito de somente
o fato de assistir a tertúlia, promover reciclagens.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Rotinologia; a Verbetologia; a Autexperimentologia; a Metodologia; a Mentalsomatologia; a Grafologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a equipe multiprofissional da tertúlia; a equipe revisora dos verbetes;
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a equipe da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS).
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o autodidata; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o mediador; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a autodidata; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliano; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a mediadora; a tocadora de obra; a mulher
de ação.
Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens tertulianus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodidatismo verbetológico jejuno = a conscin dedicada em acompanhar as tertúlias e ler verbetes ininterruptamente; autodidatismo verbetológico veterano = a conscin aplicada assiduamente em estudar a Enciclopédia da Conscienciologia, acompanhar as tertúlias diárias e produzir verbetes.
Culturologia: a eliminação da cultura inútil; a cultura da Priorologia; a cultura do
aproveitamento do tempo; a cultura do autoinvestimento cognitivo; a cultura do autodidatismo
verbetológico.
Aportes. Sob a ótica da Autodidatismologia, eis, por exemplo, 4 tipos de aportes, em ordem alfabética, passíveis de serem usufluídos pelas conscins interessadas:
1. Amparo de função. O posicionamento da conscin autodidata verbetológica propicia
o auxílio de amparadores de função durante os estudos da Enciclopédia da Conscienciologia,
o acompanhamento e participação das tertúlias, a escrita do verbete, o preparo da aula-defesa
e a defesa do verbete no Tertuliarium.
2. Manual de Verbetografia. A conscin interessada em se tornar autodidata verbetológica conta com o apoio do manual de verbetografia disponível gratuitamente online.
3. Programa Verbetografia. A conscin com dificuldade de compreensão do confor da
Enciclopédia da Conscienciologia poderá fazer o curso de verbetografia. O programa proporciona a assistência necessária a conscin motivada e interessada em fazer parte deste maximecanismo
enquanto minipeça contando com a assistência dos professores qualificados para realizar o próprio verbete.
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4. Tertúlia-treino. A conscin possuidora de fobia ou insegurança de falar em público
recebe o apoio dos voluntários da ENCYCLOSAPIENS disponíveis para orientar o interessado,
simular a defesa de verbete e dar toda a assistência necessária para o neoverbetógrafo se sentir
confiante no dia da defesa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodidatismo verbetológico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assiduidade tertuliana: Tertuliologia; Homeostático.
02. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
03. Autodidatismo conscienciológico: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
05. Conhecimento conscienciológico: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
07. Efeito da verpon: Holomaturologia; Homeostático.
08. Persona verbetográfica: Vivenciologia; Neutro.
09. Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
10. Saturação intelectiva: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.
12. Teletertuliano: Infocomunicologia; Neutro.
13. Teletertuliano assíduo: Autodidaticologia; Neutro.
14. Verbetarium: Enciclopediologia; Homeostático.
15. Verbete-chave: Comunicologia; Homeostático.

O AUTODIDATISMO VERBETOLÓGICO PROMOVE A AUTONOMIA E RECUPERAÇÃO DE CONS DO CURSO INTERMISSIVO, AMPLIANDO SIGNIFICATIVAMENTE A COSMOVISÃO E O PROCESSO DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se predisp e à imersão holopensênica no autodidatismo verbetológico? Já verificou a importância da Enciclopédia da Conscienciologia frente
à autevolução?
Bibliografia Específica:
1. Viera, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004, páginas
116, 123 e 167.
2. Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de revisores da Editares; 288p.; 6 seções; 44
caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; 3 tabs.;
21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 6 a 288.
3. Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou;
revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araújo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichários; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21
cm; br; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 7 a 392.

E. S. A.
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AUTODIGNIDADE COSMOÉTICA
(AUTOCOSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodignidade cosmoética é a qualidade moral ou o modo digno de proceder da conscin, homem ou mulher, coerente com os próprios valores evolutivos e comprometida com o cumprimento dos deveres e obrigações interassistenciais, sendo capaz de inspirar respeito e admiração nos amparadores extrafísicos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo dignidade deriva do Latim, dignitas, “merecimento; valor;
nobreza”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo cosmos vem 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 provém do idioma Latim, ethica, “ética, moral natural; parte da Filosofia que estuda
a moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autodignidade evolutiva. 2. Autoortodignidade. 3. Autobrio cosmoético.
Antonimologia: 1. Autodignidade nosológica. 2. Indignidade pessoal. 3. Autodepreciação evolutiva. 4. Dignidade social.
Neologia. As 3 expressões compostas autodignidade cosmoética, autodignidade cosmoética despertológica e autodignidade cosmoética serenológica são neologismos técnicos da Autocosmoeticologia.
Estrangeirismologia: o code of honour evolutivo; as self-performances evolutivas; o timing assistencial; a conscin large; a intentio recta; o Cosmoeticarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à vivência teática da Cosmoeticologia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Sejamos
cosmoeticamente dignos. Autoortodignidade: nobreza evolutiva.
Ortopensatologia. Eis, citadas na ordem alfabética, 4 ortopensatas pertinentes ao tema:
1. “Autoconsciência. A conscin consciente da própria dignidade e da justiça dos seus
atos jamais dá atenção nem aos insultos e nem às injúrias contra si. Ela perdoa antecipadamente
as diatribes alheias”.
2. “Dignidade. A dignidade começa a se manifestar pelo objetivo exposto pela consciência”.
3. “Hombridade. Deixar a batina é difícil ao pároco inadaptado porque esbarra no senso íntimo de dignidade perante a sua comunidade quanto ao ato de honrar os compromissos assumidos, no entanto, tal atitude constitui um engano crasso, pois, perante o evoluciólogo do grupo
evolutivo, representa o maior ato de dignidade e coragem empenhada com autodiscernimento nas
prioridades fundamentais”.
4. “Valor. A conscin tem o valor do seu caráter, temperamento ou dignidade”.
Filosofia: o Altruísmo; o Humanitarismo; a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autocomprometimento evolutivo; a autopensenidade digna; a ortopensenização dignificante; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os maturopensenes;
a maturopensenidade.
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Fatologia: a autodignidade cosmoética; a consciência do autovalor; a honradez; o decoro; o caráter íntegro da personalidade; a firmeza moral; o autorrespeito; os deveres de honra; a retidão no cumprimento do dever; a força exemplificativa das ações dignas; a conduta cosmoética
digna dos papeis sociais pessoais; a consolidação, a cada ato, da autoridade moral; a grandeza das
atitudes moralmente irrepreensíveis; a hombridade de quem admite os próprios erros; o compromisso com a palavra dada e a promessa feita, quando cosmoéticas; a coragem de desdizer a si
próprio, quando necessário; os deveres autoconscientes; as imposições da autoconsciencialidade;
os encargos libertários determinados, aceitos e cumpridos; a obrigação autoimposta de retribuir
aos inúmeros aportes evolutivos recebidos; a assunção das responsabilidades intrínsecas à condição de intermissivista; os autesforços evolutivos dignos impulsionados pelo sentimento de gratidão; o reconhecimento inconflitivo das responsabilidades assistenciais atuais em função dos atos
praticados no passado próximo ou longínquo; o valor do Livro dos Credores Grupocármicos;
a consecução das obrigações sem queixas, melindres, exigências, carências, reconhecimentos ou
recompensas; a prova de amizade sem a espera de retribuição ou gratidão; a inadmissão, sem titubeios, de tomar parte em conluios, conchavos e negocinhos; a manutenção do ânimo elevado
mesmo perante críticas, destratos e desconsiderações; o respeito aos direitos conscienciais; o megafoco no cumprimento dos autodeveres ao invés de na defesa dos próprios direitos, inclusive os
mais legítimos; o sentimento de compromisso interassistencial com os companheiros ainda retardatários evolutivos; o autodiscernimento do momento certo de se aproximar ou se afastar de determinados contextos, empreendimentos e companhias; a autodoação interassistencial até os limites das possibilidades cosmoéticas; o respeito espontâneo por quem demonstra autocontrole nas
injunções críticas; o megafoco vivencial na qualificação do saldo policármico da Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP).
Parafatologia: a paradignidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a sustentabilidade energética para ir no contrafluxo cosmoético da Socin Patológica; a manutenção das energias conscienciais (ECs) equilibradas nos momentos de injustiça; o autocomprometimento de honrar a assistência recebida dos amparadores extrafísicos; as condutas reforçadoras da
confiança dos amparadores extrafísicos; os paradeveres e paracompromissos autoimpostos; a lealdade à equipex; as autorretrocognições ampliando o rol dos paradeveres e obrigações pessoais; as
pararresponsabilidades assumidas no ápice de autolucidez extrafísica no Curso Intermissivo (CI)
pré-ressomático; a conduta à altura dos paravínculos cosmoéticos; a assunção dos encargos da
função de minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); a conduta pessoal coerente com os valores e princípios evolutivos pessoais;
o princípio da intransferibilidade das autorresponsabilidades; o princípio da responsabilidade
interassistencial; o princípio da reciprocidade cosmoética; o princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as
duas condições; o princípio dos paradeveres intermissivos; o princípio da dignidade da pessoa
humana.
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria da evolução consciencial por meio dos autesforços cosmoéticos; a teoria da dessoma digna; a teática da vida cosmoeticamente digna.
Tecnologia: a técnica de se colocar no lugar do outro; a técnica de saber o momento
exato de falar e de calar; as técnicas autevolutivas para progressão ascendente continuada; as
técnicas de autaperfeiçoamento cosmoético.
Voluntariologia: a dignidade do voluntariado conscienciológico cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito exemplar das condutas pessoais dignas; a autorresponsabilização
pela correção dos efeitos presentes dos atos pessoais passados; os efeitos revigorantes de se honrar os compromissos intermissivos.
Neossinapsologia: a fixação das neossinapses de bases cosmoéticas; as neossinapses
derivadas da recuperação de paraneossinapses hauridas no Curso Intermissivo pré-ressomático.
Ciclologia: a compreensão teática do ciclo recebimento-retribuição; a eficácia no manejo do ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo da recomposição
grupocármica; o ciclo ação-reação; o ciclo sementeira intrafísica–colheita intermissiva.
Enumerologia: a dignidade na saúde e / ou doença; a dignidade nos erros e / ou acertos;
a dignidade nas perdas e / ou conquistas; a dignidade nas derrotas e / ou vitórias; a dignidade nas
crises e / ou bonanças da vida; a dignidade nos enlaces e / ou desenlaces afetivos; a dignidade na
vida privada e / ou pública.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio direitos-deveres; o binômio hombridade-gratidão; o binômio dignidade-responsabilidade; o binômio automotivações-autovalores; o binômio autocosmoética-autamparabilidade; o binômio discrição intrafísica–superexposição extrafísica; a implantação incondicional do binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio dignidade humana–autodignidade cosmoética; o binômio autoortodignidade-autoortabsolutismo.
Interaciologia: a interação compromisso-responsabilidade; a interação autorrespeito-autodignidade; a interação automemória–senso de dever; a interação voluntariado-IC.
Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo aporte-reconhecimento-gratidão-retribuição; o crescendo autoortodignidade-automagnanimidade; o crescendo aristocracia-assistenciocracia.
Trinomiologia: o trinômio probidade-generosidade-solidariedade; o trinômio cosmoético autabnegação-autorrenúncia-autossacrifício; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo.
Polinomiologia: o polinômio hombridade-autorresponsabilidade-autocoerência-autocosmoética; o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–coragem evolutiva–paciência interconsciencial.
Antagonismologia: o antagonismo defesa do orgulho / defesa da autocosmoética; o antagonismo dignidade guerreira / dignidade evolutiva; o antagonismo autodignidade intrínseca
/ dignidade social extrínseca; o antagonismo autovitimização cavada / vitimização não cavada;
o antagonismo acordos cosmoéticos honrados / conchavos anticosmoéticos desfeitos.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin ser capaz de manter a autodignidade cosmoética mesmo ao passar por experiência de vitimização não cavada, aviltante da dignidade humana; o paradoxo de a conscin dignificar a si própria ao defender a dignidade dos compassageiros
evolutivos.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia
evolutiva; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do holocarma; a lei do maior esforço evolutivo interassistencial.
Filiologia: a experimentofilia; a teaticofilia; a autocriticofilia; a criteriofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a egomania.
Mitologia: o mito da legitimidade da defesa da autodignidade com sangue.
Holotecologia: a convivioteca; a interassistencioteca; a pacificoteca; a comunicoteca;
a conscienciometroteca; a maturoteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Autocosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Interconfianciologia; a Vinculologia; a Conviviologia; a Retribuiciologia; a Autexperimentologia; a Automaturologia; a Magnanimologia; a Megafraternologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia.

3084

Enciclopédia da Conscienciologia

IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin digna; a personalidade nobre; a pessoa honrada; a pessoa de palavra; a conscin confiável; a conscin responsável; a conscin grata; a personalidade íntegra; a pessoa
incomparável; o ser interassistencial; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o líder exemplarista; o cosmoeticista; o humanitarista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o objetor de consciência; 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 líder exemplarista; a cosmoeticista; a humanitarista; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a objetora de consciência; 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 dignus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
discernens; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens imperturbabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodignidade cosmoética despertológica = a da conscin comprometida
com o cumprimento dos deveres e obrigações interassistenciais da condição de ser desperto; autodignidade cosmoética serenológica = a da conscin comprometida com o cumprimento dos paradeveres interassistenciais da condição de Serenão.
Culturologia: a cultura de honrar toda a assistência recebida dos amparadores humanos e extrafísicos; a cultura de ser digno do papel interassistencial pessoal no grupo evolutivo;
a cultura da valorização prioritária do juízo dos amparadores extrafísicos quanto às atitudes
pessoais.
Autorrespeito. A dignidade pessoal começa pelo respeito a si próprio, porém tal atitude
cosmoética não possui qualquer relação com a defesa do orgulho ou de prerrogativas e privilégios
relativos a posição social, como tentam argumentar determinadas conscins para justificar os atos
autocorruptores.
Coerenciologia. Tendo em vista a Paraxiologia, demonstra autorrespeito quem atua em
consonância com os próprios valores evolutivos, mesmo quando conflitantes com desejos e interesses pessoais ou do grupo de convívio mais amplo.
Prioridade. Pela ótica da Holomaturologia, a consciência lúcida, cosmoeticamente digna, não valoriza excessivamente os próprios méritos ou créditos evolutivos, sabe ser mais rele-
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vante e prioritário evolutivamente o exercício da capacidade pessoal de interassistência, de omnidoação e de retribuição.
Beneficiária. A autocognição deontológica se expande pela autorreflexão quanto à pararrealidade do Maximecanismo Interassistencial Multidimensional, a qual impele a consciência
digna a reconhecer o fato de já ter sido beneficiária de multifacéticas assistências de inúmeras
consciências no transcurso do ciclo evolutivo pessoal.
Honradez. Dessa compreensão nasce a gratidão sincera e a necessidade de honrar os esforços dos benfeitores, fazendo valer não somente para si os benefícios recebidos, a exemplo do
escritor tarístico esforçando-se para compartilhar as cognições acumuladas com os leitores interessados na autevolução.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodignidade cosmoética, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Benemerência: Assistenciologia; Neutro.
03. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
04. Erro digno: Errologia; Nosográfico.
05. Escrúpulo: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
07. Honorário evolutivo: Meritologia; Homeostático.
08. Honra ectópica: Cosmoeticologia; Nosográfico.
09. Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Lealdade evolutiva: Autocosmoeticologia; Homeostático.
11. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Magnanimidade: Automagnanimologia; Homeostático.
13. Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
14. Senso de dignidade cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Senso de gratidão: Holomaturologia; Homeostático.

A AUTODIGNIDADE COSMOÉTICA NÃO PODE SER USURPADA POR OUTREM, POIS SOMENTE A PENSENIDADE,
AS CONDUTAS E REAÇÕES PESSOAIS PODEM HONRAR
OU DESONRAR A CONSCIN DIANTE DOS AMPARADORES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se digno de toda educação, cuidado,
assistência e demais aportes recebidos na atual vida humana? Exercita quais condutas e comportamentos capazes de inspirar respeito e admiração nos amparadores extrafísicos?
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
172, 528, 1.168 e 1.676.
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AUTODILEÇÃO PARAGENÉTICA
(FILIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodileção paragenética é a tendência, inclinação, propensão, afinidade,
afeição, estima ou preferência pessoal inata da conscin por determinada consciência, ideia, lugar
ou objeto, decorrente das autexperiências pretéritas multimilenares, podendo manifestar-se de
modo insinuativo ou explícito na cotidianidade diuturna.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. A palavra dileção deriva do idioma Latim dilecto, “amor; afeição”. Surgiu no Século XVII. O segundo elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará,
“por intermédio de; para além de”. O terceiro elemento de composição genética procede do mesmo idioma Grego, genetikós, “que gera; que produz; relativo às forças produtoras”, de génesis,
“fonte; origem; início”. O vocábulo genético apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Autafinidade inata. 02. Autotendência paragenética. 03. Genodileção. 04. Dileção pluriexistencial. 05. Autoparapropensão. 06. Automanifestação temperamental.
07. Preferência holossomática. 08. Predileção íntima. 09. Afeição espontânea pessoal. 10. Beliz
seriexológico.
Neologia. As 3 expressões compostas autodileção paragenética, autodileção paragenética sadia e autodileção paragenética doentia são neologismos técnicos da Filiologia.
Antonimologia: 01. Dileção intrafísica nata. 02. Dileção genética. 03. Antidileção
paragenética. 04. Heterodileção. 05. Dileção grupal. 06. Tendência modista. 07. Autoinfluência
mesológica. 08. Ojeriza pessoal. 09. Indiferença pessoal. 10. Descaso consciencial.
Estrangeirismologia: o attirance; o rapport; o imprinting; o attachment; o personal
way of life; os flashbacks retrocognitivos; o know-how de base paragenética; o modus vivendi
consciencial; as autointenções mantidas ab ovo; as consequências da selfperformance retroproexológica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Etiologia das tendências pessoais.
Filosofia: a aquisição do senso universalista atual (Holofilosofia) manifestando-se espontaneamente em função das experiências pretéritas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene das autotendências seriexológicas; os autopensenes; a autopensenidade; os andropensenes; a andropensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os
egopensenes; a egopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os mnemopensenes;
a mnemopensenidade; os propensenes; a propensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os
criptopensenes; a criptopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os fobopensenes; a fobopensenidade; os manipensenes; a manipensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os vincopensenes;
a vincopensenidade; os rastros autopensênicos e os efeitos holossomáticos atuais.
Fatologia: as autopreferências; as autafinidades; as autotendências; as autaptidões; as
autescolhas; a autovocação; o autotemperamento; as reações espontâneas; o histrionismo inconsciente; as idiossincrasias sem causa aparente; o pendor pessoal; o feitio; a têmpera; os líbitos; as
reboras; os alvedrios; a nução; o moto próprio; a autodisposição natural; os favoritismos da
consciência; a aplicação do talante pessoal; os caprichos conscienciais; os interesses conscienciais
aproximando ou afastando as pessoas; os maneirismos pessoais cronicificados; o nuto das consciências; as voluntariedades; as espontaneidades; o filoneísmo; a lucidez quanto ao ponteiro da
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própria bússola; os dividendos atuais dos autorretroposicionamentos; as empatias interconscienciais naturais; o amor à primeira vista; a versatilidade e a polivalência dos intermissivistas; as
aversões interpessoais inexplicáveis; os vícios conscienciais; as antipodias conscienciais; a Autofiliologia enquanto Ciência das dileções pessoais.
Parafatologia: a autodileção paragenética; a índole, o caráter, a tineta, o cisma, o gosto,
o talento e a bossa pessoal pluriexistenciais; a raiz seriexológica das tendências pessoais; as autorretropredisposições; a atual vida na condição de resultado dos autesforços e priorizações pretéritas; as consequências hodiernas do emprego do autorretroarbítrio; a queda milenar por determinado assunto; as quizilas retrosseriexogênicas; as habilidades pessoais construídas holobiograficamente; o modo pessoal de ser esculpido para-historicamente; o jeitão de cada pessoa moldado
ao longo da seriéxis; a coerência do temperamento de vida em vida; a repercussão da retropriorização intelectual evidenciada pelo autorrevezamento multiexistencial atual; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo o diagnóstico das autotendências; a sinalética energética pessoal de origem retrossomática; a expressão facial cronicamente mantida ao longo dos
corpos; a marcha pessoal denunciadora do próprio passado; a influência das retrofôrmas holopensênicas nas neodecisões; as cicatrizes psicossômicas; a sensibilidade parapsíquica espontânea;
o dejaísmo retrocognitivo; as amizades intrafísicas de base intermissiva; a influência do passado
na constituição da endoconsistência consciencial; o resultado do confronto intraconsciencial megatrafores intermissivos e os megatrafares baratrosféricos; a expressão dos tiques holobiográficos; as reminiscências da paragenética carregada; a manifestação consciencial automimética;
a herança teleobiotipológica; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) refletindo os interesses
humanos atuais; a autodileção selecionando as companhias ao longo da evolução; o autoinvestimento na interassistencialidade parapsíquica predispondo ao irrompimento do psicossoma;
o materpensene pessoal enquanto síntese da autevolutividade alcançada.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento aplicado–calculismo cosmoético;
o sinergismo autoimperdoamento–reciclagem do autotemperamento; o sinergismo dileção paragenética–força presencial; o sinergismo autopesquisa-autodiagnóstico-autoterapia; o sinergismo
Semiologa-Parassemiologia; o sinergismo Paraetologia-Etologia; o sinergismo paracérebro-cérebro; o resultado sinérgico da convergência lúcida das tendências homeostáticas pessoais.
Principiologia: o princípio da evolutividade pessoal; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP); o princípio evolutivo dos afins se atraírem mesmo de modo inconsciente e involuntário; o princípio da empatia evolutiva; o princípio coexistencial da admiração-discordância; o princípio da sincronicidade interdimensional; o princípio da adaptabilidade embasando
a evolução das espécies; o princípio de todo ato ser resultado da acumulabilidade evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fazendo a profilaxia das dileções
paragenéticas nosográficas; os retrocódigos de conduta pessoal favorecendo ou dificultando a entrada no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a interação código paragenético (ParaDNA)–
código genético (DNA).
Teoriologia: a teoria do megafoco mentalsomático; a teoria da Bitraforologia; a teoria
da autancestralidade; a teoria do macrossoma; a teoria do porão consciencial; a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons); a teoria da indestrutibilidade das aquisições cognitivas.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica cosmoética do descarte dos
resquícios; as técnicas conscienciométricas de autoidentificação das nuances do próprio temperamento; as técnicas consciencioterápicas predispondo ao autodesassédio das tendências nosográficas; a assimilação simpática enquanto técnica de heterodignóstico das dileções alheias;
a técnica da incorruptibilidade da imaginação; a técnica do autoinventariograma aplicada ao levantamento das tendências pessoais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório
conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-
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ratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos parageneticistas; o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Parassemiologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Mnemossomatologia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio
Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo atual das autodecisões pretéritas; o efeito da autosseriexialidade; os efeitos da Paragenética resiliente suplantando a Genética e a Mesologia; o efeito
halo das pesquisas holobiográficas; o efeito infrangível da acumulabilidade seriexológica; os
efeitos proexológicos sadios da aquisição do macrossoma; os efeitos sadios atuais e porvindouros das práticas tenepessológicas diárias.
Neossinapsologia: a paravivência teática do Curso Intermissivo calibrando ortotendências pessoais a partir das neossinapses adquiridas.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma no autaprendizado consciencial; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) burilando as afinidades pessoais; o ciclo encontros-desencontros-reencontros; o ciclo erros-retificações-acertos na fieira evolutiva; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; as autodileções correspondentes a cada fase do ciclo etário humano; o ciclo de
desconstrução de retrotendências automiméticas fossilizadoras.
Enumerologia: a autodisposição transata; a autopropensão passadológica; a autotendência retrocognitiva; a autoinclinação holobiográfica; a autafinidade seriexológica; a autopredisposição holomnemônica; o autopendor evolutivo.
Binomiologia: o binômio vivência pretérita–tendência atual; o binômio temperamento-biotipo; o binômio autocognição-autodileção; o binômio autodileção-reeducação; o binômio
perfil consciencial–consecução maxiproexológica; o binômio autoconscienciométrico paradoxal
trafores prediletos–trafares prediletos; o binômio decisão-evitação; o binômio omissões deficitárias–omissões superavitárias; o binômio auto-herança paragenética–hetero-herança genética.
Interaciologia: a interação Mesologia-Genética-Paragenética influenciando o autotemperamento; a interação autocosmoética-autocoerência; a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação autoproexológica aportes-retribuições; a interação egocarma-grupocarma-policarma; a interação autoparaprocedência cursista–autopriorizações cosmoéticas; a interação
autotemperamento-profissão.
Crescendologia: o crescendo intenção-ponderação-decisão-consecução; o crescendo
centrípeto recéxis-recin; o crescendo interesses humanos–interesses extrafísicos; o crescendo recéxis-recin-automutação; o crescendo dileção intermissiva–neomundividência; o crescendo clarividência-pangrafia na identificação das dileções paragenéticas pessoais e grupais; o crescendo
autoprevisibilidade-autotranquilidade.
Trinomiologia: o trinômio autodileções homeostáticas–autodileções neutras–autodileções nosográficas; o trinômio vontade-intenção-hábito na consolidação do autotemperamento;
o trinômio estigma autobiográfico-estigma paragenético-estigma somático; o trinômio Genealogia-hereditariedade-consanguinidade; o trinômio presente-passado-futuro; o trinômio acasos-coincidências-sincronicidades; o trinômio introversão-normoversão-extroversão.
Polinomiologia: o polinômio holossomático (aliteração) soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio tendência paragenética–influência familiar–condição socioeconômica–idade física–gênero somático–contexto cultural–valores conscienciais; o polinômio estilo-elegância-porte-carisma; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio evolutivo autatilamento-automotivação-automemória-autodiscernimento; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio somatológico biotipo definido–expressão facial–linguagem corporal–marcha peculiar; o polinômio Embriologia-Anatomia-Fisiologia-Patologia.
Antagonismologia: o antagonismo proexológico automimeses dispensáveis / automimeses indispensáveis; o antagonismo autotendência / autotendenciosidade; o antagonismo escolhas
evolutivas / escolhas regressivas; o antagonismo zoofilia / zoofobia; o antagonismo temperamen-

Enciclopédia da Conscienciologia

3089

to dócil / temperamento difícil; o antagonismo holocármico saldo positivo / saldo negativo na
avaliação da FEP; o antagonismo vocação frustrada / segunda vocação.
Paradoxologia: o paradoxo de a educação na atual existência não explicar, per se,
a educação da consciência; o paradoxo de mesmo os xifópagos apresentarem temperamentos
díspares entre si; o paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida humana com autevolução
consciencial marcante; o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição física discrepante; o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas irrealizadas pelas restrições somáticas; o paradoxo retroaptidões-neoesforços; o fato paradoxal de a mesma holobiografia produzir o antepassado de si mesmo e o autorrevezador multiexistencial lúcido.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; as tendências políticas inatas.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao aprimoramento dos autointeresses; as leis
da Paragenética; as leis da Parafisiologia; as leis da inseparabilidade grupocármica; a infrangibilidade das leis do Cosmos; as leis de ação e reação; a lei da reeducação evolutiva.
Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a politicofilia; a assistenciofilia; a leiturofilia; a cognofilia; a tecnofilia.
Fobiologia: as fobias em geral de origem paragenética.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da autossubestimação; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Estocolmo; a síndrome de Munchausen;
a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome da abstinência da Baratrosfera.
Maniologia: a retromania; a antiquomania; megalomania; a fracassomania; a nostomania; a autopesquisomania; a egomania.
Mitologia: os mitos pessoais quanto ao próprio passado multiexistencial.
Holotecologia: a ressomatoteca; a seriexoteca; a mnemossomatoteca; a biografoteca; a
intermissioteca; a somatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Filiologia; a Autotemperamentologia; a Parageneticologia; a Intraconscienciologia; a Autopesquisologia; a Egologia; a Intencionologia; a Holossomatologia;
a Parassemiologia; a Holobiografologia; a Retrocogniciologia; a Autoconscienciometrologia;
a Etologia; a Grupocarmologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin parageneticista; a consciex parageneticista; o atrator ressomático; o refém da autocognição.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
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a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens biotipologus; o Homo
sapiens antecessor; o Homo sapiens parageneticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens chronoevolutiologus; o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodileção paragenética sadia = a expressão da neofilia nas decisões da
conscin lúcida; autodileção paragenética doentia = a expressão da patofilia nas decisões da
consréu.
Culturologia: a cultura da autorretroconsciencialidade lúcida.
Caracterologia. Segundo a Taxologia, a autodileção paragenética pode ser detalhada em
diferentes áreas da manifestação consciencial. Eis, na ordem alfabética dos termos, classificação
com 30 abordagens homeostáticas e nosográficas diferentes, porém convergentes e prioritárias
nos estudos da Autofiliologia:
01. Autodileção artística: a autotendência psicossômica; a autovalorização das emoções; a verve cotidiana; a filotecnia; o megatrafar da autodispersão; o ego artístico; o Homo sapiens fictor.
02. Autodileção baratrosférica: a autovivência constante do porão consciencial; o autopadecimento da síndrome da abstinência da Baratrosfera; a autopropensão às chicanas; o megatrafar da satisfação malévola (Schadenfreude); a consréu estelar; o Homo sapiens amoralis.
03. Autodileção belicista: o temperamento cáustico; o hábito de atear o facho da discórdia (bellicum canere); a animosidade gratuita; a autafinidade pelas guerras; a marcha pessoal
militariforme; a hoplofilia; o megatrafar do mavortismo; o mílite; o Homo sapiens consbel.
04. Autodileção científica: a preferência pela autexperimentação; a propensão inata aos
estudos; a defesa do princípio da descrença; a filomatia; o megatrafor do detalhismo; o Homo sapiens scientificus.
05. Autodileção comunicativa: a autopredominância do laringochacra; a quironomia
autodenunciadora; a coloquiofilia; o megatrafor da autexpressividade equilibrada; o causeur;
o Homo sapiens communicologus.
06. Autodileção cosmoética: os autovalores evolutivos intrínsecos; o autoconstrangimento cosmoético; a autodefinição pela incorruptibilidade; a cosmoeticofilia; o megatrafor da autabnegação; o Homo sapiens orthopensenicus.
07. Autodileção educativa: o aplomb pessoal; a tendência à moderação; a morigeração
manifesta; o megatrafor da lisura; o Homo sapiens paradiplomata.
08. Autodileção egoística: a tendência ao narcisismo; a expressão habitual da presunção; a filotimia; o megatrafar do orgulho; o Homo sapiens egocentricus.
09. Autodileção energossomática: a autoparafenomenologia espontânea; o ato de triscar; a ectoplastia pessoal natural; a energofilia; o megatrafor do autencapsulamento sadio; o Homo sapiens energossomaticus.
10. Autodileção evolutiva: a autaplicação intrafísica do Curso Intermissivo; a autocompreensão teática da Inteligência Evolutiva (IE); a representatividade intrafísica da autoparaprocedência; a recinofilia; o megatrafor do autodiscernimento; o Homo sapiens evolutiens.
11. Autodileção farmacológica: a autopredisposição à drogadição; o tabagismo cronicificado; a enofilia; o riscomaníaco; o megatrafar da autossujeição bioquímica; o Homo sapiens
toxicomaniacus.
12. Autodileção filosófica: as autotendências excogitativas; o pendor pela teorização
metafísica; o megatrafor da apreensibilidade; o Homo sapiens philosophus.
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13. Autodileção fitofílica: o dedo verde; o attachment espontâneo à Natureza; a botanofilia; o dendrólogo; o megatrafor da fitoconvivialidade; o Homo sapiens herbarius.
14. Autodileção grafopensênica: a inclinação natural para a escrita; o hábito rotineiro
dos manuscritos; a intimidade com o autorado; o escritor fecundo; o megatrafor da polimatia;
o Homo sapiens scriptor.
15. Autodileção grupocármica: o apreço pela vida em grupo; o cultivo intencional da
convivialidade; o gosto pelo ato de fazer o social; a descoberta das amizades seriexológicas
(raríssimas); o megatrafor da sociabilidade equilibrada; o Homo sapiens gregarius.
16. Autodileção historiológica: o autopendor pelas pesquisas da Passadologia; a valorização pessoal da Historiografia; a anticofilia; o megatrafor do antimemoricídio; o Homo sapiens
historiographicus.
17. Autodileção holofilosófica: as autotendências maxifraternas ínsitas; a predisposição
inata ao antissectarismo; a conscienciofilia; o megatrafor do universalismo; o Homo sapiens universalis.
18. Autodileção homeostática: a predisposição à autevitação dos excessos; a autovivência da Profilaxia; a tendência à longevidade produtiva; a somatofilia; o megatrafor da Higiene
Consciencial; o Homo sapiens harmonicus.
19. Autodileção interassistencial: as autafinidades tarísticas; a tendência pessoal doadora; a adoção das práticas do tenepessismo; a pedagogofilia; o megatrafor da amparabilidade;
o Homo sapiens assistentiologus.
20. Autodileção intraconsciencial: a autopredileção à ponderação; a inteligência interna cultivada; o pendor pela Imagística; o megatrafor da autoconcentração; o Homo sapiens intrarticulator.
21. Autodileção mentalsomática: o temperamento racional; a aptidão para a Analiticologia; a cognofilia; o megatrafor do cérebro dicionarizado; o Homo sapiens intellectualis.
22. Autodileção monárquica: o apreço à Heráldica e ao brasonário; a excessiva autovalorização da forma, da apresentação e da aparência; o filobasileu; o megatrafar do aulicismo;
o Homo sapiens idolatricus.
23. Autodileção nosológica: a predominância dos autotrafares; a conscin desmancha-rodas; a nosofilia; o megatrafar do fascínio pelo grotesco; o Homo sapiens autassediatus.
24. Autodileção parapercepciológica: o autoparapsiquismo inato; os megassinais parapsíquicos pessoais inatos; a dragona parapsíquica; o megatrafor da clarividência; o Homo
sapiens paraperceptivus.
25. Autodileção política: as autafinidades ideológicas; o apreço pela Politicologia; os
autoposicionamentos políticos imberbes; a sociofilia; o megatrafor da liderança; o Homo sapiens
parapoliticologus.
26. Autodileção proexológica: as autafinidades laborativas; a predisposição ínsita a suar sangue; a vivência da subsunção maxiproexológica; a lucidez quanto ao próprio perfil consciencial; o megatrafor da tridotação consciencial; o Homo sapiens completista.
27. Autodileção promíscua: a automanifestação da amoralidade; os excessos sexuais;
a dificuldade pessoal frente à monogamia; a algofilia; o megatrafar da lascívia; o Homo sapiens
conscioectopicus.
28. Autodileção psicopatológica: a expressão predominante das insanidades pessoais;
a autoinclinação às irracionalidades; os pacientes psiquiátricos; o megatrafar da entropia consciencial; o Homo sapiens obsessus.
29. Autodileção religiosa: a melifluosidade autoinerente; os sestros religiosos pessoais;
o megatrafar da ilogicidade; o Homo sapiens fanaticus.
30. Autodileção zoofílica: o apreço à subumanidade; o zoobiologista; a cinofilia; a elurofilia; a ornitofilia; o megatrafor da zooconvivialidade; o Homo sapiens zoophilicus.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodileção paragenética, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
02. Bom-caráter: Temperamentologia; Homeostático.
03. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
04. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
05. Conteúdo da consciência: Intraconscienciologia; Homeostático.
06. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
07. Especialismo holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Neutro.
08. Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
09. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
10. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
11. Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
12. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Perfilologia: Conscienciometrologia; Neutro.
14. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.
15. Tendência inata: Parageneticologia; Neutro.

AS AUTODILEÇÕES PARAGENÉTICAS EXPLICITAM A LONGA TRAJETÓRIA EVOLUTIVA PERCORRIDA PELA CONSCIÊNCIA, DEMONSTRANDO, EM SI, O SALDO E A SÍNTESE
DAS AUTOPRIORIZAÇÕES SERIEXOLÓGICAS PRIMORDIAIS.
Questionologia. Qual categoria de autodileção paragenética você, leitor ou leitora, considera predominante neste atual momento evolutivo? Já destrinchou a raiz retrocognitiva de tal
tendência pessoal? Quais os resultados?
P. F.
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AUTODISCERNIMENTO
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodiscernimento é o ato ou efeito de discernir e determinar a capacidade pessoal superior de compreender situações com clareza e exatidão, primeiro, para depois julgar, distinguir, decidir e identificar, separando o lógico do ilógico, o verossímil do inverossímil,
o homeostático do caótico, o positivo do negativo, o verdadeiro do falso, o certo do errado, o sadio do patológico, o melhor do péssimo, o ideal do inframedíocre, o prioritário do preterível,
o neofílico do neofóbico, o novíssimo do ultrapassado, o joio do trigo, o racional do irracional,
a exatidão da ambiguidade, a sensatez da coragem, a prudência da imprudência, além do bom
senso, da boa intenção e da boa vontade, capaz de dar maior acerto, justiça, consenso e evolução
consciencial às tomadas de decisão e posição da consciência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo,
por si próprio”. Apareceu na Terminologia científica no Século XIX. O termo discernimento procede do idioma Latim, discernere, “separar, escolher apartando com cuidado, discernir, distinguir”. Surgiu, em 177 , como descernimento, e, em 1836, derivou para discernimento.
Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, porém convergentes nos significados do amplo universo da progressão sinonímica do autodiscernimento, dispostas na ordem
alfabética:
01. Aptidão: apex mentis; capacidade intelectual; fogo do gênio; pináculo do pensamento; sabedoria em ação.
02. Atenção: acuidade; autolucidez; compenetração; focalização; reflexão.
03. Captação: apreensão súbita; criatividade; insight; vertente da descoberta.
04. Compreensão: abrangência; entendimento; intelecção; poder cognitivo.
05. Conhecimento: cultura útil pessoal; megaconhecimento; sapiência.
06. Criticidade: autanálise; autojuízo crítico; criteriosidade; nível de maturidade; racionalidade; sensatez.
07. Eficácia: agudeza; savoir-faire; autocapacidade; atilamento; hiperacuidade; inteligência resolutiva; produtividade; tino pessoal.
08. Lucidez: autorrealismo; descortino; sanidade; sobriedade mental; superconsciência.
09. Percepção: acume da engenhosidade; argúcia; assimilação; destreza mental; discriminação cogitativa; excelência; penetração; perspicácia.
10. Princípios: Cosmoética; fonte de prioridades magnas; megachave evolutiva; pilar
do êxito evolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos do vocábulo discernimento: antidiscernimento; Antidiscernimentologia; autodiscernimento; Autodiscernimentometria; autoparadiscernimento; bibliodiscernimento; cosmodiscernimento; discernente; discernidor; discernidora; discernimentalidade; discernimentografia; Discernimentologia; Discernimentometria; discernimentopatia; discernir; discernível; energodiscernimento; heterodiscernimento; hiperdiscernimento; hipodiscernimento; holodiscernimento; indiscernimento; maxidiscernimento; megadiscernimento; minidiscernimento; proexodiscernimento; subdiscernimento.
Neologia. As 3 expressões compostas autodiscernimento, minidiscernimento e megadiscernimento são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, porém convergentes nos significados do amplo universo da progressão antonímica do autodiscernimento, dispostas na ordem alfabética:
01. Aptidão: inabilitação; inaptidão; incompetência; necedade.
02. Atenção: alienação; dispersividade; irreflexão.
03. Captação: criatividade estéril; infertilidade mental; visão curta.
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04. Compreensão: incompreensão; ingenuidade; ininteligência; restritividade.
05. Conhecimento: estultícia; hebetismo; ignorância; imbecilidade; inépcia.
06. Criticidade: ablepsia; acriticismo; antidiscernimento; autoindiscernimento; insensatez; nível de imaturidade.
07. Eficácia: autoimprestabilidade; autoinutilidade; inteligência acanhada.
08. Lucidez: debilidade mental; insanidade; irrealismo pessoal; obtusidade; obnubilação; sandice; senso comum.
09. Percepção: delírio; demência; embotamento; imperspicácia; insensibilidade.
10. Princípios: abstencionismo consciencial; anticosmoética; fonte de impulsos subcerebrais.
Estrangeirismologia: o savoir-vivre.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento cosmovisiológico.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Autoconhecimento: micrótomo mentalsomático.
II. Fatuística
Pensenologia: o materpensene pessoal; os superpensenes; os ortopensenes; os cosmopensenes; o ato de pensenizar grande.
Fatologia: o autodiscernimento; a vontade; a intencionalidade; a distinção das realidades; a separação das coisas; os megafocos; as provocações; a contradistinção; a iniciativa pessoal;
o expediente; a pauta pessoal dinâmica; o roteiro racional; as providências pertinentes; a opinião;
o macrossenso; a megachave evolutiva.
Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Enumerologia: o autodiscernimento energético; o autodiscernimento holossomático;
o autodiscernimento autocognitivo; o autodiscernimento volitivo; o autodiscernimento multidimensional; o autodiscernimento cosmoético; o autodiscernimento evolutivo. O ato inteligente de
buscar a hora solar verdadeira; viver a descoberto; falar com clareza meridiana; expor de peito
aberto; dizer em sã consciência; jogar o jogo da verdade; defender a verdade de fato.
Binomiologia: o binômio lucidez-discernimento.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento (Autocogniciologia)-fato (Fenomenologia)-interpretação (Hermeneuticologia).
Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia.
Filiologia: a logicofilia; a criticofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a maturoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a mensuroteca; a cosmoeticoteca; a logicoteca; a filosofoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; o Percepcionismo; a Heautognose; o Panlogismo; a Parazetética; a Paranoese; a Cosmoeticologia; a Refutaciologia; a Cosmognosia; a Cosmossofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência; a conscin lúcida; a consciex; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o conscienciólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o maxidissidente ideológico;
o pesquisador; o proexista; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a consciencióloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a maxidissidente ideológica;
a pesquisadora; a proexista; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens experiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidiscernimento = o conhecimento da Aritmética; megadiscernimento
= o entendimento da inteligência evolutiva (IE).
Taxologia. Tendo em vista a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
24 categorias de vivências do autodiscernimento segundo qualificações teáticas:
01. Autodiscernimento a posteriori: Posteriorologia.
02. Autodiscernimento a priori: Apriorologia.
03. Autodiscernimento avançado: evoluído; evolutivo; Evoluciologia.
04. Autodiscernimento comum: vulgar; mínimo.
05. Autodiscernimento constante: habitual; Habitologia.
06. Autodiscernimento correto: acertado.
07. Autodiscernimento cosmoético: moral; Cosmoeticologia.
08. Autodiscernimento desperto: Despertologia.
09. Autodiscernimento energético: Energossomatologia.
10. Autodiscernimento específico: individual; Egocarmologia.
11. Autodiscernimento espontâneo: natural; livre.
12. Autodiscernimento expandido: Cosmovisiologia.
13. Autodiscernimento extrafísico: multidimensional; extracerebral; Extrafisicologia.
14. Autodiscernimento funcional: fisiológico; Parafisiologia.
15. Autodiscernimento ideológico: Holofilosofia.
16. Autodiscernimento intelectual: racional; mentalsomático; Mentalsomatologia.
17. Autodiscernimento intrafísico: Intrafisicologia.
18. Autodiscernimento maduro: Holomaturologia.
19. Autodiscernimento máximo: maior; cósmico; Cosmoconscienciologia.
20. Autodiscernimento paracronológico: retardado; adiantado; Paracronologia.
21. Autodiscernimento prático: vivido; Experimentologia; Autovivenciologia.
22. Autodiscernimento sereno: Serenologia.
23. Autodiscernimento teático: Teaticologia.
24. Autodiscernimento universalista: Universalismo.
Sabedoria. Sob a ótica da Mentalsomatologia, a fim de ampliar a cosmovisão pessoal,
importa refletir sobre o autodiscernimento como sendo a estrutura da sabedoria, ou seja, além de
outras, estas 50 realidades intraconscienciais, na condição de vocábulos específicos, aqui listados
na ordem alfabética:
01. Aperceptividade: a apercepção além da mediocridade (Percepcionismo).
02. Atilamento: a awareness em todo momento evolutivo (Autoconscientização).
03. Autocompetência: o modus vivendi além do presente.
04. Autoconhecimento: a autocognição com verbação (Heautognose).
05. Autenciclopédia: o dicionário analógico, cerebral, poliglótico, na vida prática.
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06. Autognose: a holomemória e a holobiografia ricas (Mnemossomatologia).
07. Autojuízo: a autocrítica e a heterocrítica amalgamadas no dia a dia.
08. Autologicidade: a autopensenidade retilínea (Panlogismo).
09. Autoparapsiquismo: a sinalética energética e parapsíquica teática.
10. Autopolimatia: o poliglotismo expandido pelo confor.
11. Cognoscência: a inteligência evolutiva em ação.
12. Cosmoconsciencialidade: o apogeu parafenomenológico.
13. Eruditismo: a complexidade cósmica simplificada.
14. Extraciência: a Conscienciologia vivida com a Projeciologia.
15. Hiperacuidade: a agudez dos sentidos e dos atributos mentais.
16. Hipercriatividade: a Heuristicologia como hábito sadio (Inventividade).
17. Hiperlucidez: a autoconscientização multidimensional (Parazetética).
18. Hipervigilância: a autossegurança sem ansiedade (Prognose).
19. Holofilosofia: os princípios pessoais avançados para viver (Priorização).
20. Holomaturologia: o assentamento das verpons na vida humana.
21. Intelectualidade: a Mentalsomatologia vivida com proficiência.
22. Intra-holotecologia: os artefatos do saber dentro do microuniverso consciencial.
23. Mastermindness: a extrapolação do teleguiamento autocrítico.
24. Materracionalidade: a razão tomada como alicerce da vida humana.
25. Megacultura: o multiculturalismo da megafraternidade (Universalismo).
26. Megapensenidade: as cosmossínteses das meganálises consecutivas.
27. Megapriorização: a busca do compléxis na vivência da maxiproéxis.
28. Megarrazão: o predomínio do raciocínio límpido (Evoluciologia).
29. Multicompreensão: a aquisição taquipsíquica dos megalocus.
30. Multidimensionalismo: a extrafisicalidade de dia e de noite.
31. Multigenialidade: o emprego simultâneo da Parageneticologia e das retrocognições.
32. Multissenso: a interação das sensações, faculdades e parapercepções.
33. Omniclarividência: a cosmovisão para o passado e para o futuro.
34. Omnipenetração: a transcendência do aprofundamento das abordagens.
35. Ortomotivação: o autodesempenho com autodeterminação e bom humor.
36. Ortopensenidade: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
37. Pansofia: a convergência das múltiplas linhas do conhecimento.
38. Paratecnologia: a vivência paratecnológica (Paranoese).
39. Polinteligência: a aplicação simultânea de múltiplas inteligências.
40. Sabença: o know-how da vida mais equilibrada (Autoconfiança).
41. Saber: as autorrespostas satisfatórias dos fundamentos filosóficos da Vida.
42. Semiconsciexialidade: a minipeça lúcida do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
43. Sensatez: o bom senso além do senso popular (Macrossenso).
44. Superconsciência: a vida sem dúvidas cruciais mortificadoras.
45. Superdotação: a autoconfiança na apreensão das realidades.
46. Superentendimento: a neofilia em busca das neoideias.
47. Supersapiência: a tranquilidade de quem conhece os bastidores da Vida.
48. Ultracatálise: a Recexologia pessoal em marcha continuada.
49. Ultracrítica: a omnicrítica intra e extrafísica (Interassistenciologia).
50. Ultrasserenidade: o caminho dos autesforços objetivando a Serenologia.
Sutilezas. A partir da Assistenciologia, o autodiscernimento permite à conscin distinguir
de modo claro e insofismável, as sutilezas das manifestações interconscienciais, notadamente no
âmbito da assistencialidade, por exemplo, em 3 categorias de manifestações:
1. Assedialidade. O autassédio do heterassédio na cotidianidade (diuturna).
2. Energias. As energias pessoais, as qualidades e emprego corrente em relação às energias conscienciais externas ou dos ambientes.
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3. Parapatologia. Os processos parapatológicos da pessoa do professor (ou professora),
em si, em relação aos processos parapatológicos envolvendo a preparação, o curso e os alunos.
Sinalética. Atua positivamente nessa distinção e interpretação dos fatos energéticos e parapsíquicos a sinalética parapsíquica pessoal.
Prioridade. Sob o enfoque da Conscienciometrologia, a maior evidência de autodiscernimento é a conscin destacar a prioridade máxima permanentemente, de modo teático, no dédalo
ou no caos da cotidianidade da vida moderna, dentro da Socin ainda patológica, no combate ao
rolo compressor das inutilidades onipresentes e ininterruptas.
Caracterologia. Pelos conceitos da Autodiscernimentologia, eis, na ordem lógica, 8 patamares da técnica do emprego correto do autodiscernimento ante qualquer problema de pesquisa:
1. Lucidez: Holomaturologia; saber pensenizar com racionalidade, lógica e descortino,
a partir do pen do pensene.
2. Juízo crítico: Essenciologia; saber distinguir o prioritário do secundário nas minúcias
das hipóteses.
3. Abordagem teática: Experimentologia; saber distinguir o megalocus da argumentação, sem sair do rumo ou do objetivo.
4. Consciência analítica: Hermenêutica; saber distinguir a interpretação correta e coerente do fato, com atenção, compreensão, eficácia e destreza mental.
5. Senso de síntese: Autocriteriologia; saber distinguir o core ou a diretriz por onde segue a investigação a curto, médio, longo e até longuíssimo prazo.
6. Associação de ideias: Cosmovisiologia; saber distinguir o relevante específico entre
as realidades abordadas, saindo do mais simples para o mais complexo com bissociações dos
constructos.
7. Memória: Holomnemônica; saber distinguir o enfoque presente em confronto com os
enfoques passados, com experiência e conhecimento.
8. Parapsiquismo: Parapercepciologia; saber distinguir o fenômeno físico do parafenômeno, segundo a Etiologia e a Paraetiologia.
Teses. Na Experimentologia, tudo tem método, até a loucura e o caos. Eis 11 teses, muito
controvertidas na Socin, nos segmentos principais e posições de discernimento, sem ortodoxias
nem paixões a respeito, sendo o escore final de 8 a favor, e 3 apenas contra:
01. Aborto: a favor em muitos casos, inclusive em caso de estupro. Deve-se enfatizar
mais a profilaxia do aborto através da Higiene Física e Mental.
02. Casais não casados: a favor. Se não há filhos, não é necessário o casamento dentro
da liberalidade e permissividade sociocultural do sexo hoje, em muitas Socins.
03. Censura: sempre contra qualquer tipo generalizado delimitador da liberdade de expressão sadia, seja política, científica, artística ou esportiva.
04. Divórcio: a favor na maioria dos casos. Há de se observar sempre o gravame da
existência de filhos ainda dependentes. A população humana aumenta dia a dia.
05. Ensino religioso: sempre contra a oficialização nas escolas públicas em função da
defesa das liberdades individuais. A PL, com o tempo da maturidade, dispensará a necessidade da
religião para extenso segmento da Humanidade mais evoluída.
06. Garantias individuais: a favor, porque tais garantias estão acima dos interesses do
Estado. Todo cidadão ou cidadã tem amplo direito de defesa, mas o bem comum deve prevalecer
sobre os direitos personalistas. Eis aí a regra básica da maxifraternidade.
07. Homossexuais: a favor, sem discriminações, com restrições a todos os excessos
emocionais e sociais porventura advindos do homogenitalismo. A minoria dos homossexuais está,
pouco a pouco, conquistando o próprio espaço justo e devido na Socin.
08. Jogo: a favor, mas sem os excessos neuróticos e neurotizantes desagregadores da
família, subvertendo a formação do indivíduo.
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09. Pena de morte: sempre contra porque é assassinato oficial, sejam quais forem os
argumentos falaciosos apresentados. O Homem no atual nível evolutivo, ainda não é bom juiz. De
1900 a 1992, só nos EUA, foram executadas 23 pessoas inocentes, apesar dos juízes, júris, advogados de defesa, promotores e carrascos.
10. Planejamento familiar: a favor, porque o espaço e a alimentação humana são limitadores dos instintos humanos animais. É inteligente cuidar-se quanto a certos métodos contraceptivos e interesses políticos, castradores, de minorias totalitárias.
11. Reforma agrária: a favor do direito à terra para todos, dentro dos limites capazes
de respeitar os direitos humanos de propriedade e de produtividade.
Teste. Qual o posicionamento desapaixonado perante cada qual destas teses polêmicas?
Pelas respostas, você pode checar satisfatoriamente o senso de discernimento do nível pessoal de
maxiuniversalidade. Genialidade é polinteligência.
Soberania. Segundo a Cosmoeticologia, somente a autoconscientização da cosmoética
amplia o autodiscernimento capaz de fazer a consciência empregar, na prática, a soberania consciencial contra as lavagens cerebrais, repressões e condicionamentos forjados e mantidos pela
malinformação e a desinformação, dentro da Socin ainda patológica.
Evitação. Pela Grupocarmologia, a evitação de certas conscins ou a acepção de pessoas
tem limite claro: o acumpliciamento (compactuação) em bases anticosmoéticas. Se a conscin sabe
ser a outra mafiosa ou genocida e não evita, continuando a trabalhar junto, acaba entrando na interprisão grupocármica. Tal evitação nada tem a ver com rancor ou antifraternidade, mas significa
tão somente a vivência do discernimento a fim de se evitar a ampliação do pior.
Intencionalidade. Apoiado na Holomaturologia, o discernimento promove a identificação e qualificação da intencionalidade em cada manifestação pensênica, desnudando o interior da
intenção, de maneira bruta, anatomista na dissecção, sem mitigação.
Relevante. Concernente à Intrafisicologia, ter autodiscernimento é saber distinguir o relevante do trivial. A conscin pode viver muito bem a vida humana produtiva sem tomar nenhum
copo de vinho ou bebida alcoólica.
Maturidade. Através da Mentalsomatologia, o posicionamento pessoal ou as tendências
políticas do Homo sapiens politicus, através do mentalsoma, perante diversos temas polêmicos,
aponta o nível do senso de autodiscernimento consciencial da maturidade integral. Ao contrário
de Sigmund Freud (1856–1939) e do niilismo, a Conscienciologia considera não a infância, mas
o período da maturidade como sendo a fase de ouro de toda a vida humana, em função da evolução consciencial.
Autopensenidade. Na visão da Pensenologia, a soberania consciencial se expressa por
intermédio da vivência lúcida do livre arbítrio pessoal e das manifestações pensênicas comprovando o exercício da liberdade de expressão.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o autodiscernimento, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia.
2. Autolucidez consciencial: Holomaturologia.
3. Coerenciologia: Holomaturologia.
4. Consciência cosmoética: Holomaturologia.
5. Eutimia: Homeostaticologia.
6. Holofilosofia: Holomaturologia.
7. Ponteiro consciencial: Holomaturologia.
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O AUTODISCERNIMENTO DA MATURIDADE ATUA – NO
ÍNTIMO DA CONSCIN – ALÉM DO BOM SENSO COMUM,
DA BOA INTENÇÃO E DA BOA VONTADE, EM QUALQUER NÍVEL EVOLUTIVO OU INJUNÇÃO DIMENSIONAL.
Questionologia. Na técnica de avaliação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, em qual
nível você se coloca quanto ao autodiscernimento? A idade física e a maturidade biológica têm
influenciado você neste particular?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 72.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 86
e 659.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 97, 128, 386, 491 e 699.
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AUTODISCERNIMENTO AFETIVO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodiscernimento afetivo é o ato ou efeito de discernir e determinar
a capacidade pessoal de dominar as próprias emoções por meio das autorreflexões, ponderações
e equilíbrio autopensênico, separando, com lógica, a influência nefasta dos surtos emocionais das
decisões racionais evoluídas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo discernimento vem do idioma Latim, discernere, “separar; escolher
apartando com cuidado; discernir; distinguir”. Surgiu no Século XVIII. A palavra afetivo deriva
também do idioma Latim, affectivus, “que exprime desejo; afetivo”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Autodiscernimento afetivo-sexual. 02. Primado do mentalsoma.
03. Holomaturidade psicossomática. 04. Autoconsciencialidade afetiva. 05. Autopriorologia.
06. Antinstintividade. 07. Discriminação afetiva. 08. Inteligência afetiva. 09. Perspicácia afetiva. 10. Autocompreensão afetiva.
Neologia. As 3 expressões compostas autodiscernimento afetivo, autodiscernimento afetivo retroativo e autodiscernimento afetivo proativo são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Antidiscernimento afetivo. 2. Indiscernimento afetivo. 3. Ditadura
do psicossoma. 4. Síndrome da ectopia afetiva. 5. Inépcia afetiva. 6. Autoconfusão afetiva.
7. Incoerência afetiva. 8. Ambiguidade afetiva.
Estrangeirismologia: a apex mentis; a awareness afetiva; o modus vivendi intelectivo;
o Polo Conscienciocêntrico Discernimentum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à afetividade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da afetividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade.
Fatologia: o autodiscernimento afetivo; a autanálise dos sentimentos; o autodespertamento teático do sentimento evoluído; o trabalho da intelecção com as próprias emoções; a essência do mentalsoma evoluído; os critérios para a discriminação emocional; o domínio patológico
das emoções dominadoras; o entendimento dos próprios instintos; o autojuízo crítico; o discernimento autocrítico permanente; a criteriometria dos emocionalismos; a catálise do autodiscernimento afetivo; a cura das fissuras emocionais; o senso do discernimento sexual; o senso do discernimento ético; a racionalidade como a primoprioridade; o ponteiro consciencial do autodiscernimento; o primado do autodiscernimento na conscin lúcida; a autodesassedialidade; o discriminacionismo afetivo pessoal; a autorganização evolutiva; a reciclagem existencial (recéxis); a razão acima da emoção; a sensatez melhorando as autodecisões; o descarte das emoções animalizadas; a eliminação das paixões e paixonites agudas; o advento do predomínio intraconsciencial
dos sentimentos elevados; a holomaturidade psicossomática pessoal; o primado evoluído do mentalsoma; a faculdade de julgar as realidades sensatamente; a escolha afetiva; a identificação da
melhor companhia para se viver; o autodiscernimento afetivo na escolha do parceiro, ou parceira,
da dupla evolutiva; a distinção detalhada da carreira profissional; o tino cosmoético na formação
do pé-de-meia pessoal; a inteligência evolutiva (IE).
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o predomínio do
paracorpo do autodiscernimento; a autoclarividência.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático.
Tecnologia: a técnica do autodidatismo; a técnica da autodecisão lógica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Enumerologia: a inteligência emocional; a vontade emocional; o juízo emocional;
a cognição emocional; a intenção emocional; o critério emocional; a decisão emocional.
Binomiologia: o binômio autodiscernimento-afetividade; o binômio afetividade-sexualidade; o binômio autocrítica-heterocrítica; binômio afetividade-assistencialidade; o binômio saber dar–saber receber; o binômio admiração-discordância; o binômio afeição-discordância.
Trinomiologia: o trinômio boa vontade–boa intenção–autodiscernimento; o trinômio
autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinômio vontade-decisão-deliberação;
o trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento; o trinômio ideia-sentimento-energia.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo emoções aventurosas / sentimentos elevados; o antagonismo certo / errado; o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento; o antagonismo
subdiscernimento emocional / superdiscernimento intelectual; o antagonismo autorreflexão
a priori / autorreflexão a posteriori; o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo amizade / namoro.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais.
Filiologia: a raciocinofilia; a intencionofilia; a evoluciofilia; a intelectofilia; a conviviofilia; a autocogniciofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a afefobia (aversão a ser tocado).
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a eliminação das megalomanias.
Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a consciencioteca; a experimentoteca; a analiticoteca; a proexoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; a Holomaturologia;
a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Paradireitologia; a Parapoliticologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.

Enciclopédia da Conscienciologia

3102

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a 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 mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens holomaturologus; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodiscernimento afetivo retroativo = o predomínio do subdiscernimento de algum tipo de desafeição; autodiscernimento afetivo proativo = o predomínio do superdiscernimento da megafraternidade.
Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodiscernimento afetivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
05. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
06. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.

SOB O PRISMA DA HOLOMATUROLOGIA, QUEM
ENFATIZA, TEATICAMENTE, ALGUM GÊNERO HUMANO
AINDA ESTÁ DISTANTE DO AUTODISCERNIMENTO AFETIVO MAGNO. A CONSCIÊNCIA, EM SI, NÃO TEM SEXO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, alguma vez cogitou profundamente do próprio
autodiscernimento afetivo? Quais as conclusões teáticas extraídas dessas reflexões?
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AUTODISCERNIMENTO ALIMENTAR
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodiscernimento alimentar é o ato ou efeito de escolher, ponderar, encarar, enfrentar, comparar, refletir e decidir-se pelo alimento mais saudável, não somente pelo
apetite ou sabor, mas principalmente pelo tino cognitivo, impondo a racionalidade do mentalsoma
sobre a voracidade do subcérebro abdominal, a fim de alcançar a saúde holossomática, a longevidade e o completismo existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo discernimento vem do idioma Latim, discernere, “separar; escolher
apartando com cuidado; discernir; distinguir”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo alimento deriva também do idioma Latim, alimentum, “alimento; mantimento; sustento”. As palavras alimento
e alimentar apareceram no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Discernimento alimentar. 02. Ponderação nutricional. 03. Saber
comer. 04. Controle da fome. 05. Raciocínio pré-refeição. 06. Seletividade alimentar. 07. Controle do peso corporal. 08. Autenfrentamento dietético. 09. Motivação alimentar. 10. Dieta inteligente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo alimento:
alimentação; alimentada; alimentado; neoalimento; realimentação; realimentada; realimentado;
realimentar; superalimentação; superalimentada; superalimentado; superalimentar; superalimento.
Neologia. As 3 expressões compostas autodiscernimento alimentar, autodiscernimento
alimentar mínimo e autodiscernimento alimentar máximo são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Antidiscernimento alimentar. 2. Irracionalidade nutricional. 3. Voracidade. 4. Refeição irracional. 5. Alimentação descontrolada. 6. Obesidade. 7. Desnutrição.
Estrangeirismologia: o sugar blues; a fast food; a slow food; as comidas diet; a alimentação light; as fat foods; a happy hour; o cocktail; os check ups; a neodieta americana DASH
– Dietary Approachs to Stop Hypertension; a dieta trash estadunidense.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Nutriciologia Somática.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Comida: felicidade bioquímica.
Coloquiologia: a pindaíba; a boca-livre.
Citaciologia. Eis frase célebre do universo da nutrição: ―você é o que come‖. Segue antiga recomendação de Hipócrates (460–377 a.e.c.): faça do remédio o alimento e, do alimento,
o remédio.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde; o holopensene pessoal da obesidade;
o holopensene da fartura; o holopensene pessoal do discernimento alimentar; o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os maturopensenes; a maturopensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os liberopensenes; a liberopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; a patopensenidade subcerebral.
Fatologia: o autodiscernimento alimentar; a sobrevivência humana; o fenômeno da dupla carga; o fenômeno de transição da nutrição nos países emergentes; a Somália e a Etiópia, ví-
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timas da miséria; os Estados Unidos da América, pai da pandemia de obesidade no mundo; a fome; a miséria; o sobrepeso; a obesidade; a obesidade mórbida; o índice de massa corporal (IMC);
os distúrbios alimentares; a bulimia; a anorexia; a opulência; as cirurgias bariátricas de amputação
do estômago; as medicações evitáveis para emagrecer; a inteligência contextual aplicada à alimentação; a Higiene Consciencial; o stress, a insônia e a dieta; o uso imaturo da comida para
compensar a depressão e a ansiedade; a fissura pelo açúcar; a desculpa de comer doce devido
à “descompensação energética”; a reposição de glicose após trabalho intenso de energias; a comida mineira pouco inteligente; a dieta mediterrânea inteligente; o almoço de confraternização;
o apego à mesa; o erro da refeição copiosa a noite; o excesso de líquido na refeição; a hérnia de
hiato; o nível evolutivo revelado pelas escolhas alimentares; o hábito alimentar; o período difícil
de transição entre o hábito alimentar deletério e o novo hábito saudável; a forma de sentar-se
à mesa, pegar nos talheres e levar o alimento à boca; o nível sócio-econômico revelado pelos alimentos escolhidos; a geladeira de estudante com água e margarina; a cintura abdominal ideal no
homem (102 cm) e na mulher (88 cm); a fita métrica; a balança; o espelho; as dislipidemias; a hipertensão arterial; o consumo moderado de sal (5g / dia ou 2g de sódio / dia) salvando 1,5 milhões de brasileiros da hipertensão arterial; o diabetes melitus; o suco de uva e os flavonoides
antioxidantes quercitina e resveratrol; os múltiplos benefícios da alicina presente no alho; os
filhos vigilantes de pais obesos; a dieta frutariana; os mimos alimentares periódicos com
discernimento; o pigmento clorofila, ausente no reino animal, responsável pela geração de glicose
a partir do dióxido de carbono (CO2) no fenômeno da fotossíntese vegetal; a acumulação de
glicose em forma de glicogênio hepático; o prazer momentâneo do alimento apetitoso; a escravidão alimentar; a atopia alimentar; as caminhadas regulares, 4 vezes por semana, durante 50 minutos e a esteira ergométrica, complementando a mudança de hábito alimentar.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sobreposição do
subcérebro abdominal à cognição; as vidas anteriores na miséria; a autonomia consciencial; a Paragenética.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dieta-exercícios; o sinergismo estado vibracional–escolha dos alimentos; o sinergismo da quantidade com qualidade; o sinergismo patológico orgia alimentar–vômitos induzidos nos quadros de bulimia e anorexia nervosa.
Principiologia: o princípio pessoa do ―isto não é pra mim‖ aplicado no restaurante;
o princípio da prioridade compulsória aplicado à alimentação; o princípio da autenticidade cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) atualizado periodicamente.
Teoriologia: a teoria da robéxis; a teoria da racionalidade humana.
Tecnologia: a técnica de comer menos. A técnica do questionamento bem humorado
feito ao paciente, quando afirma não compreender o motivo da própria obesidade: – Você faz
fotossíntese?
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito sanfona; o efeito da desnutrição mentalsomática; o efeito evolutivo
dos bordões consciencio gicos ―cadê o verbete?‖ e ―cadê o ivro?‖ no sedentarismo inte ectua
da conscin adormecida cognitivamente.
Neossinapsologia: as neossinapses provenientes da mudança de foco do egocentrismo
para a assistência às conscins e consciexes; a fixação paracerebral das paraneossinapses intermissivas.
Ciclologia: o ciclo esquecer-relembrar; o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo
vicioso da mentira; o ciclo virtuoso da Cosmoética; o ciclo assim-desassim; o ciclo desvio-reto-
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mada; o ciclo do metabolismo na quantificação dieta-exercícios; a relevância do cérebro intelectualmente ativo em todo o ciclo etário intrafísico da conscin lúcida.
Enumerologia: o arroz integral; o pão integral; o leite desnatado; o suco natural de uva;
o queijo light; a salada sem molhos; a fruta diária. A homeostase somática; a homeostase intrafísica; a homeostase afetiva; a homeostase mental; a homeostase sexual; a homeostase energética;
a homeostase parapsíquica.
Binomiologia: o binômio bem-estar íntimo–escolhas sensatas.
Interaciologia: a interação amizade–happy hour–petiscos–dislipidemia–infarto.
Crescendologia: o crescendo prioridade–mudança de hábito–autopensenidade lúcida–
–alavancagem da proéxis; o crescendo subjugação alimentar–subjugação sexual–ectopia de
proéxis.
Trinomiologia: o trinômio sono-dieta-exercícios; o trinômio salada–arroz integral–grelhado; o trinômio evolutivo vegetal–animal subumano–animal humano; o trinômio corporações
de processamento alimentar–setor médico-farmacêutico–indústria química; o trinômio cultura-estereótipos-subjetividade; o trinômio dieta nutritiva–sono repousante–ginástica regular; o trinômio patológico preguiça-acídia-acrasia.
Polinomiologia: o polinômio pró-obesidade almoço-refrigerante-sobremesa-café; o polinômio reflexão–decisão–mudança de hábito–neoformatação do soma.
Antagonismologia: o antagonismo tempero natural / glutamato; o antagonismo gordo /
magro; o antagonismo pensenidade obesa / pensenidade saudável; o antagonismo racionalidade
do coronochacra / irracionalidade do umbilicochacra; o antagonismo comida meio / comida fim.
Paradoxologia: o paradoxo da obesidade na desnutrição tipo Kwashiorkor.
Politicologia: as políticas mundiais de contenção da pandemia da obesidade; a Parapoliticologia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à saúde e ao controle do peso corporal.
Filiologia: a autocriticofilia; a coerenciofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia; a intelectofilia; a proexofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: a somatofobia.
Sindromologia: a síndrome metabólica; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da subestimação; a síndrome da abstinência parafisiológica promovendo o regresso ao estágio anterior dos hábitos alimentares; a síndrome da abstinência da Baratrosfera.
Holotecologia: a analiticoteca; a assistencioteca; a botanicoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a nutroteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Etologia; a Paraetologia; a Sociologia;
a Parassociologia; a Conviviologia; a Nutrologia; a Cardiologia; a Pensenologia; a Autodiscernimentologia; a Conscienciocentrologia; a Intraconscienciologia; a Interassistenciologia; a Dessomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin faminta; a conscin obesa; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o glutão; o nutricionista; o nutrólogo; o médico nutricionista pernambucano Josué de Castro (1908–1973); o cardiologista; o endocrinologista; o geriatra; o filho; o tenepessista; o acoplamentista; o inversor; o reciclante; o compassageiro evolutivo; o completista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o préserenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
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Femininologia: a glutona; a nutricionista; a nutróloga; a cardiologista; a endocrinologista; a geriatra; a filha; a tenepessista; a acoplamentista; a inversora; a reciclante; 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 ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens rationabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodiscernimento alimentar mínimo = as dietas provisórias para perder
peso em função somente da estética; autodiscernimento alimentar máximo = a mudança de hábito
alimentar definitiva, incremento da saúde holossomática.
Culturologia: a cultura alimentar dos fast-foods; a cultura alimentar do Zeitgeist.
Pensenidade. A escolha dos alimentos e a decisão por emagrecer exigem reflexão profunda quanto ao nível de interferência do subcérebro abdominal na pensenidade da consciência
intrafísica.
Mediterrânea. A dieta mediterrânea, pelo baixo consumo de gorduras saturadas, rica em
carboidratos integrais, alto teor de fibras e ácidos graxos monoinsaturados, se constitui em relevante indicação para o intermissivista, a fim de chegar na fase executiva da proéxis sem os riscos
cardiovasculares da síndrome metabólica: obesidade visceral, dislipidemia, diabetes e hipertensão. Vale registrar: o vinho pode ser substituído pelo suco de uva, descartando a doença do alcoolismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodiscernimento alimentar, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Autopesagem: Somatologia; Homeostático.
03. Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
04. Conscin frutariana: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
06. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
07. Higiene consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
08. Homeostase geral: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
10. Otimização dos desempenhos: Holomaturologia; Homeostático.
11. Previsão da autossobrevida: Autoproexogramologia; Neutro.
12. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
13. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Síndrome da abstinência parafisiológica: Autoconsciencioterapia; Nosográfico.
15. Síndrome da subestimação: Parapatologia; Nosográfico.
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A CAUSA PRINCIPAL DA OBESIDADE ESTÁ NA FALTA
DE LUCIDEZ QUANTO À RESSONÂNCIA DO SUBCÉREBRO
ABDOMINAL NA COGNIÇÃO DO INTERMISSIVISTA, FATO
DESVELADO PELO AUTODISCERNIMENTO ALIMENTAR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou a possibilidade de usar o autodiscernimento alimentar no dia a dia? Identificou a relação da alimentação com a programação existencial?
Bibliografia Específica:
1. Lucchese, Fernando; & Machado, José Antonio Pinheiro; Dieta Mediterrânea, com Sabor Brasileiro; 152
p.; 4 fichários; 3 formulários; 113 ilus.; 1 questionário; 17,5 x 10,5 cm; pocket; 4ª Ed.; Coleção L&PM; Porto Alegre, RS;
2011; páginas 133 a 135, 144 e 145.
2. Machado, Carlos Alberto; O Consumo de Sal: Utilização e suas Implicações na Saúde; 66o Congresso
Brasileiro de Cardiologia; Anotação Pessoal; Porto Alegre, RS; 17.09.11.
3. Serrano Jr., Carlos V.; Timerman, Ari; & Stefanini, Edson; Tratado de Cardiologia da SOCESP – Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo; 2.816 p.; 2 Vols.; 2 CD-ROMs; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Manole;
São Paulo, SP; 2009; página 661.
Webgrafia Específica:
1. BBC Brasil; Aumento de Obesidade pressiona Governos de Países Emergentes; diponível em: <http://g1.
globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/08/aumento-de-obesidade-pressiona-governos-de-paises-emergentes.html>; acesso em: 08.08.11.
2. Meniconi, Tadeu; Pais aprendem com os Filhos a Cuidar da Saúde, Graças a Projeto; diponível em:
<http://g1.globo.com/dia-dos-pais/2011/noticia/2011/08/pais-aprendem-com-os-filhos-cuidar-da-saude-gracas-projeto.html>;
13.08.11; acesso em: 13.08.11.
3. Saraiva, Alessandra; FGV: Alimentação tem Queda de Preço; disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/fgv-alimentacao-tem-queda-mais-intensa-no-ipc-s>; acesso em: 18.07.11.

E. M.

Enciclopédia da Conscienciologia

3108

AUTODISCERNIMENTO DINÂMICO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodiscernimento dinâmico é a capacidade pessoal de a consciência proceder à distinção racional das realidades de modo ágil, ativo, criativo, além das repetições triviais
ou da mesmice do momento evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo discernimento vem do idioma Latim, discernere, “separar; escolher
apartando com cuidado; discernir; distinguir”. Surgiu no Século XVIII. A palavra dinâmico deriva do idioma Grego, dunamikós, “poderoso; forte; potente; eficaz”, conexo a dúnamis, “força; poder; capacidade”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Autodiscernimento criativo. 02. Autodiscernimento verponológico.
03. Autodiscernimento psicomotriz; autodiscernimento revigorante. 04. Autodiscernimento potencializador. 05. Autodiscernimento enriquecedor. 06. Autodiscernimento acrescentador.
07. Autodiscernimento ascendente. 08. Autodiscernimento evolutivo. 09. Autodiscernimento
heurístico; autodiscernimento inventivo. 10. Autodiscernimento a maior.
Neologia. As duas expressões compostas autodiscernimento dinâmico intrafísico e autodiscernimento dinâmico paraperceptivo são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Autodiscernimento rebarbativo; autodiscernimento repetitivo.
02. Autodiscernimento estático. 03. Autodiscernimento passivo. 04. Autodiscernimento batopensênico. 05. Autodiscernimento estagnante. 06. Autodiscernimento congelador. 07. Autodiscernimento engessador. 08. Autodiscernimento inerte. 09. Autodiscernimento letárgico. 10. Autodiscernimento cronicificado.
Estrangeirismologia: o megalocus da intencionalidade; a apex mentis; o strong profile;
o upgrade intraconsciencial; a awareness evolutiva; a autoconsciencialidade large; o expert autoconscienciométrico; a open mind para a autevolução; o nosce te ipsum; a intelligentsia evolutiva;
o discernimento on time e full time.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da autopensenização dinâmica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: Trafar: trava
discernidora.
Unidade. A unidade de medida do autodiscernimento dinâmico é o acerto evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os benignopensenes;
a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o abertismo pensênico; a autopensenização criteriosa e flexível.
Fatologia: o autodiscernimento dinâmico; a evolução do autodiscernimento; a relevância
singular do autodiscernimento na evolução da consciência; o autodiscernimento com o valor agregado da criatividade; a repetição trazendo a obviedade, enquanto o autodiscernimento dinâmico
a novidade ou a neoverpon.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante;
o sinergismo cognição útil–discernimento cosmoético–comunicação clara; o sinergismo autodiscernimento dinâmico–construtividade cosmoética.
Principiologia: o princípio da verpon; o princípio do megafoco mentalsomático; os
princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio
da evolução permanente; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio
do posicionamento pessoal; o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado diariamente;
o princípio da autobagagem cognitiva sobreviver às dessomas; o princípio da insaturabilidade
autocognitiva quanto ao Cosmos; o princípio da vida ser movimento; o princípio da maxifraternidade autoimposta racionalmente com a evolução do autodiscernimento.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; as técnicas pessoais de estudo; a técnica do autodidatismo; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade;
as técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica do aperitivo intelectual.
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 Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos recinológicos do despojamento em virar pelo avesso as próprias
convicções; os efeitos reconfortantes da descoberta de novos aspectos da realidade; os efeitos do
autodiscernimento dinâmico na limpeza e profilaxia dos rastros negativos.
Neossinapsologia: o apreço pela formação continuada de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo cosmoético aprender-ensinar; o ciclo entendimento-discriminação-conhecimento; o ciclo construção-desconstrução-reconstrução aplicado às autoconvicções.
Binomiologia: o binômio autodiscernimento-afetividade; o binômio afetividade-sexualidade; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio saber dar–saber receber; o binômio admiração-discordância; o binômio afeição-discordância;
o binômio clareza-sensatez.
Interaciologia: a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias;
a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação neoparadigma-Neociências; a interação organização mental–organização espacial; a interação Hermeneuticologia-Doxopensenologia; a interação cosmograma-conscienciograma; a interação curiosidade sadia-estudiosidade; a interação bem-estar–bem comum.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo compreender-julgar-opinar.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio
concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–experimentação–síntese;
o trinômio olho clínico–escuta ativa–mente aberta; o trinômio raciocinar bem–comunicar bem–
–operacionalizar bem; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio
praticidade-versatilidade-eficiência.
Polinomiologia: o polinômio autodiscernimento dinâmico–autorganização eficaz–autodeterminação racional–autoconfiança maior.
Antagonismologia: o antagonismo taquidiscernimento / bradidiscernimento; o antagonismo emoções aventurosas / sentimentos elevados; o antagonismo certo / errado; o antagonismo
antidiscernimento / autodiscernimento; o antagonismo subdiscernimento emocional / superdis-
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cernimento intelectual; o antagonismo autorreflexão a priori / autorreflexão a posteriori; o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo melhor / pior; o antagonismo ideal / anacrônico.
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; a ortofilia; a conscienciofilia; a cienciofilia.
Holotecologia: a maturoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;
a consciencioteca; a evolucioteca; a mnemoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Autoconscienciologia; a Autolucidologia; a Autopercucienciologia; a Taquipsicologia; a Mentalsomatologia;
a Homeostaticologia; a Parapercepciologia; a Ortopensenologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia; a Heuristicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin atacadista existencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o autodiscernidor teático.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a autodiscernidora teática.
Hominologia: o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens communicologus; o Homo
sapiens transformator; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus;
o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens assistentialis;
o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens hermeneuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodiscernimento dinâmico intrafísico = a capacidade de a consciência
proceder à distinção racional das realidades humanas de modo ágil, ativo, criativo, nesta dimensão física; autodiscernimento dinâmico paraperceptivo = a capacidade de a consciência proceder
à distinção racional das realidades multidimensionais de modo ágil, ativo, criativo.
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Culturologia: a cultura da Autodiscernimentologia.
Acabativa. Sob a ótica da Holomaturologia, a inteligência do autodiscernimento dinâmico recomenda não deixar, quando possível, algum texto incompleto, ou para ser finalizado no
dia imediato, a fim de se evitar o fechamento do espaço intelectual à criatividade da nova jornada,
porém manter a frente heurística livre ou escancarada para as neoverpons.
Dinamismo. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 3 aspectos do dinamismo do autodiscernimento:
1. Mutabilidade: a atualização periódica dos autajuizamentos; a agilidade nas reconsiderações perante novos fatos e parafatos.
2. Teática: a aplicação imediata dos autajuizamentos; a eficácia em colocar em prática
as autodeliberações.
3. Universalidade: o emprego ininterrupto dos autajuizamentos; a capacidade discernidora impressa na plenitude das automanifestações.
Travões. Eis, em ordem alfabética, 4 exemplos de condições conscienciais, de bases holossomáticas, não excludentes, capazes de travar a dinamização do autodiscernimento:
1. Congelamento somático: a repressão comportamental; a hesitação em agir; a tibieza
consciencial.
2. Descompensação energossomática: o bloqueio energético; a debilidade energosférica; o apedeutismo bioenergético.
3. Desequilíbrio psicossomático: a emoção dominadora; a autoconflitividade; a desafeição.
4. Inibição mentalsomática: a coartação intelectual; o enrijecimento cognitivo; a obnubilação; a preguiça mental.
Teática. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 manifestações do autodiscernimento
teático:
1. Senso de cooperação: a boa vontade; a generosidade prática; o exemplo de maturidade interassistencial.
2. Senso de Cosmoética: a boa intenção; a responsabilidade interconsciencial manifesta; o exemplo de maturidade etológica.
3. Senso de criticidade: o bom senso; o posicionamento refletido declarado; o exemplo
de maturidade analítica.
4. Senso de fraternidade: o bom coração; a satisfação benévola observável; o exemplo
de maturidade afetiva.
5. Senso de homeostasia: a boa disposição; a autexpressão vigorosa; o exemplo de maturidade holossomática.
6. Senso de multidimensionalidade: a boa sensibilidade; o atilamento perceptivo e paraperceptivo demonstrável; o exemplo de maturidade parapsíquica.
7. Senso de otimismo: o bom humor; o traforismo aplicado às interrelações; o exemplo
de maturidade convivencial.
8. Senso de racionalidade: a boa cabeça; a compreensão cosmovisiológica exposta;
o exemplo de maturidade intelectual.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodiscernimento dinâmico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Autoconsciencialidade ascendente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
Detalhe irretocável: Autodiscernimentologia; Neutro.
Estudiosidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
Megarrecexologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Pertinência evolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Primeiro discernimento: Holomaturologia; Homeostático.
Relação de discernimento: Discernimentologia; Homeostático.
Relação transformadora: Conviviologia; Homeostático.

A CAPACIDADE PESSOAL DO AUTODISCERNIMENTO DINÂMICO COLOCA A CONSCIN LÚCIDA DE MODO MAIS
EFICAZ NO CAMINHO DA TENEPES, DA OFIEX, DA MEGAGESCON, DO COMPLÉXIS E DA DESPERTICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a condição do autodiscernimento dinâmico? Em todas as situações?
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AUTODISCERNIMENTO ENERGÉTICO
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodiscernimento energético é o ato ou efeito de a conscin energicista,
lúcida, homem ou mulher, discernir, discriminar ou distinguir, com acurácia e exatidão, as características das energias conscienciais (ECs), notadamente a fonte real ou consciência, conscin ou
consciex, de onde se originam quando as mesmas envolvem o próprio microuniverso consciencial
no momento evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo, por si próprio”. O termo discernimento deriva do idioma Latim, discernere, “separar; escolher apartando com cuidado; discernir; distinguir”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo energético vem do idioma Grego, energétikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autodiscriminação energética. 2. Autexame crítico das ECs. 3. Hiperacuidade energética. 4. Autodomínio da energosfera. 5. Autodesassedialidade energética.
Neologia. As 3 expressões compostas autodiscernimento energético, miniautodiscernimento energético e maxiautodiscernimento energético são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Insensibilidade bioenergética. 2. Autembotamento energético.
3. Ignorância energética. 4. Energosfera pessoal invasiva. 5. Heterassedialidade energética.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às energias conscienciais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os energopensenes; a energopensenidade.
Fatologia: a força presencial.
Parafatologia: o autodiscernimento energético; a autodiscriminação energética; a distinção dos fluxos das energias conscienciais; a importância evolutiva da hiperacuidade energética; as
energias exteriorizadas; as energias recebidas; a recepção esperada; a recepção surpreendente; as
manobras energéticas; o detalhamento das ECs; a diferenciação das ECs diretas da intra e da extrafisicalidade.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Binomiologia: o binômio estímulo-reação; o binômio autolucidez–discernimento energético.
Trinomiologia: o trinômio Bioenergética-animismo-parapsiquismo; o trinômio Energética-Bioenergética-Parenergética; o trinômio energograma-cosmograma-conscienciograma.
Antagonismologia: o antagonismo ECs pessoais ativas / ECs pessoais passivas.
Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia.
Filiologia: a energofilia.
Holotecologia: a energeticoteca; a pesquisoteca; a mensuroteca; a qualitoteca; a despertoteca; a discernimentoteca; a consciencioteca.
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Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Holochacralogia; a Experimentologia;
a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Despertologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a isca humana consciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o ofiexista.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a ofiexista.
Hominologia: o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautodiscernimento energético = o ato de detectar, com inteira confiança, as ECs do parceiro, ou parceira, da dupla evolutiva; maxiautodiscernimento energético =
o ato de detectar, sem qualquer dúvida, as ECs do amparador extrafísico atuante no momento
crítico.
Megapoderes. Dentro do universo da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 10 megapoderes pessoais prioritários quanto às ECs:
01. Autoconscientização: multidimensional (AM); a Holomaturologia.
02. Autoparapsiquismo: a acuidade quanto aos fenômenos em geral da Parafenomenologia.
03. Cérebro: os 2 hemisférios cerebrais mantidos continuamente sem bloqueios de ECs
fixadas; a Paracerebrologia.
04. Cosmoeticologia: o embasamento da vida pessoal, energética, em geral; a Verbaciologia; o Paradireito.
05. Destemor: a autoconfiança quanto às parapercepções; a interação com a Central Extrafísica de Energia (CEE).
06. Hiperacuidade: energética, parapsíquica, pessoal, com domínio do estado vibracional (EV).
07. Holopensene: pessoal, higienizado, paraprofilático, sem bagulhos energéticos e com
abertismo consciencial; a Autopensenologia.
08. PL: a projetabilidade lúcida, pessoal; a Projeciocriticologia.
09. Presenciologia: a força presencial, energética, marcante, testável a qualquer momento; a Parapresenciologia.
10. Sinalética: energética, parapsíquica, específica, pessoal, autoconfiável e autossuficiente.
Origem. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional lógica,
a classificação, em 6 categorias básicas, da discriminação da origem dos fluxos energéticos, sempre relevantes por parte da conscin lúcida, quando interessada no parapsiquismo:
1. Pessoal: o fluxo gerado pela pessoa, em si, obviamente sem novidades nas manifestações e peculiaridades quando conhecidas por si própria.
2. Conscin: o fluxo energético gerado a partir de alguma consciência intrafísica, próxima ou distante na Conviviologia.
3. Amparador: extrafísico; consciex; o fluxo de função na tenepes ou ofiex, por exemplo, na Interassistenciologia.
4. Ex-parente: consciex; o fluxo gerado por ex-amigo ou ex-colega já dessomados; podendo ser guia amaurótico.
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5. Assediador: consciex; o fluxo de consener; de satélite de assediador; a Assediologia.
6. CEE: o fluxo gerado pela Central Extrafísica de Energia; o esporádico; o permanente; a instantaneidade do reforço energético.
Taxologia. De acordo com a Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
13 manifestações características do convívio com as ECs na vida intra / extrafísica diuturnamente:
01. Absorção: a assimilação pessoal das ECs.
02. Biovórtices: os chacras mais atuantes no momento da experimentação.
03. Direcionamento: o encaminhamento das ECs identificado com segurança.
04. Dissipação: a dispersão ao final do experimento com a desassimilação simpática
(desassim).
05. Encapsulamento: o auto e o heterencapsulamento consciencial.
06. Exteriorização: a liberação intencional das ECs pela força da vontade.
07. Intolerância: o repúdio às ECs intrusivas quando patológicas.
08. Potência: a força, intensidade ou o dinamismo das ECs.
09. Preferência: o circuito da empatia emissor / receptor; a seleção energética.
10. Reforço: o aumento ou acréscimo do fluxo das ECs.
11. Restrição: a exclusão, a segregação, a recusa das ECs intervenientes.
12. Ritmo: a frequência ou pulsação alternante, comum, em jatos intermitentes; o fluxo
contínuo mais raro.
13. Tolerância: ou o acatamento das ECs afins.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com o autodiscernimento energético, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas,
dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem Bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
2. Abuso das Energias Conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
3. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
4. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
5. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
6. Primener: Energossomatologia; Homeostático.
7. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

SEM A HIPERACUIDADE ENERGÉTICA PESSOAL É IMPRATICÁVEL DINAMIZAR A AUTOVIVÊNCIA COSMOÉTICA
DE QUALQUER FENÔMENO PARAPSÍQUICO, PRODUTIVO
E CATALISADOR DA AUTOPROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. No teste pessoal da escala de 1 a 5, onde você se classifica quanto às
ECs? O nível melhorou no ano passado?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 804 e 820.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 601,
602, 604 e 618.
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3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 150, 343, 345, 348, 352, 355, 428 e 673.
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AUTODISCERNIMENTO PARAPSÍQUICO
(DESCRENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodiscernimento parapsíquico é o ato ou efeito de a conscin sensitiva,
lúcida, apreender, com acurácia e exatidão, as percepções extrassensoriais e os parafenômenos,
distinguindo-os satisfatoriamente das interferências de imaginações, onirismos, inferências lógicas, sensações somáticas e fenômenos intrafísicos, além de interpretar os paraconteúdos de modo
minucioso e realista, e aplicar as parainformações de maneira assistencial e cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo, por si próprio”. O termo discernimento deriva do idioma Latim, discernere, “separar; escolher apartando com cuidado; discernir; distinguir”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição para vem do mesmo idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo
psíquico deriva também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos,
à alma”, de psykhé, “alma como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu
no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autodiscernimento paraperceptivo. 2. Autodiscernimento parafenomênico. 3. Tino parapsíquico. 4. Juízo parapsíquico.
Neologia. As 4 expressões compostas autodiscernimento parapsíquico, autodiscernimento parapsíquico sensorial, autodiscernimento parapsíquico afetivo e autodiscernimento parapsíquico intelectivo são neologismos técnicos da Descrenciologia.
Antonimologia: 1. Antidiscernimento parapsíquico. 2. Indiscernimento paraperceptivo.
3. Subdiscernimento parafenomênico. 4. Irracionalidade paraperceptiva. 5. Distorção parapsíquica.
Estrangeirismologia: a awareness evolutiva; o exame realista do know-how parapsíquico, próprio e alheio, sem superestimações ou subestimações; o modus operandi multidimensional
cosmoético; a performance parapsíquica transparente; o realismo parafenomênico desmascarando
as tentativas de show parapsíquico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à criticidade cosmoética.
Coloquiologia: o ato de não medir esforços para a eliminação de bocas-tortas místicas
ou eletronóticas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autexperimentologia Parapsíquica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o exercício da autopensenização sob a perspectiva multidimensional e multiexistencial; a leitura de holopensenes de personalidades e locais; o estudo de materpensenes; a detecção de fôrmas holopensênicas; a automotivação para adquirir percuciência parapsíquica demonstrada pelo empenho na discriminação de oniropensenes, morfopensenes e xenopensenes.
Fatologia: o autodiscernimento parapsíquico; o aprimoramento da capacidade de distinguir a melhor da pior conduta parapsíquica; o descarte das posturas de acriticidade dogmática ou
hipercriticidade eletronótica; a postura de passividade alerta perante às paravivências; o hábito de
questionar as próprias percepções sem inibir-se; o enfrentamento do labor pesquisístico para levantar a verdade dos parafatos; a recusa em satisfazer-se com a primeira impressão paraperceptiva; o descontentamento com respostas rápidas e superficiais; o registro disciplinado para a reunião de indícios parafenomênicos; a checagem dos dados despontados na paramensagem; a investigação das pistas lançadas pelo parafenômeno; o estudo do contexto cultural indicado pela vivên-
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cia parafenomênica; a ponderação sobre a relevância da divulgação da parainformação; a automotivação para compreender as realidades tal e qual as mesmas se apresentam demonstrada pela espera do tempo necessário à remissão de dúvidas relativas às paravivências.
Parafatologia: o investimento na autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a disposição para aplicar a racionalidade paracientífica aos estudos e experimentos parapsíquicos;
a averiguação de energias gravitantes; a captação de parapresenças amparadoras ou assediadoras;
o atilamento quanto às ações e reações energéticas; a consideração das concausas parapsíquicas
nas análises; a constatação de paraintervenções sadias ou doentias; a percepção de auto e heterencapsulamentos; a avaliação do percentual de autolucidez nas experiências parapsíquicas; a heteroapreciação paraperceptiva considerada hipótese investigativa; a proatividade na autocomprovação
parapsíquica; a elaboração de conclusões pautadas em evidências multidimensionais; a automotivação para interagir com a extrafisicalidade demonstrada pela elaboração de inventário exaustivo
e atualizado das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin sensitiva cosmoética–equipex amparadora.
Principiologia: a teática do princípio da descrença (PD); o princípio da primazia da
realidade sobre qualquer ilusão; o princípio de contra fatos e parafatos não adiantarem argumentos nem parargumentos; o princípio da insaturabilidade cognitiva quanto ao Cosmos; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio pessoal de, na dúvida, abster-se; o princípio
da primazia das ECs cosmoéticas; o princípio da evolução interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando o comedimento na
admissão e comunicação das autovivências parapsíquicas.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: as técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas às paravivências; as
técnicas de assim e desassim; a técnica da incorruptibilidade da imaginação; a técnica do registro; a técnica da repetição paciente; a técnica de evitação do estupro evolutivo; as técnicas de
desenvolvimento do autoparapsiquismo.
Laboratoriologia: o exame das experimentações nos laboratórios conscienciológicos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: os efeitos recinológicos das vivências parafenomênicas legítimas; os efeitos
fisiológicos e parafisiológicos das ECs; os efeitos comprobatórios das exercitações parapsíquicas em grupo; os efeitos desinformadores das distorções parapsíquicas; os efeitos interpresidiários das manipulações interconscienciais; os efeitos recinológicos da tares parapsíquica; os efeitos cosmovisiológicos da autoconscientização multidimensional (AM).
Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo paravivência-registro.
Enumerologia: o aumento da hiperacuidade nas paravivências; o aumento da criticidade
nas parainterpretações; o aumento da cientificidade nas parainvestigações; o aumento do realismo
nas paracognições; o aumento da confiança nos parajuízos; o aumento da sinceridade nas paracomunicações; o aumento da cosmoética nas parainterações.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio cérebro-paracérebro;
o binômio fenômeno-parafenômeno; o binômio forma-conteúdo; o binômio essência-aparência;
o binômio parafato-paraversão; o binômio hiperacuidade multidimensional–autodiscernimento
cosmoético.
Interaciologia: a interação didática parapsíquica–criticidade paraperceptiva; a interação malinterpretação parafenomênica–antinformação inassistencial; a interação farsa parapsíquica–apedeutismo energético; a interação exibicionismo parapsíquico–manipulação consciencial; a interação tendenciosidade egocentrada–vulnerabilidade ao assédio; a interação adulteração dos parafatos–intencionalidade doentia; a interação tares parapsíquica–credibilidade paraperceptiva.
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Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–percepções extrassensoriais; o trinômio boa vontade–boa intenção–autodiscernimento.
Polinomiologia: o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística; o polinômio autocrítica-autocosmoética-autoincorruptibilidade-autodesassédio.
Antagonismologia: o antagonismo retidão paraperceptiva / distorção parapsíquica;
o antagonismo pararrealidade / imaginação; o antagonismo projeção lúcida / sonho; o antagonismo clarividência / alucinação; o antagonismo autoconvicção / achismo; o antagonismo cientificidade / apriorismose; o antagonismo autocomprovação parapsíquica / certeza absoluta.
Paradoxologia: o paradoxo da solidez da parafenomenalidade sutil.
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Legislogia: as leis da Física; as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia;
a lei do maior esforço aplicada à interpretação parafenomênica.
Filiologia: a neofilia; a autocriticofilia; a coerenciofilia; a pesquisofilia; a raciocinofilia;
a parapsicofilia; a projeciofilia; a energofilia.
Sindromologia: o diagnóstico da síndrome do oráculo.
Maniologia: a extinção de megalomanias relativas ao autoparapsiquismo.
Mitologia: a desmitificação do parapsiquismo; o fim do mito do dom sem autesforços;
o fim do mito da inspiração sem transpiração; o fim dos mitos eletronóticos.
Holotecologia: a discernimentoteca; a cosmoeticoteca; a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a energossomatoteca; a criticoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia;
a Autolucidologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Comunicologia; a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade parapsíquica; a conscin-esponja parapsíquica; a conscin
parapsíquica lúcida; a conscin-cabeça parapsíquica da dupla evolutiva (DE); a conscin-sensitiva
cosmoética; a isca humana lúcida; a conscin minipeça parapsíquica do maximecanismo assistencial multidimensional.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o gestor parapsíquico; o líder
parapsíquico; o antenado parapsíquico; o cientista parapsíquico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a gestora parapsíquica; a líder
parapsíquica; a antenada parapsíquica; a cientista parapsíquica.
Hominologia: o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens parapsychicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autodiscernimento parapsíquico sensorial = a distinção entre a percepção
energética e a sensação fisiológica do próprio soma; autodiscernimento parapsíquico afetivo
= a distinção entre a assimilação de emoção alheia e o próprio estado afetivo; autodiscernimento
parapsíquico intelectivo = a distinção entre a inspiração extrafísica e o insight intelectivo anímico.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético; a cultura da
Autodiscernimentologia Cosmoética.
Indiscernimento. Sob o prisma da Parapatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 posturas imaturas passíveis de evidenciar a ausência de discernimento parapsíquico:
1. Deslumbrada: a escolha pela pseudoparassagacidade nas dispensas em pesquisar
causas físicas. A designação rápida e superficial de parafenômenos para os eventos vividos impede o exame dos fatos e possíveis parafatos associados, e o consequente refinamento da perspicácia parapsíquica.
2. Dogmática: a escolha pela pseudotranquilidade das certezas absolutas sobre a extrafisicalidade. A tentativa de encaixar de modo forçado, inadequado e equivocado as paravivências
às autoconvicções apriorísticas, distorce e obscurece as impressões parafenomênicas.
3. Eletronótica: a escolha pela pseudocriteriosidade nas recusas em averiguar possíveis
paravivências. A procura pelas respostas restritas ao mundo físico aliena quanto às possibilidades de autocomprovações parapsíquicas sobre o universo multidimensional.
4. Mística: a escolha pela pseudoflexibilidade na aceitação de versões oníricas e inverificadas sobre a multidimensionalidade. O inebriamento com mitificações parapsíquicas confunde,
desinforma, induz ao erro e dificulta o amadurecimento parapsíquico.
5. Oracular: a escolha pela pseudassistencialidade das heterorientações parapsíquicas
peremptórias. A assunção da posição de dono das paraverdades e o embevecimento pelo suposto
poder sobre os demais enceguece quanto às próprias restrições, ignorâncias e deturpações relativas ao autoparapsiquismo.
Discernimento. Sob a perspectiva da Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 posturas passíveis de evidenciar a presença do discernimento parapsíquico:
1. Amparadora: a escolha pela assistencialidade tarística na dedicação à educação para
a criticidade parapsíquica. A função de amparador não admite a criação de dependentes, porém
inclui a promoção da autonomia parapsíquica dos assistidos, tornando-os coparceiros assistenciais.
2. Comedida: a escolha pela sagacidade do estudo exaustivo e detalhista das parexperimentações e da moderação na difusão das interpretações pessoais. A autoconscientização da complexidade das vivências multidimensionais embasa a paciência na coleta de parevidências
e a parcimônia nas paraconclusões.
3. Cosmovisiológica: a escolha pela criteriosidade na avaliação sincera e destemida de
possíveis variáveis multidimensionais. A postura de abertismo parapsíquico possibilita a experimentação lúcida de paravivências genuínas e a aprendizagem de como distingui-las das demais
vivências.
4. Descrenciológica: a escolha pela flexibilidade no acolhimento de heteroconsiderações parapsíquicas, aliada às ponderações racionais e às verificações experimentais no intuito de
admiti-las ou refutá-las. A racionalidade paracientífica é construção autodidata, fundamentada
na confiança no contínuo aprimoramento das próprias aptidões paraperceptivas e intelectivas
a partir dos autesforços.
5. Verponológica: a escolha pela tranquilidade do reconhecimento das próprias limitações cognitivas e paracognitivas inerentes ao processo de evolução paraperceptiva. A admissão da
verpon gera inquietude intelectual sadia e motiva a investigação parapsíquica para a crescente
fidedignidade na apreensão das pararrealidades.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodiscernimento parapsíquico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento dinâmico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
06. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
07. Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
08. Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
10. Estatura parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
11. Primeiro discernimento: Holomaturologia; Homeostático.
12. Prioridade parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
13. Racionalidade paracientífica: Holomaturologia; Neutro.
14. Redutor do autodiscernimento: Holomaturologia; Nosográfico.
15. Tradução parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

O AUTODISCERNIMENTO PARAPSÍQUICO TRANSFORMA
AS EXTREMADAS POSTURAS MÍSTICA E ELETRONÓTICA
EM POSICIONAMENTO INVESTIGATIVO, ESTUDIOSO, PONDERADO E ASSISTENCIAL DIANTE DAS PARAVIVÊNCIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe na depuração do autodiscernimento parapsíquico? Por qual razão?
A. L.
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AUTODISCIPLINA IMAGÍSTICA
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodisciplina imagística é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, regrar, ordenar, arrumar, sistematizar, equilibrar, harmonizar e determinar, com máximo discernimento, a expressão da imaginação na autopensenidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autos, “eu mesmo;
por si próprio”. A palavra disciplina provém do idioma Latim, disciplina, “ação de instruir; educação; Ciência; disciplina; ordem; sistema; princípios de Moral”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo imagística deriva do idioma Inglês, imagistic, “imagística”, de image, “imagem”. Apareceu
no Século XX.
Sinonimologia: 01. Autorganização imagística. 02. Autodomínio da imaginação.
03. Matematização imagística. 04. Imaginatividade racionalizada. 05. Imagisticologia Homeostática. 06. Ortocriatividade. 07. Ordem criativa. 08. Higiene Pensênica. 09. Retilinearidade autopensênica. 10. Desbagulhagem intraconsciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas autodisciplina imagística, autodisciplina imagística tenepessológica e autodisciplina imagística despertológica são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 01. Autoindisciplina imagística. 02. Autodesorganização imagística.
03. Imaginatividade entrópica. 04. Imaginatividade emotiva. 05. Imagisticologia patológica.
06. Criatividade baratrosférica. 07. Anomia criativa. 08. Anti-higiene pensênica. 09. Antirretilinearidade autopensênica. 10. Embagulhamento intraconsciencial.
Estrangeirismologia: a imaginação controlada full time; o upgrade consciencial; a intentio recta; o Serenarium; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da incorruptibilidade
da imaginação.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da higidez imagística; a assepsia energética do holopensene pessoal; a movimentação das energias conscienciais qualificando as autopensenizações; o regramento dos oniropensenes; a oniropensenidade; a disciplina da retilinearidade autopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os imagisticopensenes; a imagisticopensenidade;
os xenopensenes ficcionistas; as intrusões pensênicas facilitadas pela imaginação indisciplinada;
a eliminação das fantasias da autopensenização; a blindagem holopensênica da alcova; a autopensenização autônoma; a mudança de bloco pensênico; o posicionamento pensênico firme; o carregamento da autopensenidade no pen.
Fatologia: a autodisciplina imagística; a autoincorruptibilidade imagística; a racionalização da imaginação; a reeducação das criações mentais; o automonitoramento ininterrupto da faculdade imaginativa; o hábito de dirigir a própria imaginação; o voo controlado da imaginação;
a autoconsciência quanto às associações imaginativas espontâneas; a identificação das carências
emocionais indutoras das fantasias; a evitação do preenchimento imaginário das lacunas mnemônicas; a imunização às fascinações pessoais e grupais; a depuração do senso de realidade; o enfrentamento da realidade pessoal; o pragmatismo imagístico; a vivência do aqui agora multidimensional; a fundamentação para as criações tarísticas; o fertilizante das ideias originais; a expressão salutar da singularidade pessoal; a verve verponológica; a potencialização da imaginação
lógica pelas verpons; a postura de não sofrer antecipadamente; o prospectivismo cosmovisiológico; a antevisão imaginativa na autodesperticidade.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parapercepção
fidedigna da sinalética energética e parapsíquica; a minimização das iscagens inconscientes; os
bloqueios energéticos corticais; a ruputra da conexão imagística com consciexes assediadoras;
a paraprofilaxia pensênica; a projeção consciente realmente lúcida; a eliminação da interferência
da imaginação nas autexperimentações parapsíquicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da imaginação criativa; o sinergismo imaginação-verpon; o sinergismo cognição-memória-imaginação-criatividade; o sinergismo da autopensenização sadia continuada.
Principiologia: o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio de viver com os
2 pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regulamentando as criações conscienciais.
Teoriologia: a teática da autorganização imaginativa; a teoria da retilinearidade da autopensenização; a teoria da coerência aplicada à autopensenização; a teoria da genialidade;
a teoria das ideias; a teoria derivada da criatividade do pesquisador; as teorias da Intraconscienciologia.
Tecnologia: as técnicas de autodisciplina da imaginação; a técnica da incorruptibilidade imagística.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da diferenciação
pensênica; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico
das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível dos Neoverponologistas; o Colégio Invisível dos Pesquisadores
Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Holofilosofia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: a supressão dos efeitos deletérios da imaginação destrambelhada; os efeitos sadios da correção imediata dos patopensenes; os efeitos terapêuticos da imaginação ativa;
os efeitos da autorreflexão na reciclagem dos conteúdos imagísticos; os efeitos disciplinadores
da imaginação na Prova da Imagística.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas do exercício da imaginação; as neossinapses resultantes da recuperação dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo instantâneo devaneio–autocorreção ortopensênica; o ciclo da pesquisa racional; o ciclo organização extraconsciencial–organização intraconsciencial–autodesassédio.
Enumerologia: o descortino dos enredos fantasiosos doentios; a cessação dos fluxos de
devaneios; o fim das evocações espúrias; a evitação do contágio imaginativo; a supressão dos
vícios da imaginação; o refugo dos agentes indutores da imaginação improdutiva; o corte dos heterassédios causados pela imaginação desorganizada.
Binomiologia: o binômio emoção-imaginação; o binômio razão-imaginação; o binômio
imaginação-memória; o binômio imaginação-evocação; o binômio imaginação–juízo autocrítico;
o binômio autoinsegurança–fuga imaginativa; a autovivência prolífica do binômio imaginação-realidade.
Interaciologia: a interação fundamental Imagística-Imagética; a interação atenção concentrada–imaginação domada; a interação neuroplasticidade cerebral–autopensenização; a interação dos atributos conscienciais.
Crescendologia: o crescendo imaginação-teoria-autoexperimentação-autocomprovação;
o crescendo observação–recuperação mnemônica–associação ideativa; o crescendo imaginação
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disciplinada–ideias inovadoras–concretização verponológica; o crescendo autodesassediador da
autodisciplina da imaginação.
Trinomiologia: o trinômio autopensenização-imaginação-autodiscernimento; o trinômio carga emocional–fixação imagética–memória intrusiva.
Polinomiologia: o polinômio flexibilidade holopensênica–imaginação racional–parapsiquismo–criatividade evolutiva.
Antagonismologia: o antagonismo imaginação / fato; o antagonismo imaginação / parafato; o antagonismo imaginação / realização; o antagonismo planejamento / ação; o antagonismo autexperimentação imaginativa / autexperimentação prática; o antagonismo imaginação
criativa / anomia imagística; o antagonismo criação imaginária / parapercepção.
Paradoxologia: o paradoxo de a autodisciplina imagística libertar a autopensenização
produtiva; o paradoxo de alguns estados oníricos serem propícios à criação de verpons.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao automonitoramento imaginativo.
Filiologia: a imagisticofilia; a neofilia; a recinofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia;
a logicofilia; a pesquisofilia; a cienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autodisciplinofobia; a autocriticofobia.
Sindromologia: a autocura da síndrome da prospectiva trágica; a síndrome de Cinderela; a síndrome do ostracismo; a síndrome de Swedenborg; a síndrome da distorção imaginativa.
Mitologia: o mito das virtudes da imaginação artística livre.
Holotecologia: a imagísticoteca; a imageticoteca; a abstrusoteca; a artisticoteca; a abstratoteca; a criativoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Imagisticologia; a Onirologia; a Autodisciplinologia; a Autorganizaciologia; a Autodiscernimentologia; a Reeducaciologia; a Heuristicologia; a Intraconscienciologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin criativa; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin teática; a conscin enciclopedista; o ser desperto.
Masculinologia: o artista; o teoricão; o neurocientista; o acoplamentista; o intermissivista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o projetor consciente; o parapercepciologista;
o ofiexista; o autopesquisador; o onirólogo; o homem imaginativo; o verponista.
Femininologia: a artista; a teoricona; a neurocientista; a acoplamentista; a intermissivista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista;
a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a projetora consciente; a parapercepciologista;
a ofiexista; a autopesquisadora; a oniróloga; a mulher imaginativa; a verponista.
Hominologia: o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens imagisticus; o Homo
sapiens incredulus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens heuristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodisciplina imagística tenepessológica = o regramento da imaginação
nas práticas diárias da tenepes; autodisciplina imagística despertológica = o desassédio multifacético da própria imaginação.
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Culturologia: a cultura da ortopensenização; a cultura da Imagisticologia Homeostática.
Observação. Nas pesquisas da Imagisticologia, vale a pena observar as crianças reaprendendo a usar o atributo da imaginação a partir do neossoma.
Alegria. O infante é capaz de ver o trem de brinquedo e prontamente imaginar-se passeando alegremente no vagão de passageiros ou mesmo conduzindo a locomotiva, mudando de imediato o foco consciencial da realidade da dimensão intrafísica para o mundo intraconsciencial
imaginário, o qual passa a ser experienciado, sentido e pensado como a nova realidade virtual.
Medo. A mesma imaginação livre, mas sem rédeas, também leva a criança a assustar-se
e chorar devido ao medo causado pela réplica de dinossauro vista no museu, interpretada na condição de perigo real.
Educação. Tais fatos singelos, facilmente observáveis na manifestação infantil, evidenciam aspecto importante: analogamente à intelectualidade, ao autojuizo crítico, ao autoparapsiquismo e aos demais atributos conscienciais, a imaginação deve ser objeto de estudo, treinamento, aperfeiçoamento e disciplina para qualquer conscin interessada em ampliar a autocognição
e alcançar a autodesperticidade em tempo oportuno.
Caracterologia. Segundo a Autoconsciencioterapia, o domínio da imaginação obtido
pela técnica da autodisciplina imagística é prática profilática e terapêutica para os múltiplos efeitos antievolutivos da Imagisticologia Nosográfica, ao modo destes 41, listados a seguir, na ordem
alfabética:
01. Alienações: a indiferença quanto aos fatores sociais, políticos, culturais, filosóficos
e cosmoéticos atuantes sobre si mesmo.
02. Artes nonsense: as artes sem propósito, absurdas, tão somente para impressionar os
sentidos.
03. Autoficção: o holopensene pessoal dominado pela fantasia.
04. Autoimagem irreal: os distúrbios da autoimagem; a anorexia; a bulimia; os complexos de inferioridade ou de superioridade.
05. Bovarismo: a encenação de personalidade e status social ilusório para o grupo de
convívio dissimulando a condição pessoal indesejável.
06. Castelos no ar: os projetos pessoais surreais infundados e a ausência do esforço devido para concretizá-los.
07. Catastrofismos: o raciocínio falho e tendencioso gerador da expectativa de riscos
iminentes e de perigos catastróficos.
08. Congressus subtilis: os sexopensenes e as evocações imaginativas, conscientes ou
não, levando às uniões parassexuais noturnas com consciexes energívoras.
09. Crenças: a pseudotransferência das responsabilidades pessoais para o deus imaginário ou outro ícone qualquer.
10. Criatividades baratrosféricas: os múltiplos inventos destruidores da vida e / ou
antípodos à evolução consciencial.
11. Delírios de grandeza: a megalomania; o autexílio na torre de marfim.
12. Devaneios: a divagação do pensamento imaginativo sem controle ou finalidade definida; o sonhar acordado.
13. Esquivas imaginativas: a esquiva da realidade e das preocupações cotidianas pela
criação de enredos mentais imaginários e fantasiosos.
14. Evocações espúrias: os efeitos heterassediadores causados pela imaginação indomada.
15. Fantasias sexuais: a afinização baratrosférica; os rapports patológicos.
16. Fascinações: a sensação de deslumbramento; o encanto; a ausência do julgamento
crítico de doutrinas, concepções e ideias irracionais.
17. Ficcionismos: o gosto pela ficção científica ilógica, anestesiante e desequilibradora.
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18. Filosofices: as ideias mirabolantes; o papo furado; as palavras ao vento; as teorizações impraticáveis.
19. Fobias variegadas: a maioria dos medos sendo invenções da imaginação.
20. Fugas imaginativas: fixadas ou pioradas pelo uso do álcool, cigarro e outras drogas, bem como por vícios do comportamento, ao modo da bulimia e da riscomania.
21. Gamemanias: o vício nos vídeo games; as horas preciosas da proéxis perdidas diante do monitor.
22. Hipocondria: a nosomania; a focalização compulsiva do pensamento e das preocupações no próprio estado de saúde.
23. Horóscopos: o vício astrológico; a tolice indefensável.
24. Idealismos infrutíferos: como mecanismo de fuga da vida real, da vivência prática.
25. Idealizações afetivas: a busca do parceiro idealizado, inalcançável e a evitação do
contato poro a poro, chacra a chacra da interação afetiva real; o amor platônico.
26. Imaginário popular: as histórias fantásticas contadas ao longo de gerações consideradas como verdadeiros fatos históricos.
27. Interiorose: a fuga da realidade por meio da vida acanhada e protegida no mundinho pessoal seguro e conhecido.
28. Mania persecutória: o distúrbio de quem imagina estar sendo perseguido a todo
instante; a paranoia.
29. Mundo imaginário: a evitação do adulto da interação desassombrada com as realidades e pararrealidades do Cosmos; o autismo antievolutivo.
30. Musicomanias: a esquiva dos próprios pensenes, crises intraconscienciais, dúvidas,
medos e preocupações pelo autanestesiamento sonoro; a radiotia.
31. Paixonites: o transe afetivo da pessoa vendo o ser amado sob perspectiva privilegiada; os sonhos dourados de verão.
32. Parafilias: o distúrbio psíquico caracterizado pela preferência ou obsessão por práticas sexuais pervertidas.
33. Pseudologia fantástica: a crença nas próprias mentiras e invencionices de lógica
aparente.
34. Quixotismos: a pretensão de coragem ou de grandes méritos e conquistas, devido
à falsa presunção quanto aos poderes e atributos pessoais.
35. Romantizações: o desejo de vivenciar romances arrebatadores; a busca da alma gêmea inexistente; a antidupla evolutiva.
36. Sacralizações: das crenças religiosas, em geral.
37. Somatizações: a transformação de conflitos psíquicos em afecções orgânicas.
38. Superstições: o ato de guiar-se por presságios e sinais, originados por acontecimentos ou coincidências fortuitos.
39. Tavolagens: o vício da jogatina.
40. Utopias: o sonho com a sociedade ideal, sem as respectivas ações práticas para melhorar as condições presentes; o projeto de natureza irrealizável.
41. Videotia: a perda de tempo no mundo imaginário da televisão.
Serenão. Estas consequências nocivas, claramente antiproexológicas, provenientes da
falta de racionalidade no uso da faculdade imaginativa auxiliam no entendimento do porquê o serenão conhecido por Australino ter sugerido a criação do Curso da Prova da Imagística para os
integrantes da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodisciplina imagística, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
Anomia imagística: Imagisticologia; Neutro.
Antevisão imaginativa: Imagisticologia; Neutro.
Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
Autorrestauração imediata: Autodisciplinologia; Homeostático.
Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
Carga onírica: Onirologia; Nosográfico.
Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
Imagística: Mentalsomatologia; Neutro.
Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
Predelineamentologia: Prospectivologia; Neutro.
Trio das megapercepções: Automaturologia; Neutro.

A AUTODISCIPLINA IMAGÍSTICA PROMOVE A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRUTURA INTRACONSCIENCIAL, PREPARANDO
A CONSCIN PARA A AUTODESPERTICIDADE E ABRINDO
CAMINHO PARA AS DESCOBERTAS VERPONOLÓGICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o hábito de disciplinar a própria imaginação? Quais os resultados práticos atingidos até o momento por meio da aplicação produtiva da faculdade imaginativa pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Haymann, Maximiliano; A Relação Emoção-Imaginação no Autodomínio Psicossomático; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10; N. 2; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2006; páginas 183 a 192.
2. Idem; Síndrome do Ostracismo; pref. Waldo Vieira; revisoras Erotides Louly; Helena Araujo; & Julieta
Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 34 enus.; 5 filmes; 2 fluxogramas; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16
websites; 2 apênds.; glos. 152 termos; 202 refs.; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 58 e 143 a 145.
3. Silva, Gastão Pereira da; Vícios da Imaginação; 238 p.; 20 caps.; 21 x 14 cm; br.; EDART; São Paulo, SP;
1962; páginas 17 e 22 a 53.
4. Tornieri, Sandra; Técnica da Qualificação do Tenepessopensene Pessoal; Artigo; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 13; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2009; páginas 41 a 52.
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AUTODISPERSIVIDADE
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodispersividade é a característica do conjunto dos atos ou efeitos da
pessoa dispersa ou desorganizada quanto aos autesforços evolutivos, tornando-a ineficiente na
consecução da autoprogramação existencial (autoproéxis).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra disperso vem do idioma Latim, dispersus, “disseminado; disperso;
espalhado por várias partes”, particípio passado de dispergere, “separação; abandono”. Surgiu no
Século XV.
Sinonimologia: 1. Autodesorganização. 2. Antiatenção. 3. Autodevaneio. 4. Autodesconcentração. 5. Autoinvigilância.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo dispersão:
autodispersão; autodispersividade; dispersa; dispersador; dispersadora; dispersar; dispersiva;
dispersividade; dispersivo; disperso; dispersoide; dispersor; dispersora.
Neologia. O vocábulo autodispersividade e as duas expressões compostas autodispersividade curta e autodispersividade prolongada são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Autorganização. 2. Autoconcentração. 3. Autovigilância. 4. Acumulabilidade.
Estrangeirismologia: o megalocus disperso; o workaholism; o burnout; o emprego do
laptop.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Megafocologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da dispersividade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a autodispersividade; a vida humana desorganizada; a atenção saltuária; a atividade pessoal dispersa; os autesforços anárquicos; as atividades caóticas; a fragmentariedade da
existência humana; a busca inteligente da atividade pessoal concentrada na meta evolutiva; as razões específicas, pessoais, da dispersidade dos autesforços.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autesforço-autevolução.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio da autodedicação cosmoética.
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 interassistencial.

Enciclopédia da Conscienciologia

3129

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: os efeitos nocivos da abstração dispersiva; o efeito halo da teática interassistencial.
Ciclologia: o cipriene.
Enumerologia: as ações incoerentes; os atos deslocados; as posturas inadequadas; os
empreendimentos desvinculados; os autesforços incompatíveis; os serviços heterogêneos; os trabalhos inespecíficos.
Binomiologia: o binômio concentração cognitiva–dispersão visual; 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 democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço.
Filiologia: a raciocinofilia; a cogniciofilia; a criticofilia; a metodofilia; a recexofilia;
a cosmoeticofilia; a disciplinofilia.
Sindromologia: o fato da síndrome da dispersão consciencial fazer a conscin perder
a noção da Cronêmica Somática. Quando a pessoa acorda para a própria realidade já perdeu as
oportunidades proexológicas e a validez do corpo humano.
Holotecologia: a proexoteca; a laboroteca; a sinergeticoteca; a sincronoteca; a energeticoteca; a criativoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Intrafisicologia; a Autoproexologia;
a Parapatologia; a Antirrecexologia; a Consciencioterapeuticologia; a Coerenciologia; a Megafocologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens conversor; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
energossomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autocohaerens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodispersividade curta = a condição da conscin ainda jovem com dispersividade efêmera em função da imaturidade e da inexperiência; autodispersividade prolongada
= a condição da conscin já na meia-idade física com dispersividade cronicificada.
Culturologia: a cultura da Holomaturologia.
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Malefícios. Do ponto de vista da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
7 efeitos maléficos da autodispersividade no âmbito da hiperatividade patológica (workaholism)
do adulto, homem ou mulher:
1. Antifixação psicofísica: a Antiproexologia.
2. Antimegafocologia consciencial: a hipoacuidade.
3. Antibase intrafísica: o holopensene antagônico; a Antienergossomática.
4. Antiminipeça interassistencial: a maxipeça egocêntrica.
5. Antitenepes: o antiamparo extrafísico de função.
6. Antiofiex: a antimultidimensionalidade.
7. Antiperseverança evolutiva: a tendência para a neofobia.
Tabelologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, a tabela sintética de
7 confrontos básicos entre as causas e terapias da autodispersividade, dispostas na ordem alfabética:
Tabela – Causas / Terapias da Autodispersividade
Nos

Causas da Autodispersividade

Terapias da Autodispersividade

1.

Abstraimento

Autofocalização

2.

Circumpensenidade

Ortopensenidade

3.

Desatenção

Atenção

4.

Desorganização

Autorganização

5.

Displicência

Autopriorização da recéxis

6.

Distração

Autoconcentração mental

7.

Impulsividade

Autocomedimento

Nosologia. Segundo a Consciencioterapia, eis, na ordem lógica, os 3 maiores distúrbios
ou causas básicas das doenças, em geral, afetando o ser humano, em si, e o conjunto de pessoas
ou grupos de componentes da Humanidade, no âmbito da Historiografia Humana:
1. Assédio interconsciencial: o heterassédio desencadeado a partir do autassédio; a semipossessão; a possessão interconsciencial; a possessão grupal; a falta da vivência da paraperceptibilidade (projetabilidade lúcida).
2. Fanatismo religioso: ou teológico, dogmático, sectário, faccioso, amaurótico, belicista; o fanatismo grupal; a falta da vivência do princípio da descrença.
3. Autodispersividade: a desorganização geral da pessoa; os entropopensenes; a escleropensenidade; a desorganização pessoal; a dispersividade grupal; a falta da vivência com inteligência evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodispersividade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
03. Acumulabilidade: Experimentologia; Neutro.
04. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
05. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
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Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
Antirretilinearidade consciencial: Holomaturologia; Nosográfico.
Apetite insaciável: Intraconscienciologia; Neutro.
Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
Atividade homogênea: Autexperimentologia; Neutro.
Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.

A AUTODISPERSIVIDADE É CONDIÇÃO PATOLÓGICA
SOMENTE CURÁVEL QUANDO A CONSCIN RECONHECE
A PRÓPRIA DESORGANIZAÇÃO, OS EFEITOS ANTIEVOLUTIVOS DE TAL ESTADO E A URGÊNCIA DA RECÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é pessoa organizada ou dispersiva? Por qual
razão?
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AUTODISPONIBILIDADE ITINERANTE
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodisponibilidade itinerante é a condição de abertismo para a geração
de tempo íntimo (intraconsciencial) e externo (extraconsciencial), da conscin, homem ou mulher,
para viajar, transitar, se deslocar, itinerar em função das atividades tarísticas da Conscienciologia,
seja pelo exercício docente, administrativo, pesquisístico, interassistencial e / ou multidimensional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo disponível vem do idioma Latim Medieval, disponibilis, “de que
se pode dispor”, talvez do idioma Francês, disponible. Surgiu no Século XIX. A palavra itinerante procede do idioma Latim, itinerans, particípio do presente de itinerare, “viajar”. Apareceu
no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Autodesembaraço itinerante. 2. Liberdade itinerante. 3. Desimpedimento itinerante. 4. Auto-habilitação itinerante. 5. Boa vontade itinerante. 6. Autorresolução itinerante.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo disponível:
antidisponibilidade; autodisponibilidade; autoindisponibilidade; disponente; disponibilidade; disponibilizada; disponibilizado; disponibilizar; holodisponibilidade; indisponibilidade; indisponível; maxiautodisponibilidade; megautodisponibilidade; miniautodisponibilidade; paradisponibilidade; paraindisponibilidade; predisponente; predisponibilidade.
Neologia. As 3 expressões compostas autodisponibilidade itinerante, miniautodisponibilidade itinerante e maxiautodisponibilidade itinerante são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 1. Autoindisponibilidade itinerante. 2. Bloqueio para itinerar. 3. Impedimento itinerante. 4. Hesitação para itinerar.
Estrangeirismologia: o selfmade man; a selfmade woman; a awareness do itinerante;
a possibilidade da revivência do Intermissarium; o mutatis mutandis para melhor; o estado sub judice permanente do itinerante.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização autocognitiva interassistencial itinerante.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autodisponibilidade: inteligência temporal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a vinculação do assistente ao holopensene da docência itinerante; os megapensenes; a megapensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade atuante
a favor do itinerante no desassédio; o aprendizado itinerante do bloqueio aos xenopensenes patológicos; os exopensenes sadios; a exopensenidade dos amparadores de função na itinerância.
Fatologia: a autodisponibilidade itinerante; o aproveitamento lúcido do tempo de itinerar
e do tempo de fixar as bases na radicação vitalícia na Cognópolis; a síntese gescônica e megagescônica resultante do acúmulo de experiências itinerantes; a inteligência da aceleração das interrelações pela autodisponibilidade itinerante; a aceleração da História Pessoal pela itinerância docente conscienciológica; a autodisponibilidade inversiva ampliadora dos acertos evolutivos; o aprendizado pelo convívio intenso com a tares; as lições silenciosas hauridas de cada viagem docente
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itinerante; o fortalecimento do rapport interassistencial com o conhecimento dos costumes, das
tendências, das predominâncias religiosas, dos jornais locais e dos autores da cidade; o ato de vincar o temperamento com a prática da interassistencialidade lúcida pela itinerância; a fixação
e consolidação dos trafores confluindo para o materpensene e o megatrafor a partir das inúmeras
itinerâncias; a agenda intrafísica cheia podendo dificultar a autodisponibilidade multidimensional;
o fato de achar mais tempo para itinerar; a necessidade de autorreflexão quanto ao perdularismo
temporal frente à oportunidade interassistencial da itinerância docente conscienciológica; a domesticação etológica pessoal pela vivência dos conceitos da Conscienciologia nas itinerâncias;
a adaptabilidade a ambientes e contextos diversos de aprendizagem gerados pela autodisponibilidade itinerante; o aprofundamento do curso de autoria pessoal nas itinerâncias; o enriquecimento
do microuniverso pela itinerância; o reencontro dos amigos intermissivistas; a recepção dos
egressos de Curso Intermissivo (CI) nas itinerâncias; a senha evolutiva levada in loco ao assistido; as experiências inestimáveis da itinerância docente internacional; o fato de o tempo ser gerenciado pela própria consciência; a oportunidade de atualização evolutiva; o manual do professor
itinerante.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o aprendizado de
amparador extrafísico, sendo amparador intrafísico; a assimilação da paracultura intermissiva pelo convívio tarístico com os amparadores; a paraitinerância; a parexcursão; as projeções conscientes paradidáticas, enquanto recurso necessário ao desassédio da itinerância vindoura; a parautodisponibilidade itinerante; o atendimento às cláusulas da autopróexis quanto à Parapedagogiologia, à Paradidática e à interassistencialidade, desenvolvidas a partir da autodisponibilidade itinerante; a parassepsia profilática realizada pela antecipação da chegada ao local da itinerância; a lógica multidimensional do itinerante; a representação multidimensional da equipex; a conquista da
autoconfiança multidimensional recíproca com a equipex; a vida intrafísica como itinerância temporária da realidade extrafísica da consciência; a autovivência do encapsulamento parassanitário,
devido às múltiplas variáveis apresentadas nas itinerâncias; a mediação interdimensional na tares;
o estreitamento dos laços e paralaços de convívio com o amparador; os paraconfrontos desassediadores dentro do quarto de dormir do professor itinerante; a antecipação da assistência pela tenepes do itinerante; a ampliação da capacidade de modificar os ambientes nas itinerâncias pelo entrosamento com a equipex; os insights decorrentes da prática itinerante; a paravinculação à equipe
extrafísica de interassistência pelo esclarecimento itinerante; a mensuração do autodesempenho
no retorno à viagem sem ressaca bioenergética de qualquer natureza; a composição do caminho
à autodesperticidade pelo aumento dos contatos e paracontatos possibilitados pela itinerância;
a valorização da sinalética parapsíquica pessoal do amparador na itinerância; o desenvolvimento
das autodefesas nos embates energéticos de cada contexto novo; as neoideias estudadas no Curso
Intermissivo pré-ressomático aplicadas em favor dos assistidos na forma de neovivências pelas
itinerâncias; o refinamento dos detalhes itinerantes salvaguardando o pesquisador de acidentes de
percurso; as autorretrocognições espontâneas; a identificação da fôrma holopensênica saudável ou
patológica pela autodisponibilidade itinerante; o reencontro de amparadores e a possibilidade de
aferição das melhorias pessoais nas neoportunidades itinerantes; a ortometria das condutas cosmoéticas pelo nível permanente de amparo extrafísico na itinerância; o paraplano de cobertura extrafísica em favor dos outros, aos moldes de seguro, cujo aval é a conduta cosmoética na interassistencialidade itinerante.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da bidisponibilidade docente-discente; o sinergismo interassistencial professor itinerante–equipe local receptora; o sinergismo autodisponibilidade íntima–aproveitamento das oportunidades; o sinergismo qualificação da tares–desassédio itinerante; o sinergismo autocoerência cosmoética–autodefesa energética; o sinergismo abertismo consciencial–inspiração extrafísica; o sinergismo conteúdo-forma na itinerância interassistencial.
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Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da megafraternidade pela autodisponibilidade para itinerar; o princípio de pensar bem de todos; o princípio de
levar a tares até as últimas consequências cosmoéticas nas viagens; o princípio itinerante de
sempre agir em conjunto com os amparadores; o princípio da autorganização evolutiva regendo
o nível de autodisponibilidade; o princípio de doar o melhor de si para todos (conscins e consciexes); o princípio da restauração evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta pessoal
exemplarista observado pelas consciexes.
Teoriologia: a teoria da Paratecnologia; a teoria da Cronologia; a teoria das seriéxis;
a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da Autorganizaciologia; a teoria da Interassistenciologia; a teoria da Retribuiciologia.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica de registrar as primeiras impressões para distinguir os contextos visitados; a paratécnica do arrastão assistencial; a técnica
do auto e heterencapsulamento; a técnica defensiva do estado vibracional; a técnica do confronto
de ideias e debate franco mentalsomático; a técnica da Impactoterapia reestruturando vidas;
a técnica do estoque regulador de ouvintes; a técnica da autorganização prévia funcionando de
maneira autodefensiva aos acidentes de percurso.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico do Curso
Intermissivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia;
o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da
Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito de reviver a intermissão na dimensão intrafísica pela prática da itinerância; o efeito autodesassediador da itinerância conscienciológica; o efeito reurbanizador da
disponibilidade para viajar em função da tares; o efeito retrocognitivo desencadeado pela autodisponibilidade itinerante no reconhecimento dos amigos de Curso Intermissivo pré-ressomático.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas dos neocontatos interdimensionais; as neossinapses do abertismo consciencial, para transitar com ficha limpa entre os grupos evolutivos; as
neossinapses evolutivas decorrentes do acepipe autavaliativo, durante e após as itinerâncias.
Ciclologia: o ciclo autorganização intrafísica–autodefesa energética; o ciclo itinerância
conscienciológica–reciclagem consciencial; o ciclo levantar a poeira–assentar a poeira nas itinerâncias.
Enumerologia: os pré-requisitos para ser itinerante; a conquista da condição de itinerante; a priorização da experiência itinerante; o aprendizado crescente do itinerante; a autoconscientização multidimensional do itinerante; o veteranismo conscienciológico do itinerante; o desassombro cosmoético do itinerante; a obra escrita de experiências teáticas do itinerante.
Binomiologia: o binômio amparador de função–amparado itinerante; o binômio informação-utilidade; o binômio admiração-discordância; o binômio preparação antecipada–qualificação desassediadora; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação posicionamento-experiência; a interação equipin-equipex;
a interação fatos-parafatos; a interação oportunidade itinerante–crescimento pessoal; a interação professor itinerante–amparo de função.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo artigo–curso livre–livro pessoal;
o crescendo abordagem correta–interassistencialidade eficaz.
Trinomiologia: o trinômio autorado conscienciológico–docência itinerante–vendas interassistenciais; o trinômio itinerância-verponogenia-gesconogenia.
Antagonismologia: o antagonismo leniência / posicionamento evolutivo; o antagonismo
rigidez / flexibilidade; o antagonismo abordagem intrafísica / abordagem extrafísica; o antago-
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nismo vestimenta pavão / veste única; o antagonismo politicagem / educação; o antagonismo
guia amaurótico / amparador extrafísico; o antagonismo pusilanimidade / coragem evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo da ampliação da autonomia interassistencial através do aumento da interdependência para com os amparadores nas itinerâncias conscienciológicas; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva.
Politicologia: a política da interassistencialidade; a meritocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a superação da repetição ad nauseam, através da lei do maior esforço, para
criar autodisponibilidade interassistencial; a lei do retorno; a derrocada da lei da mordaça.
Filiologia: a assistenciofilia; a cronofilia; a neofilia; a paracronofilia; a extrafisicofilia;
a reeducaciofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a superação da fobia social.
Sindromologia: a síndrome do perdularismo evolutivo; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da insegurança.
Maniologia: a profilaxia da gurumania.
Mitologia: o mito da independência.
Holotecologia: a parapedagogoteca; a consciencioteca; a traforoteca; a interassistencioteca; a reurbanoteca; a convivioteca; a diplomacioteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia; a Invexologia; a Intermissiologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a Projeciologia; a Autodiscernimentologia; a Autoconscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;
a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens divulgator.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautodisponibilidade itinerante = a do voluntário liberado para viajar
regionalmente em função da tarefa do esclarecimento; maxiautodisponibilidade itinerante = a do
voluntário liberado para viajar internacionalmente em função da tarefa do esclarecimento.
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Culturologia: a cultura da itinerância conscienciológica; a cultura da interassistencialidade; a cultura do aproveitamento do tempo consciencial com a interassistência; a cultura do
maxifraternismo.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 6 categorias de abordagens apresentadas em múltiplas linhas de experimentação, passíveis de serem
vivenciadas a partir da autodisponibilidade itinerante, em termos de oportunidades evolutivas de
participação:
A. Itinerância docente: aquela realizada pelo docente de acordo com as demandas e os
âmbitos geográficos.
1. Regional: realizada na área geográfica regional de residência do professor.
2. Nacional: realizada envolvendo diversos estados e / ou distritos durante a mesma viagem do professor.
3. Internacional: realizada além das fronteiras do país de residência do professor.
B. Itinerância administrativa: aquela realizada com objetivos focados na gestão institucional.
1. Atualização: realizada para informar ao staff a respeito de tema pertinente, e importante de ser feita presencialmente.
2. Intervenção: realizada pela necessidade de intervenção interassistencial pelos interesses do trabalho e da saúde do grupo.
3. Acompanhamento: realizada para acompanhamento de projetos ou condições específicas na instituição ou organização.
C. Itinerância pesquisística: aquela realizada com objetivos técnico-científicos institucionais de pesquisa.
1. Representação: realizada para a representação da instituição em evento de pesquisa
local, nacional ou de âmbito internacional.
2. Parceria: realizada como resultado de parcerias interinstitucionais para intercâmbio
de pesquisas.
D. Itinerância em equipes interassistenciais: aquela realizada com objetivos de participar de equipes interassistenciais em atividades intrafísicas.
1. Cursos de campo: realizada para a participação em alguma das equipes dos diversos
cursos de campo da Conscienciologia, aos moldes destes 7 exemplos – Extensão de Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP 2); Campo Homeostático; Acoplamentarium; Imersão Projecioterápica; Campo Projetivo; Imersão na Autopesquisa Multidimensional (AMI); Práxis Multidimensional: Ectoplasmia e Clarividência.
2. Parafenômenos: realizada pelas solicitações para desassédios locais em função de
poltergeist, efeitos físicos e até mesmo macro-PK destrutiva.
E. Itinerância paradiplomática: aquela realizada pelos voluntários em missões paradiplomáticas.
1. Intergrupos internos: realizada pela demanda de instituições ou organismos conscienciocêntricos.
2. Intergrupos externos: realizada com foco na representação da Conscienciologia em
âmbito social, político e pesquisístico frente à Socin.
F. Itinerância projetiva: aquela realizada extrafisicamente, a partir da projeção consciente.
1. Paraintercâmbio: realizada com objetivo de intercâmbio paracognitivo, entre os trabalhos realizados para a implementação teática do Curso Intermissivo pré-ressomático, junto
a comunexes e consciexes interessadas nesse megaempreendimento conscienciológico evolutivo.
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2. Parapedagogiologia: realizada para atividades parapedagógicas extrafísicas, aos
moldes de aula extrafísica, para compartilhar as experiências evolutivas multisseculares do professor projetor.
Evitaciologia. À luz da Cosmoeticologia, a autodisponibilidade itinerante expõe ao pesquisador da Conscienciologia, a necessidade de recins e / ou evitações inteligentes, conforme os
8 exemplos, relacionados em ordem alfabética:
1. Autoimagem: a preocupação excessiva com a autoimagem.
2. Autovitimização: os queixumes pessoais.
3. Energossomaticidade: o receio de doar autolucidamente as energias para os processos interassistenciais.
4. Labilidade parapsíquica: a falta de docilidade no convívio maduro com os amparadores; o apedeutismo parapsíquico.
5. Negocinho: a realização de barganha com a interassistencialidade ou “barateamento
da tares”; a prostituição da assistência.
6. Perda de oportunidade: o desperdício das oportunidades interassistenciais apresentadas em diversos momentos.
7. Pusilaminidade: a fraqueza; a titubeação; o ato de medrar; a covardia.
8. Seduções espúrias: as atitudes anticosmoéticas no convívio e paraconvívio.
Benefícios. A autodisponibilidade itinerante faculta aos pesquisadores da Conscienciologia, pelo menos estes 12 benefícios, relacionados em ordem alfabética:
01. Autexposição: o autenfrentamento da autexposição pública na mídia em geral.
02. Autodomínio emocional: o autocontrole das emoções e o sobrepairamento de situações desassediadoras.
03. Autoparapsiquismo lúcido: o desenvolvimento da autoparaperceptibilidade.
04. Autorretrocognição: os reencontros dos amigos de Curso Intermissivo.
05. Debatologia: a segurança nos debates públicos.
06. Erudição: a conquista da erudição focada na interassistencialidade.
07. Invéxis: o aproveitamento da inversão assistencial.
08. Porta-assistidos: o desenvolvimento da condição de isca lúcida.
09. Projeciologia: o desenvolvimento da projetabilidade lúcida interassistencial, desassediadora e paradidática.
10. Soltura: a descoincidência energossomática sadia.
11. Tenepes: a agilização das práticas da tenepes.
12. Traquejo: o “jogo de cintura” frente às quest es e situaç es inusitadas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodisponibilidade itinerante, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acepipe: Autopolicarmologia; Homeostático.
03. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
04. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
05. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
06. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
07. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
08. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
09. Força integral: Autopriorologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Megatares: Autopriorologia; Homeostático.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Qualificação da tares: Interassistenciologia; Homeostático.
Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.
Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.

O ABERTISMO CONSCIENCIAL, QUANTO À ITINERÂNCIA
INTRA E EXTRAFÍSICA, GERA OPORTUNIDADE EVOLUTIVA
DE MATERIALIZAÇÃO DO CURSO INTERMISSIVO, PELA
DEDICAÇÃO À INTERASSISTENCIALIDADE MAXIFRATERNA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se autodisponibilizou para a itinerância tarística? Já analisou quais são os resultados interassistenciais alcançados, na condição realística de
agente retrocognitor?
Bibliografia Específica:
1. Silva, Marcelo; O Professor na Função de Elemento Paradidático; Artigo; Anais da II Jornada de Educação Conscienciológica; 01-04.05.03; Brasília, DF; 238 p.; 3 enus.; 1 microbiografia; 14 refs.; 28 x 21cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 37 a 44.
3. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002; páginas 816 a 820.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 48, 55, 56 e 114.
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AUTODISPONIBILIDADE PACÍFICA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodisponibilidade pacífica é a característica, estado ou condição de
a conscin intermissivista, homem ou mulher, apresentar comportamento assistencial, sereno, cosmoético, fraterno e autocoerente, permanecendo autolúcida nos resgates grupocármicos perante as
diversas interrelações multidimensionais conflituosas, visando a auto e heteroliberações em prol
do completismo existencial e grupal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo disponível vem do idioma Latim Medieval, disponibilis, “de que
se pode dispor”, talvez do idioma Francês, disponible. Surgiu no Século XV. A palavra pacífica
procede do idioma Latim, pacificus, “amigo da paz; pacífico; benévolo; apaziguador; acalmado;
pacificador”, derivada da raiz pax, “paz”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autodisposição pacífica. 2. Autoprontidão assistencial. 3. Autodisponibilidade cosmoética.
Neologia. As 3 expressões compostas autodisponibilidade pacífica, miniautodisponibilidade pacífica e megautodisponibilidade pacífica são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Autoindisponibilidade assistencial. 2. Autopensenidade conflituosa.
3. Autodisposição anticosmoética. 4. Autoposicionamento bélico.
Estrangeirismologia: o checkup diário do nível de anticonflituosidade; a permanente
peace of mind do ser desperto; o esprit pacifique do intermissivista veterano e assistencial;
a conscin toujours disponible; o assistente engagé de modo espontâneo na tares; o full time interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da interassistencialidade cosmoética evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a pacipensenidade teática; os pacipensenes pessoais; a autopensenidade pacífica e assistencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os ortografopensenes; a ortografopensenidade; o holopensene pessoal pacífico; os
harmonopensenes; a harmonopensenidade; a eliminação de autopatopensenes para o equilíbrio íntimo; a autocorreção do pensenizar competitivo; os contrapensenes tarísticos multidimensionais;
o holopensene pessoal pacífico do ouvinte atento; os metapensenes focados no pacifismo e fraternismo; a autotendência para neopensenes; o discernimento de ortopensenizar sempre, em qualquer situação; o corte do fluxo viciante dos batopensenes; os registros grafopensênicos feitos com
autodisposição disciplinada; a autorganização pensênica para os trabalhos interdimensionais.
Fatologia: a autodisponibilidade pacífica; a autodisposição íntima tarística; o permanente ato de estar disponível para a assistência; a imperturbabilidade emocional nos atos assistenciais; as posturas desprovidas de agressividade embutida; as ações pacifistas; a vivência das crises
de crescimento com maturidade; a resolução de conflitos íntimos; a compreensão das imaturidades alheias; o descarte das desilusões amorosas; o autorresgate reconciliatório com os egos do
passado; a autocompreensão dos erros egocármicos; a autopacificação após as autovivências durante o experimento no laboratório conscienciológico Serenarium; a vivência plena do antibelicismo no cotidiano; a comunicação parapsíquica tarística e sadia; o autorreconhecimento dos atributos relacionados ao Universalismo; a autoconsciência do limite cosmoético da interação consciencial; a dissolução das intrigas sociais; a cessão do direito pessoal ao outro visando o alcance do
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paradireito de todos; a evitação da guerra para a conquista da paz íntima; a aplicação do saber falar e do saber ouvir nas contendas interacionais; o exemplarismo teático favorecendo os conflitos
grupais; o ato de dar o tom cosmoético à autexpressão; a força apaziguadora da conscin mediadora; a autocorreção lúcida nas respostas das interlocuções conflituosas; o enfrentamento da autorrejeição visando a autopacificação íntima; a autodisponibilidade para a recéxis; a busca constante
de autossuperação de carências insatisfeitas; a reciclagem emocional junto com a reciclagem do
pensamento; a autodecisão de reconciliação grupocármica; as mudanças de autocomportamento
após o entendimento do grupocarma familiar atual; a autodissipação das quimeras fantasiosas sequenciadas; a visão de conjunto ampliada pela Cosmoética aplicada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ação multidimensional cotidiana do ser desperto; a interlocução silenciosa com os amparadores extrafísicos;
a disposição intraconsciencial para atender às consciexes assistíveis; a qualificação da prática da
tenepes; a aura expandida pela autevocação do pacifismo; o respeito e disponibilidade do amparador extrafísico perante o amparando; a autopromoção das conexões com as Centrais Extrafísicas;
o autocontrole profilático necessário ao ingresso temporário na Baratrosfera para fins assistenciais; as interrelações com as comunexes mais avançadas; a aula extrafísica do pesquisador-docente lúcido pacificando o ambiente intrafísico; os trabalhos extrafísicos assistenciais e pacíficos
junto às vítimas de guerra; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a participação em resgates extrafísicos de consciexes patológicas na Baratrosfera.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-assistência; o sinergismo autodisponibilidade
madura–capacidade assistencial; o sinergismo conscins pacíficas–projetos megassistenciais;
o sinergismo autopesquisa retrocognitiva–autorresgate reconciliador.
Principiologia: o princípio da Cosmoética; o princípio de priorizar a tares; o princípio
da assistência sem retorno; o princípio de dispor de tempo para o outro; o princípio da união de
esforços; o princípio da autolibertação pelo autodesassédio; o princípio da autevolução interassistencial dinâmica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da indissociabilidade do pensene; o predomínio da autovivência
(99%) verbaciológica sobre a teoria (1%); a teoria da comunicabilidade cosmoética; a teoria do
agir comunicativo; a teoria da Holocarmologia.
Tecnologia: a técnica da anticonflituosidade-autopacificação; a técnica de mais 1 ano
de vida intrafísica; as técnicas da recin e da recéxis; a técnica da autopensenometria; as técnicas
do autodomínio energético; a técnica de errar menos e acertar mais.
Voluntariologia: as reuniões de voluntariado conjugando trabalho e interassistência;
o interesclarecimento das posturas antiprodutivas e anticooperativas no voluntariado; a autodisponibilidade para o voluntariado construtivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico
da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometria; o laboratório
conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da
Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o esforço diuturno para anulação dos efeitos do porão consciencial; o efeito
da ortopensenidade nas interações conscienciais familiares; o efeito pacificador da energosfera
equilibrada nas ações interassistenciais; o efeito anticomunicativo do não saber ouvir a demanda
assistencial; a resposta inusitada provocadora de efeitos reciclogênicos; o efeito do abraço

Enciclopédia da Conscienciologia

3141

acolhedor e fraterno do amigo solidário; o efeito do desmancha-roda dos grupos belicistas;
o efeito autoconvincente da opção pela paz; o efeito de fazer as pazes consigo mesmo pelo
autorresgate no realinhamento proexológico.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses para a prática assistencial; as ortoneossinapses desassombrando a conscin recém-pacifista; a disponibilização do thesaurus neossináptico
na forma de diálogo interassistencial; a reciclagem dos registros neossinápticos da conscin belicosa.
Enumerologia: a autodisponibilidade serena; a autodisponibilidade resiliente; a autodisponibilidade tarística; a autodisponibilidade homeostática; a autodisponibilidade exemplarista;
a autodisponibilidade lúcida; a autodisponibilidade mentalsomática.
Binomiologia: o binômio personalidade aberta–temperamento retranquista; o binômio
amor autêntico–desafeto teimoso; o binômio doação desapegada–recepção egoica; o binômio
inocência pacifista–holomaturidade pacificadora; o binômio assistente jejuno–afinidade interprisionária; o binômio autodisposição benigna–fechadismo consciencial; o binômio autolucidez cooperativa–autassédio destrutivo; o binômio comprometimento proexológico–resgate grupocármico.
Interaciologia: a interação elocução tarística–diálogo interassistencial; a interação
simpatia irradiante–bom-humor sadio; a interação comportamental pacificante-beligerante; a interação maneira de falar–qualificação lexical; a interação autodecisão pró-paz–resultados evolutivos; a interação parceiros de dupla evolutiva (DE)–parceiros de dupla de trabalho.
Crescendologia: o crescendo autobelicismo–autorreciclagem–autodisponibilidade pacífica–desperticidade; o crescendo egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade.
Trinomiologia: o trinômio saber ouvir–saber falar–saber pacificar; o trinômio autodisponibilidade-ortopensenidade-evolutividade; o trinômio ideia-projeto-ação; o trinômio antibelicismo-fraternismo-universalismo; o trinômio doação-cooperação-transformação; o trinômio paz
íntima–energias pacificadas–equilíbrio holopensênico; o trinômio mente autopacificada–emoção
domada–tares qualificada; o trinômio medo-insegurança-frustração; o trinômio escolha-posicionamento-assistência; o trinômio autorganização-autodisponibilidade-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio oportunidade assistencial–indisponibilidade íntima–omissão deficitária–melin–autestagnação evolutiva; o polinômio disposição para mudança–recin–autassistência–heterassistência; o polinômio iscagem consciencial–porta-assistidos–heteresclarecimento–assistência.
Antagonismologia: o antagonismo intraconsciencialidade hígida / intraconsciencialidade patológica; o antagonismo vontade de assistir / medo de se expor; o antagonismo humor
equilibrado / pseudalegria; o antagonismo autodisponibilidade madura / fuga da responsabilidade; o antagonismo cosmoética avançada / corruptibilidade primária; o antagonismo pensene
enunciado / indisponibilidade do ouvinte; o antagonismo paz social / conflito íntimo.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin poder agir agressiva ou radicalmente ao defender causa positiva ou ideia antibelicista; o paradoxo da pressão pacífica realizada pelos Serenões nos bolsões conservantistas em prol das reurbanizações extrafísicas.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a pacienciocracia;
a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a conviviocracia; a exemplocracia; a paradireitocracia; a autodiscernimentocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a assistenciofilia; a decidofilia; a neofilia; a ideofilia; a gnosiofilia; a criticofilia; a fraternofilia.
Fobiologia: a neofobia; a fronemofobia; a glossofobia; a sociofobia; a xenofobia; a filofobia; a verponofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do impostor; a síndrome
do bonzinho; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do conflito de paradigmas; a síndrome do justiceiro.
Mitologia: o mito da perfeição.
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Holotecologia: a despertoteca; a mentalsomoteca; a pacificoteca; a assistencioteca;
a pensenoteca; a evolucioteca; a serenoteca; a grupocarmoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Autodiscernimentologia; a Autodecidologia; a Autodesassediologia; a Conviviologia; a Recexologia; a Autocogniciologia; a Parapoliticologia; a Autolucidologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pacífica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
a conscin interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin parapedagoga; a conscin mentalsomática.
Masculinologia: o assistente; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o evoluciólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pacifista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o voluntário; o homem de ação, o ex-belicista.
Femininologia: a assistente; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a evolucióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pacifista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a voluntária; a mulher de ação; a ex-belicista.
Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens megatraforisticus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautodisponibilidade pacífica = a da intercessão em discussão familiar equilibrando o holopensene do ambiente com energias pacíficas; megautodisponibilidade pacífica = a praticada pelos Serenões ou Serenonas ao patrocinar transformações holopensênicas
e limpezas energéticas em grupos antagônicos intra e extrafísicos.
Culturologia: a cultura de paz; a Multiculturologia da Interassistenciologia; a cultura
da assistência sem retorno; a cultura da Conviviologia Evolutiva; a cultura da megafraternidade.
Atributologia. Eis, pelo menos, 6 principais atributos da conscin autodisponível para
a interassistência, listados em ordem funcional:
1. Vontade. A principal ferramenta propulsora para o ato de agir autodisponível e pacífico.
2. Intenção. O autodiscernimento quanto aos objetivos assistenciais a serem realizados,
eliminando os ganhos secundários e satisfações egoicas.
3. Autorganização pensênica. A retilinearidade do pensamento, livre dos andaimes psicossomáticos, em prol da interassistência.
4. Autodeterminação. A autoconvicção de ser agente assistencial da tares multidimensional visando às reurbanizações intra e extrafísicas.
5. Fraternismo. A assistência sem retorno associada à afetividade sadia e ao entendimento da transafetividade.
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6. Universalismo. A Cosmoética aplicada full time no cotidiano.
Psicossomatologia. A conscin com temperamento emotivo apresenta menor rendimento
assistencial na aplicação da autodisponibilidade pacífica, em função da predominância de emoções desequilibrantes e mesmo da visão dramatizada dos acontecimentos intrafísicos.
Autoconflito. O não saber lidar com as emoções acentua o autoconflito íntimo gerador
de indecisões e consequente indisposição para o agir assistencial maduro e sereno.
Autopesquisa. O mais inteligente é compreender a origem e a natureza das próprias
emoções, por meio da autopesquisa profunda e posterior autexpressão cosmoética autêntica e não
reprimida.
Pré-Intermissiologia. Os aprendizados obtidos pela autodisponibilidade pacífica, durante as querelas grupocármicas autovivenciadas, proporcionam à consciência a antecipação e vislumbre de resgates extrafísicos grupocármicos na próxima intermissão. Optar pelo aproveitamento, na atual vida, da prática interassistencial e desenvolvimento de habilidades comunicativas, parapsíquicas, comportamentais e interativas, gabarita a consciência para as futuras tarefas evolutivas.
Holocarmologia. A libertação das interprisões grupocármicas evolui no ritmo e fôlego
pessoal de cada consciência. Quanto mais cedo a conscin realizar as amortizações evolutivas, utilizando-se da autodisponibilidade pacífica, praticando assistências e resgates, mais próxima da
policarmalidade estará.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autodisponibilidade pacífica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
02. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Autodesempenho coeso: Autodesempenhologia; Homeostático.
06. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
07. Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
08. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
09. Autoprontidão: Recexologia; Homeostático.
10. Conscin benévola: Conscienciometrologia; Homeostático.
11. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
12. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
13. Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Intencionalidade continuada: Holomaturologia; Homeostático.
15. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

DESENVOLVER A AUTODISPONIBILIDADE PACÍFICA POTENCIALIZA A ASSISTÊNCIA E CAPACITA A CONSCIN
PARA AS TAREFAS DE AUTO E HETERORRESGATES,
LIBERANDO AS INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o próprio nível de autodisponibilidade
pacífica dentro do grupocarma familiar e evolutivo? Almeja, sinceramente, alcançar a desperticidade pelos resgates grupocármicos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007, páginas 155 a 158, 341 a 344, 546 a 549 e 806 a 847.
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 235 a 270
e 1.114 a 1.119.

A. S.
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AUTODISPOSIÇÃO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autodisposição é o ato ou efeito do estado consciencial de ânimo, humor,
inclinação, predisposição, aptidão ou tendência favorável, positiva, da conscin, em determinado
momento evolutivo, para se manifestar, realizar algo ou executar algum ato.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo disposição vem do idioma Latim, dispositio, “ordem; composição; estrutura; habilidade; administração; governo; prescrição”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autopredisposição; superdisposição pessoal. 2. Autopropensão.
3. Propósito pessoal. 4. Animação pessoal. 5. Autodeterminologia. 6. Ativismo.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautodisposição e maxiautodisposição são neologismos
técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Autoindisposição. 2. Hesitação pessoal. 3. Autoindecisão. 4. Autoinsegurança. 5. Autodecidofobia; indecidismo. 6. Alheamento.
Estrangeirismologia: o in the mood; a joie de vivre.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à distribuição do fator tempo na vida intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da temporalidade inteligente; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a autodisposição; a autopredisposição; a autopredisposição contínua; a predisposição intrínseca à consciência; a disposição para agir; a boa disposição; a autodisposição
proexológica; a autopropensão; o propósito pessoal; a animação pessoal; a autodeterminação;
a autodeliberação; a resolução pessoal; a certeza pessoal; o pendor; a autoconcentração no megafoco evolutivo; a capacidade de definição; a capacidade de autorganização; a capacidade do sistema responsivo; o autodesempenho físico; a psicomotricidade; a reatividade mental; o ponteiro
consciencial; a função executiva pessoal; o projeto conscienciológico pessoal; a inventividade;
a perseverança; o viço; o verdor; a robustez; a pujança; a ousadia; a saúde; a tonicidade; o dinamismo; a proatividade libertária; a eumatia; o limite crítico de cada conscin; a autoindecisão;
a hesitação pessoal; a incerteza pessoal; a dúvida pessoal; a autoirresolução; o titubeio pessoal; os
travões intraconscienciais; a acídia; a adinamia; a anemia; a anergia; a anorexia; a apatia; a astenia; a atimia; a atonia; a caquexia; a covardia; a distonia; a hipostonia; a hipotimia; a lipotimia;
a psicopatia; a doença; a inércia; as baterias vazias; o desânimo; a preguiça; a moleza; a prostração; a desconcentração; a hipotensão; a ressaca; a autodisponibilidade ante os desafios da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional.
Interaciologia: a interação estímulo-resposta; a interação atributos intracerebrais–atributos extracerebrais; a interação percepções-parapercepções.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
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Antagonismos. No contexto da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 antagonismos, antipodias ou contrapontos relativos às autodisposições da conscin:
01. Ânimo: o antagonismo bom ânimo / desânimo.
02. Atenção: o antagonismo atenção fixada / autodistração.
03. Combustível: o antagonismo gasolina azul / perda do gás.
04. Concentração: o antagonismo autoconcentração / autodesconcentração.
05. Conforto: o antagonismo bem-estar / malestar.
06. Iniciativa: o antagonismo iniciativa pessoal / acanhamento.
07. Motivação: o antagonismo automotivação / autodesmotivação.
08. Neoideias: o antagonismo neofilia / neofobia.
09. Predisposição: o antagonismo exuberância / derrotismo.
10. Vontade: o antagonismo vontade inquebrantável / vontade débil.
Filiologia: a ergasiofilia; a ergofilia; a cosmoeticofilia; a biofilia; a neofilia; a decidofilia.
Maniologia: a toxicomania.
Holotecologia: a volicioteca; a experimentoteca; a traforoteca; a potencioteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Somatologia; a Voliciologia; a Determinologia; a Decidologia; a Presenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; a personalidade forte; a conscin de macrossoma;
a conscin de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a conscin na invexibilidade; a conscin com
projetabilidade lúcida; a conscin com ofiex; a conscin em primener; a conscin no cipriene; a pessoa apática.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o homem-aditivo; o indivíduo abúlico; o paradão; o indolente mentalsomático; o bobalhão; o anêmico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a mulher-aditiva; a mulher abúlica; a paradona; a indolente mentalsomática; a bobalhona; a anêmica.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautodisposição coloquial = a pessoa dispor-se a conversar na roda
dos amigos; maxiautodisposição física = a pessoa dispor-se a rachar lenha.
Veículo. Sob a ótica da Holossomatologia, a autodisposição depende do tipo do veículo
de manifestação predominante no momento da autovivência da consciência. Por isso, a autodisposição pode ser classificada em 4 categorias conforme as circunstâncias, aqui dispostas na ordem
lógica:
1. Somática: a autodisposição orgânica, biológica, bioquímica ou organísmica; o autodesempenho físico; a constituição física; o biótipo; o cerebelo; a psicomotricidade; a fortaleza somática; a habilidade manual; a habilidade mecânica.
2. Energossomática: a autodisposição energética, assimiladora, desassimiladora, assistencial; a holochacralidade; a soltura energossomática; a Energosfera pessoal.
3. Psicossomática: a autodisposição emocional, entusiasta, motivadora, participativa;
o exemplarismo do bom ânimo.
4. Mentalsomática: a autodisposição intelectual, erudita, discernidora; o cérebro; a habilidade intelectual; a soltura mentalsomática; o autodesempenho mentalsomático.
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Taxologia. No universo da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 variáveis responsáveis pelas autodisposições da conscin:
1. Conviviologia: a autodisposição para o convívio; as companhias; o coloquialismo.
2. Cronologia: a autodisposição do momento; a Cronêmica no contexto.
3. Holopensenologia: a autodisposição da autopensenidade; o holopensene pessoal.
4. Intencionologia: a autodisposição amparadora; a autopredisposição assediadora.
5. Parapercepciologia: a autodisposição parapsíquica; a autopredisposição projetiva.
6. Proexologia: a autodisposição na consecução de trabalho; a tarefa do momento.
7. Voliciologia: a autodisposição para o megaempreendimento libertário.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a autodisposição, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem Consciencial: Experimentologia; Neutro.
2. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
3. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
4. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
5. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
6. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
7. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

A AUTODISPOSIÇÃO DA CONSCIN LÚCIDA COMEÇA
NA MANHÃ, AO SE DESPERTAR, E PODE ACABAR SÓ
NA ALTA MADRUGADA, DEPOIS DE 3 PERÍODOS BREVES DE SONO REPARTINDO O DIA DE TRABALHO ÚTIL.
Questionologia. Você está lendo esta página com qual disposição consciencial? Qual
é o projeto evolutivo pessoal mais importante para você, hoje?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 61 e 440.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 728.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 221.
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AUTODOMÍNIO DA CONQUISTA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodomínio da conquista é a condição da conscin lúcida, com pleno governo pessoal e excelência psicofísica, de controlar determinada vivência ou feito de ordem evolutiva superior, prioritária ou cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo domínio provém do idioma Latim, dominium, “domínio; propriedade; senhorio”, ligado a dominus, “senhor de; dono; proprietário; possuidor; chefe; soberano; árbitro”, derivado de domus, “casa; morada; habitação; família; pátria”. Surgiu no Século XV. A palavra conquistar deriva do idioma Latim Medieval, conquistare, “conquistar”, e esta do idioma
Latim, conquirere, “buscar; procurar juntamente; recrutar”, sob influência do verbo quaerere,
“querer”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo conquista surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autodomínio do megadesempenho. 2. Autodomínio da megaperformance. 3. Autodomínio parapsicofísico. 4. Autodominância das megatividades evolutivas.
Neologia. As duas expressões compostas autodomínio da conquista básica e autodomínio da conquista evoluída são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Autoconquista amadorista. 2. Autoconquista diletante.
Estrangeirismologia: a condição do ranking em determinada conquista pessoal; a condição técnica ou profissional do expert; o Cognitarium; o curriculum vitae magnum da pessoa;
o strong profile cognitivo; o will power; a expertise; o high level of selfperformance fixado;
o point of no return.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade psicossomática e à holomaturidade mentalsomática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade;
a autopensenização especializada.
Fatologia: o autodomínio da conquista; o domínio pessoal da conquista de modo pleno;
o profissionalismo vivenciado; o veteranismo pessoal; a desenvoltura pessoal nos desempenhos
relevantes; o ato de assumir o poder das próprias manifestações o tempo todo com autocrítica em
bases cosmoéticas; os graus de autodomínio; o avanço paulatino na auto-habilitação; a quebra
silenciosa dos recordes pessoais; o empenho na autossustentação das neoaquisições; a conquista
mantida sem retrocesso ou perda; a estabilização do autodesempenho; o ato probo executado de
olhos fechados, sem fazer caretas e com 1 pé nas costas; a atuação inserida no rol de autocompetências.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o apoio dos amparadores extrafísicos ao domínio das autoconquistas pró-interassistencialidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo potente energia consciencial–autoparapsiquismo.
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Principiologia: o princípio evolutivo fundamental do domínio das ECs; o princípio da
descrença; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da eliminação
do retrabalho de reconquista do ganho perdido.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo ao contínuo autaprimoramento evolutivo.
Teoriologia: a teoria e a prática do autodidatismo ininterrupto.
Tecnologia: as técnicas parapsíquicas do EV e do arco voltaico craniochacral; as abordagens técnicas especializadas de amplo espectro; a obtenção do zelo e rigor técnico.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enriquecendo o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos
Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito imediato da atuação das ECs; os efeitos da disciplina autoimposta
na profundidade da autodeterminação; os efeitos automotivacionais crescentes das teáticas exitosas levando à mestria.
Neossinapsologia: as neossinapses prioritárias.
Ciclologia: o ciclo evolutivo, energético, interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal;
o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; os patamares no ciclo de crescimento autevolutivo.
Binomiologia: o binômio consciência lúcida–energias conscienciais; a conquista incorporada naturalmente ao binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio autevolutivo expandir retroconquistas–planejar neoconquistas.
Interaciologia: a interação autocognição prioritária–Energossomatologia; a interação
repetição técnica–destreza progressiva; a interação autogoverno-autoconfiança-autestima.
Crescendologia: o crescendo Fisiologia Humana–Parafisiologia; o crescendo assim-desassim cosmoético; o crescendo especialismo-generalismo; o crescendo iniciante-veterano.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio atos-fatos-parafatos.
Antagonismologia: o antagonismo autodesassédio / autassédio consciencial.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a mentalsomatocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na conservação e ampliação das autoconquistas; a lei
da educação evolutiva permanente.
Filiologia: a energofilia; a neofilia; a laborfilia.
Fobiologia: a gnosiofobia; a epistemofobia; a intelectofobia; a bibliofobia; a filosofofobia; a culturofobia; a leiturofobia.
Mitologia: a Antimitologia; o mito do dom sem esforço.
Holotecologia: a cognoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a ciencioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Holossomatologia; a Autocogniciologia;
a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia;
a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a sumidade; o ser humano sapiente.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o polímata; o erudito; o sábio; o bem-sucedido.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a polímata; a erudita; a mulher sábia; a bem-sucedida.
Hominologia: o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens maxiconquistator; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodomínio da conquista básica = o governo completo da consecução
do estado vibracional pessoal em nível de alta expressão paratécnica e parafisiológica;
autodomínio da conquista evoluída = o governo completo da funcionalidade da oficina extrafísica
(ofiex) pessoal em nível de alta expressão paratécnica e parafisiológica.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da excelência.
Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
18 categorias de autodomínios por parte da conscin lúcida:
01. Autodomínio da autopensenização (Holomaturologia).
02. Autodomínio da concentração mental (Mentalsomatologia).
03. Autodomínio da coordenação motora (Cerebelologia).
04. Autodomínio da direção do automóvel pessoal (Psicomotricidade).
05. Autodomínio da docência conscienciológica (Parapedagogiologia).
06. Autodomínio da economia pessoal (Auteconomiologia).
07. Autodomínio da ofiex pessoal (Ofiexologia).
08. Autodomínio da residência proexogênica (Intrafisicologia).
09. Autodomínio da sexualidade (Sexossomatologia).
10. Autodomínio da sinalética energética e parapsíquica (SEP; Parapercepciologia).
11. Autodomínio das técnicas de redação (Comunicologia).
12. Autodomínio do arco voltaico craniochacral (Paraterapeuticologia).
13. Autodomínio do encapsulamento consciencial (Paraprofilaxiologia).
14. Autodomínio do EV pessoal ((Tríplice; Energossomatologia).
15. Autodomínio do exercício da profissão (Autoproexologia).
16. Autodomínio do telefone celular pessoal (Tecnologia).
17. Autodomínio do uso da agenda pessoal (Organizaciologia).
18. Autodomínio do uso do computador em geral (Infocomunicologia).
Autodomínio. O autodomínio real da conquista evolutiva apresenta-se de modo espontâneo, minimiza os esforços da ação e torna naturais as reações da conscin. Enquanto a conscin
exerce algum tipo de superesforço, autossacrifício ou extradedicação ainda não domina satisfato-
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riamente a conquista da área de experiência ou cognição evolutiva. O exemplo mais simples de
autodomínio é da cantora soprano capaz de atingir notas especialmente agudas sem fazer caretas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodomínio da conquista, 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. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
05. Autocognição exaustiva: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Conhecimento: Autocogniciologia; Neutro.
09. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
10. Domínio cognitivo: Autocogniciologia; Neutro.
11. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
12. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
13. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
14. Maxiconquista atual: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.

O AUTODOMÍNIO DA CONQUISTA É A EXPRESSÃO
DA MATURIDADE DO DESEMPENHO PESSOAL NA EXECUÇÃO DE TRABALHO, EMPREITADA HUMANA, EMPREENDIMENTO EVOLUTIVO OU DA AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta domínio satisfatório das próprias conquistas evolutivas? Em quais conquistas você alcança os melhores escores de excelência?
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AUTODOMÍNIO DA VONTADE
(VOLICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodomínio da vontade é a condição da conscin lúcida, com pleno governo pessoal e excelência parapsíquica, capaz de controlar a própria vontade, intenção e determinação, em todas as manifestações existenciais, de maneira evolutiva, prioritária e cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo domínio provém do idioma Latim, dominium, “domínio; propriedade;
senhorio”, conexo a dominus, “senhor de; dono; proprietário; possuidor; chefe; soberano; árbitro”, derivado de domus, “casa; morada; habitação; família; pátria”. Surgiu no Século XV. A palavra vontade procede também do idioma Latim, voluntas, “vontade; ato de querer; volição; desejo; disposiç es favoráveis; consentimento; projeto”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Domínio da autovolição. 2. Domesticação da vontade.
Neologia. As duas expressões compostas autodomínio da vontade amadora e autodomínio da vontade profissional são neologismos técnicos da Voliciologia.
Antonimologia: 1. Autocorrupção. 2. Acriticidade pessoal. 3. Autovitimização.
Estrangeirismologia: o strong profile volicional; o will power.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da vontade inquebrantável.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação da vontade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade;
a autopensenização especializada.
Fatologia: o autodomínio da vontade; a vontade como sendo o poder maior da consciência; o domínio da volição como sendo a base da evolução pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático funcionante como
demonstração fundamental do autodomínio da vontade da conscin lúcida sensitiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo potente energia consciencial–autoparapsiquismo; o sinergismo vontade-intenção-EC;
o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; o sinergismo Voliciologia-Energossomatologia; o sinergismo escala da discrição–voliciolina; o sinergismo força mentalsomática–expansão energética;
o sinergismo carisma pessoal–voliciolina; o sinergismo efeitos da voliciolina–resultados gesconológicos.
Principiologia: o princípio cósmico fundamental formado pela consciência e a energia;
o princípio evolutivo fundamental do domínio das ECs; o princípio da singularidade das energias
conscienciais; o princípio da descrença; o princípio da autonomia da vontade; o princípio do
poder magno da consciência sobre o próprio holossoma.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo ao contínuo autaprimoramento da vontade; a teática do código grupal de Cosmoética (CGC) expressando o domínio sobre a vontade geral.
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Teoriologia: a teoria do EV; a teoria e a prática do autodidatismo parapsíquico ininterrupto.
Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral;
a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; a técnica da megaeuforização; a técnica energética dos 30 metros; a técnica de autexpansão das energias conscienciais;
a técnica da assepsia energética; a técnica da projeção energética consciente; a técnica interassistencial da tenepes; a técnica do encapsulamento parassanitário; as técnicas de sondagem
bioenergética.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enriquecendo o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) através do estado vibracional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da autorganização parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da
Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio
Invisível da Ofiexologia.
Efeitologia: os efeitos benéficos do EV; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos benéficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os
efeitos homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; o efeito halo da energosfera humana; o efeito Hulk; os efeitos autopotencializadores da intencionalidade maxifraterna; os efeitos potencializadores do trinômio macrossoma-paramicrochip-voliciolina.
Neossinapsologia: as neossinapses prioritárias relativas ao autoparapsiquismo.
Ciclologia: o ciclo evolutivo, energético, interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal;
o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; a transformação do ciclo existencial vicioso em
ciclo existencial virtuoso.
Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pessoal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio encapsulamento–fôrma holopensênica; o binômio encapsulamento pessoal–encapsulamento grupal; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio conação-voliciolina; o binômio paraprofilático pré-kundalínico (pegadas)–voliciolina (Higiene).
Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação consciencial usina holossomática–usina ofiexológica (paramáquina humana–paramáquina extra-humana); a interação Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação
absorção energética–exteriorização energética; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação paracérebro-voliciolina; a interação EI-EC-EV; a interação EV-voliciolina; a interação voliciolina-ectoplastia; a interação voliciolina pessoal–vidência
facial.
Crescendologia: o crescendo Fisiologia Humana–Parafisiologia; o crescendo assim-desassim cosmoético; o crescendo iniciante-veterano.
Trinomiologia: o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; o trinômio voliciolina-primener-cipriene; o trinômio vontade-intenção-deliberação; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade; o trinômio Energossomatologia-Parapercepciologia-Parafenomenologia.
Antagonismologia: o antagonismo domínio pleno / domínio parcial; o antagonismo domínio vitalício / domínio temporal; o antagonismo domínio teático / domínio teórico; o antagonismo domínio eficiente / domínio ineficaz; o antagonismo domínio intelectual / domínio emocional; o antagonismo autodomínio / autossubmissão; o antagonismo autodesassédio / autassédio
consciencial; o antagonismo autodomínio racional, cognitivo, intencional / autorrepressão irracional, emocional, instintual.
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Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o autodomínio da vontade mais apta
a consciência está para a adesão livre, incoercível e irresistível aos fluxos do Cosmos; o paradoxo do poder sobre si mesmo ser mais difícil, desafiador e evolutivo se comparado ao poder sobre
centenas de objetos, subumanos e consciências.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço na conservação e ampliação das autoconquistas; a lei
da educação evolutiva permanente.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a assistenciofilia; a pesquisofilia.
Mitologia: a Antimitologia Geral; o mito do dom sem esforço.
Holotecologia: a cognoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a ciencioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Autevoluciologia; a Holossomatologia; a Autocogniciologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens maxiconquistator; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autodomínio da vontade amadora = a condição volicional do adolescente, rapaz ou moça, começando a se organizar quanto às definições e deliberações pessoais; autodomínio da vontade profissional = a condição volicional da pessoa, a partir da meia-idade intrafísica, já senhora autoconsciente das autodeterminações somáticas e parapsíquicas.
Culturologia: a cultura da Voliciologia.
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Caracterologia. Sob a ótica da Voliciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 categorias de reações derivadas do autodomínio da vontade da conscin lúcida:
1. Bom humor: o domínio volitivo da afetividade.
2. Destreza: o domínio volitivo da psicomotricidade.
3. Dieta: o domínio volitivo do apetite.
4. Disciplina: o domínio volitivo da conduta.
5. Estado vibracional: o domínio volitivo das bioenergias.
6. Paciência: o domínio volitivo da ansiedade.
7. Persistência: o domínio volitivo da automotivação.
8. Retilinearidade autopensênica: o domínio volitivo da autopensenidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodomínio da vontade, 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. Autocognição exaustiva: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Autodomínio da conquista: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Conação: Voliciologia; Neutro.
08. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Domínio cognitivo: Autocogniciologia; Neutro.
10. Domínio pessoal: Autoconscienciometrologia; Neutro.
11. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
12. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
13. Razão superior: Voliciologia; Homeostático.
14. Teste da vontade: Voliciologia; Homeostático.
15. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

O AUTODOMÍNIO DA VONTADE, PRINCIPALMENTE SOBRE AS ENERGIAS CONSCIENCIAIS E O PARAPSIQUISMO, DEMONSTRA O VERDADEIRO NÍVEL DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA, PRIORITÁRIA, DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive satisfeito com o próprio domínio sobre
a vontade? Ou admite precisar ainda de algum retoque da estrutura da vontade?
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AUTODOMÍNIO EMOCIONAL DESPERTOLÓGICO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autodomínio emocional despertológico é o estado de imperturbabilidade
alcançado como resultado prático da autopensenização racional onímoda e sem descontinuidade,
capaz de eliminar da intraconsciencialidade as reatividades emocionais e subcerebrais autassediadoras, notadamente aquelas fugazes, sutis ou pouco aparentes nas interações interconscienciais,
vivenciado na autodesperticidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo domínio provém do idioma Latim, dominium, “domínio; propriedade; senhorio”, conexo a dominus, “senhor de; dono; proprietário; possuidor; chefe; soberano; árbitro”,
derivado de domus, “casa; morada; habitação; família; pátria”. Surgiu no Século XV. O vocábulo
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)”. Apareceu em 1922. O prefixo des deriva também do idioma Latim, dis ou de ex,
“negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O termo assédio provém
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.
A palavra permanente procede do idioma Latim, permanens, de permanere, “ficar até o fim”.
Surgiu em 1702. O termo total vem do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; inteiro”.
Apareceu no Século XV. O vocábulo lógico procede do idioma Grego, logikós, “conveniente ao
raciocínio; relativo à palavra; que serve à palavra; hábil em falar eloquentemente”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autocontrole emocional autodesassediador. 2. Condicionamento
psicossomático. 3. Eliminação dos autassédios emocionais. 4. Autodesassédio emocional.
Neologia. As 3 expressões compostas autodomínio emocional despertológico, autodomínio emocional despertológico terapêutico e autodomínio emocional despertológico profilático
são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 01. Autominidescontrole emocional. 02. Autominirreatividade subcerebral. 03. Autocondicionamento instintivo. 04. Minidesequilíbrios emocionais não manifestos.
05. Autorrepressão emocional. 06. Autodefesa emocional instintiva. 07. Minissurto emocional
autassediador. 08. Autorracionalidade incompleta. 09. Alexitimia. 10. Autodomínio emocional
serenológico.
Estrangeirismologia: a eleutheria; a enkráteia; a sophrosyne; o breakthrough da vida
humana animal; o turning point da independência intraconsciencial perante a opinião pública;
a racionalização aplicada à automanifestação urbi et orbi; o Serenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às automanifestações emocionais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Desperticidade: maxiautocontrole emocional.
Citaciologia. Eis a citação de Lucius Annaeus Sêneca (4 a.e.c.–65 e.c.), renomado jurisconsulto e filósofo estoico, sobre o tema: – Imperare sibi maximum imperium est (Dominar-se
é o supremo domínio).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antiemocionalidade sadia; a retilinearidade da
autopensenização; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o antica-
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tastrofismo pensênico; a imperturbabilidade holopensênica atingida na autodesperticidade; o carregamento no sen do holopensene baratrosférico; o carregamento no pen do holopensene das dimensões extrafísicas evoluídas; a imperturbabilidade perante os holopensenes desequilibrados;
a higiene autopensênica; a supremacia do pen sobre os autopensenes.
Fatologia: o autodomínio emocional despertológico; a inteligência emocional evolutiva;
a anulação das reações emocionais patológicas aprendidas no convívio familiar; a extinção de
emoções negativas do microuniverso consciencial; a condição de não se afetar com os pequenos
conflitos do dia a dia; o descondicionamento das reatividades instintivas; a contenção atóxica das
emoções; as reações afetivas sadias espontâneas; o bom humor constante, mesmo nas variações
naturais do humor; o otimismo onipresente; a sinceridade quanto às próprias emoções desagradáveis; a metrificação dos fatores desencadeantes das minirreatividades; a microtomia da automanifestação psicossomática; a identificação do perfil emocional pessoal; os minissinais somáticos
alertando para os estados emocionais pessoais; a autoconscientização psicossomática; a extinção
dos miniautassédios emocionais; o convívio sadio com a adrenalina; a desdramatização lógica
pessoal; a postura de não exigir nada de ninguém; a libertação dos anseios e expectativas;
a autorganização necessária para não fazer as coisas com pressa; a bagagem da casuística pessoal
minimizando possíveis surpreendências; o desassombro racional; as previsões dos comportamentos alheios; o hábito de antecipar-se aos fatos, parafatos, consciências e contextos; o papel da memória nas evocações emocionais; a manutenção do equilíbrio íntimo; o hábito da autorreflexão
disciplinada contínua; o domínio funcional do sistema nervoso periférico; a autopsicomotricidade
funcional; a homeostasia orgânica; a euortesia; a harmonia intraconsciencial; a ancoragem interna; a autoimunidade ante os pertúrbios dos outros; o histrionismo calculado aparentando ser minidescontrole emocional; a heterocompreensão sem o envolvimento emocional; a vida adulta sem
influência da infância; a atrofia momentosa do subcérebro abdominal; a depuração maximizada
das próprias emoções na prática da interassistencialidade; a maxirracionalização emocional.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autodefesa das energias conscienciais (ECs) patológicas; a refratariedade quanto aos heterassédios de ordem emocional; o hábito de perscrutar e diferenciar os
padrões das ECs; a autoconsciência quanto à assimilação simpática dos padrões emocionais do
assistido; a prática da desassim; a aplicação lúcida das energias do cardiochacra; a conservação
do equilíbrio no autencapsulamento parassanitário; o autocontrole das reações psicossomáticas na
projetabilidade lúcida; a autossustentabilidade energossomática; o conhecimento antecipado dos
fatos vindouros a partir da paraperceptibilidade quanto aos parafatos associados; a parapsicosfera
pessoal tranquilizante; o arrimo interconsciencial; as reconciliações multisseculares advindas da
autodepuração emocional; a abertura da holomemória pelo autodomínio emocional; a megaconexão mentalsomática continuada junto ao amparador de função; a depuração da Paragenética Pessoal; o passe de acesso à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autovolição-autodeterminação-autoconfiança; o sinergismo afetividade-autologicidade; o sinergismo racionalidade-autorreflexão; o sinergismo harmônico da dupla evolutiva exitosa; o sinergismo vontade granítica–intenção cosmoética–EC carregada no pen; o sinergismo autodiscernimento-autoincorruptibilidade; o sinergismo Etologia-Evoluciologia.
Principiologia: o princípio da racionalidade autopensênica; o princípio do megafoco
mentalsomático; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do bem-estar; o princípio da
autodesassedialidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regendo os sentimentos pessoais;
o código duplista de Cosmoética (CDC) regendo as interações afetivas com o parceiro ou parceira
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da dupla evolutiva; o código grupal de Cosmoética (CGC) regendo as manifestações emocionais
sadias do grupo evolutivo.
Teoriologia: a teoria da afinidade interconsciencial; o estágio da recomposição da teoria da interprisão grupocármica; a teoria da extinção das emoções animalizadas no curso da
evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente equilibrado; a técnica da autoconscientização emocional; a técnica do automonitoramento pensênico ininterrupto; a técnica da autopensenização a partir do pen; a técnica do máximo esforço aplicada ao autodomínio das miniemoções subcerebrais; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo; as técnicas de
autodefesa energética; a técnica da desassimilação simpática das ECs carregadas com emoções
desequilibradas; as técnicas evolutivas de autocondicionamento; a técnica da mudança de bloco
pensênico.
Voluntariologia: o voluntariado mentalsomático tarístico; o voluntariado psicossomático taconístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Psicossomatologistas; o Colégio Invisível dos
Reciclantes Existenciais; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos
Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível da Holomaturologistas.
Efeitologia: o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos das
autocríticas profundas; a neutralização dos efeitos danosos do emocionalismo na autevolução;
o efeito autodefensivo da benignopensenidade; os efeitos adversos dos minidesequilíbrios emocionais no autorrendimento intelectual; os efeitos do domínio das emoções na produtividade
consciencial; os efeitos do equilíbrio íntimo nas companhias pessoais.
Neossinapsologia: as neossinapses da reaprendizagem emocional; as neossinapses das
vias corticais de processamento emocional.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio intencionalidade sadia–autocontenção atóxica; o binômio autoincorruptibilidade-antiemocionalidade; o binômio autenticidade-histrionismo; o binômio temperamento–tendências emocionais; o binômio emoção-imaginação; o binômio miniemoção-miniegoísmo.
Interaciologia: a interação emoção-racionalidade nas decisões pessoais; a interação
autocognição emocional–empatia interassistencial; a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; a interação imperturbabilidade intraconsciencial–altruísmo; a interação
ataraxia-interassistencialidade; a interação afabilidade-antiemocionalidade-interassistencialidade; a interação autogoverno-autoconfiança-autossegurança-autestima.
Crescendologia: o crescendo autoincorruptibilidade-autodesassédio; o crescendo autodomínio emocional–autodesassédio–heterodesassédio; o crescendo autoconsciência emocional–
–autocondicionamento emocional–autodomínio emocional; o crescendo sensitividade vegetal–
–emocionalidade subumana–sentimentalidade humana; o crescendo sexualidade-afetividade-transafetividade.
Trinomiologia: o trinômio inexcitabilidade-inabalabilidade-imperturbabilidade; o trinômio cético-otimista-cosmoético (COC); o trinômio realizações proexológicas–autoconvicções
fortalecedoras–inabalabilidade intraconsciencial.
Polinomiologia: o autodomínio na vivência do polinômio estado afetivo–reação somática–autocognição–expressão facial–reação emocional–comportamento; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo apatia / acalmia; o antagonismo fechadismo / destemor; o antagonismo inquietação / pseudexcitabilidade histriônica; o antagonismo histrionismo
empático / emocionalismo cooptante; o antagonismo instinto / autodiscernimento; o antagonismo
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otimismo / pessimismo; o antagonismo antiemotividade pacificadora / emocionalismo conflituoso; o antagonismo anedonia / autodomínio emocional despertológico.
Paradoxologia: o paradoxo do autodomínio emocional maior revelar-se na habilidade
de controlar justamente as reações emocionais e instintivas mais sutis.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicado ao autodomínio emocional; a lei
da empatia; a autoconsciência quanto às leis da Fisiologia Humana; a predominância da autorracionalidade sobre as leis instintivas de autopreservação.
Filiologia: a harmonofilia; a discernimentofilia; a mentalsomatofilia; a autocriticofilia;
a criteriofilia; a priorofilia; a autopesquisofilia; a recexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a adrenofobia; a conviviofobia; a sociofobia; a erradicação de quaisquer resquícios fóbicos da intraconsciencialidade.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; as síndromes compulsivas; a síndrome da
dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); o autodiagnóstico das próprias
síndromes silenciosas; a autossuperação da síndrome do ostracismo paragenética.
Maniologia: a apriorismomania; a hipomania; a riscomania; o fim da egomania.
Mitologia: o mito da impossibilidade do governo das próprias emoções.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca; a profilaticoteca; a conflitoteca; a filosofoteca; a psicologoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Raciocinologia;
a Homeostaticologia; a Harmoniologia; a Prospectivologia; a Autodesassediologia; a Transafetivologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser desperto; a consciência antiemotiva.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliano; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo
sapiens epicentricus; Homo sapiens despertus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autodomínio emocional despertológico terapêutico = a contenção das
minirreatividades emocionais indesejáveis na intraconsciencialidade, própria do ser desperto; autodomínio emocional despertológico profilático = a evitação do aparecimento das emoções indesejáveis na intraconsciencialidade, própria do ser desperto.
Culturologia: as influências culturais no modo de conter ou exibir as emoções pessoais.
Neologismo. É atribuída a Sócrates (470–399 a.e.c.) a introdução do conceito de autodomínio no Pensamento Grego, criando para isso o neologismo enkráteia.
Significado. Para o filósofo ateniense, a enkráteia, considerada “o bem mais excelente
para os homens”, significava o autodomínio de si nos estados de prazer e dor, nas fadigas e no
movimento dos impulsos e paixões.
Influências. O conceito tornou-se central nas principais correntes filosóficas da Grécia
Antiga derivadas da escola socrática, a exemplo da Academia Platônica, do Cinismo e do Estoicismo.
Fundamentação. Tendo em vista a Para-História, apesar de os ensinamentos das antigas escolas filosóficas não terem abordado diretamente os conceitos de autassédio, heterassédio
ou autodesassédio, o ideal ético da vivência do autodomínio proposto por algumas delas, certamente contribuiu para a qualificação do holopensene planetário e para a formação de massa crítica consciencial, preparando para a introdução, de modo mais abrangente, nesta dimensão humana, do constructo avançado da autodesperticidade, trazido pela Conscienciologia no Século XX.
Evolução. O autodomínio emocional começa pela identificação e controle das próprias
reações emocionais mais grosseiras e evidentes no âmbito das relações interconscienciais. O desenvolvimento das autexperimentações leva a conscin a focar nos aspectos sutis, menos aparentes
da automanifestação, não raro, somente sobrevindos na própria intraconsciencialidade.
Taxologia. O estado evoluído do autodomínio emocional despertológico, somente é atingido quando a conscin não se afeta negativamente, tendo eliminado no âmbito da autorreatividade, por exemplo, estas 100 manifestações de base emocional, dispostas na ordem alfabética:
01. Miniacanhamentos.
02. Miniansiedades.
03. Miniantipatias.
04. Miniapatias.
05. Miniassimilações antipáticas.
06. Miniautovitimizações.
07. Miniaversões interpessoais.
08. Miniavidezes.
09. Minibirras.
10. Minibloqueios afetivos.
11. Minicabotinismos.
12. Minicaprichos.
13. Minicarências afetivo-sexuais.
14. Minicarrancismos.
15. Miniciúmes.
16. Minicomocionalismos.
17. Minicompetitividades.
18. Miniconflituosidades.
19. Minicontrariedades inaceitadas.
20. Minicotovelomas.
21. Minicovardias.
22. Minicriticismos.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Miniculpas.
Minidealizações afetivas.
Minidecidofobias.
Minidepressões.
Miniderrotismos.
Minidesafeições.
Minidesdéns.
Minidesorganizações.
Minidistimias.
Miniectopias afetivas.
Miniempolgações.
Miniescapismos.
Miniesquivas.
Minieuforias incontidas.
Miniexaltações.
Miniexcitações mentais.
Minifascinações.
Minifobias em geral.
Minifrustrações.
Mini-hesitacões.
Mini-hiponcondrias.
Miniilogicidades subcerebrais.
Minimágoas.
Minimasoquismos.
Minimelancolias.
Minimelindres.
Minimpaciências.
Minimpetuosidades.
Minimpulsividades.
Minimultivolições dispersivas.
Minindiferentismos.
Minindignações desequilibradoras.
Mininecessidades de reconhecimento.
Mininfantilismos.
Mininostalgias.
Mininquietações.
Mininsatisfações.
Mininseguranças.
Mininsensibilidades.
Minintolerâncias.
Miniobcecações.
Minipaixões fugazes.
Minipessimismos.
Miniprecipitações.
Minipreocupações vãs.
Minipusilanimidades.
Miniqueixumes.
Minirrabugices.
Minirraivas.
Minirrancores.
Minirregressões.
Minirremorsos.
Minirrepressões.
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Minirrepulsões.
Minirriscomanias.
Minirrispidez.
Minirritações.
Minirromantismos.
Minissadismos.
Minissarcasmos.
Minissatisfações malévolas.
Minissentimentos de rejeição.
Minissofreguidões.
Minissofrimentos compassivos.
Minissomatizações.
Minissoturnidades.
Minissubmissões.
Minissugestionabilidades.
Minissuscetibilidades.
Minitédios.
Miniteimosias.
Minitibiezas.
Minitietagens.
Minitimidez.
Minitristezas.
Minivacilações.
Minivedetismos.
Minivergonhas.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodomínio emocional despertológico, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aborrecimento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.
04. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autodomínio da conquista: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Cabeça fria: Harmonopensenologia; Homeostático.
07. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
08. Consciência harmonizada: Harmoniologia; Homeostático.
09. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
10. Fonte de assombro: Experimentologia; Neutro.
11. Histrionologia: Comunicologia; Neutro.
12. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
13. Racionalidade completa: Autodiscernimentologia; Neutro.
14. Racionalização: Autorraciocinologia; Neutro.
15. Reação exagerada: Psicossomatologia; Nosográfico.
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O APOGEU DO AUTODOMÍNIO EMOCIONAL OCORRE
QUANDO A CONSCIN MANIFESTA, ESPONTANEAMENTE, AO MODO DE SEGUNDA NATUREZA, TÃO SOMENTE EMOÇÕES POSITIVAS E SENTIMENTOS ELEVADOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, qual nível de controle das reatividades emocionais pessoais apresenta na vida diuturna? Ainda sofre algum tipo de repercussão negativa devido às próprias emoções? Qual?
Bibliografia Específica:
1. Goleman, Daniel; Inteligência Emocional: A Teoria Revolucionária que redefine o que é Ser Inteligente
(Emotional Intelligence); revisores Fátima Tereza Jorge Fadel; Izabel Cristina Aleixo; & Domício Antônio dos Santos;
trad. Marcos Santarrita; 376 p.; 5 partes; 16 caps.; 156 enus.; 1 ilus.; 411 notas; 6 apênds.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.;
Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 22, 42, 48, 221 e 309.
2. Haymann, Maximiliano; Síndrome do Ostracismo: Mecanismos e Autossuperação; pref. Waldo Vieira;
revisores Erotides Louly; Helena Araujo; & Julieta Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 134 enus.; 2 fluxogramas; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16 websites; glos. 152 termos; 5 filmes; 202 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 143 a 145.
3. Reale, Giovanni; História da Filosofia Antiga: Das Origens a Sócrates (Storia dela Filosofia Antica, in
Cinque Volumi); trad. Marcelo Perine; 5 Vols.; 420 p.; Vol. I; 41 caps.; 18 ilus.; 759 refs.; 22 x 14 cm; enc.; 6ª Ed.;
Loyola; São Paulo, SP; 1986; páginas 275 a 279.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
571 a 639.
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AUTOEVOCAÇÃO
(MNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoevocação é o ato ou efeito de evocar, recordar, rememorar ou resgatar, voluntariamente, pela memória ordinária, alguma autovivência arquivada nos refolhos da holomemória multimilenar (Holomnemônica), pelo qual as lembranças ou relembranças são avivadas e chamadas de novo à vigília do momento evolutivo da consciência.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. Apareceu na Terminologia científica no Século XIX. O termo evocação deriva do
idioma Latim, evocatio, de evocare, “evocar; mandar vir alguém; requisitar, intimar, notificar;
atrair; convidar”. Surgiu em 1755.
Sinonimologia: 1. Autorrecordação; autorrememoração; autorretrocognição; autorretrocognose. 2. Autochamamento do passado.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautoevocação e megautoevocação são neologismos técnicos Mnemossomatologia.
Antonimologia: 1. Heteroevocação. 2. Desmemória; hipomnésia. 3. Devaneio. 4. Fabulação. 5. Imaginação.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holomnemônica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemônica; os retropensenes; a retropensenidade pessoal.
Fatologia: a autoevocação; a autoevocação intrafísica; a autoevocação inconsciente;
a autoevocação intencional ou voluntária; a autoevocação sadia; a autoevocação doentia; a anterioridade consciencial; os potenciais inatos; a Higiene Consciencial; a inteligência mnemônica;
a relação memória cerebral–holomemória; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE); o Curso Intermissivo (CI); as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Parafatologia: a autoevocação extrafísica; a holomemória; a auto-herança paragenética;
a paraprocedência; a pré-natalidade intermissiva.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório
conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mnemossomatologia.
Binomiologia: o binômio Paragenética-Genética.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-autoevocação-autocompreensão; o trinômio
holobiografia-autobiografia-biografia.
Antagonismologia: o antagonismo autoevocação sadia / autoevocação doentia.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a mnemofilia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia.
Maniologia: a nostomania.
Holotecologia: a holomnemoteca; a intermissioteca.
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Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Holomnemônica; a Extrafisicologia; a Holobiografologia; a Passadologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência; a conscin; a consciex; a consciência pré-ressomática; a pré-personalidade humana.
Masculinologia: o ressomante; o adolescente; o adulto; o inversor; o reciclante; o desmemoriado.
Femininologia: a ressomante; a adolescente; a adulta; a inversora; a reciclante; a desmemoriada.
Hominologia: o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautoevocação = a autorrememoração infantil; megautoevocação
= a autorrememoração da intermissão pré-ressomática.
Princípios. Na análise da Evoluciologia, apesar da necessidade inevitável do emprego da
vida intrafísica no contrafluxo das Socins, ainda patológicas; da defesa das verdades relativas de
ponta, muitas vezes, antipáticas; do uso da Impactoterapia e da Cosmoética destrutiva; os princípios da Conscienciologia avançam pouco a pouco, contribuindo para a Nova Era da Consciência,
a despeito dos conflitos materialistas deste Terceiro Milênio e das legiões de consréus ressomadas.
Reproduções. Pela Conscienciocentrologia, já existem, hoje, nas ICs, reproduções aproximadas e indutoras das lembranças das paravivências intermissivas. Basta a conscin interessada
procurar com discernimento. Até as consciexes pré-ressomantes visitam e intercambiam manifestações conscienciais com os voluntários das ICs para pesquisar o universo da próxima proéxis
pessoal.
Equivalência. De acordo com a Holomaturologia, a relutância profunda de retornar ao
soma da conscin projetada, temporariamente, no holopensene da Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Extrafísica (CCCE), nos parajardins da comunex Interlúdio, equivale ao lamento
profundo de retornar ao lar terrestre, distante, da conscin lúcida visitante, no holopensene da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), nos jardins do CEAEC, em Foz
do Iguaçu.
Embasamento. Pelos critérios da Mnemossomatologia, as autoevocações positivas embasam os sustentadores coerentes da programação existencial da consciência lúcida, quando ressomada (conscin), inspirando a continuidade e o entrosamento interdimensional com as imitações
e materializações cosmoéticas possíveis, nesta dimensão intrafísica, das paravivências sadias e condições avançadas usufruídas durante o período da intermissão pré-ressomática, recente, desta mesma consciência, quando na extrafisicalidade (consciex).
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
6 realidades humanas relevantes, recópias ou simulacros materializados, possíveis, nesta dimensão, das pararrealidades mais evoluídas, já disponíveis para a conscin lúcida, capazes de potencializar as próprias evocações sadias do passado intermissivo:
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1. CI: o Curso Intermissivo pré-ressomático; o laboratório das retrocognições; os livros
técnicos da Conscienciologia; os Cursos de Conscienciologia; os autotestes; a CCCI; as autoevocações dos assuntos da inteligência evolutiva (IE); a holobiografia.
2. IC: a Instituição Conscienciocêntrica; o campus; o holopensene conscienciológico,
técnico, especializado; a CCCI; as confraternizações periódicas com o grupo evolutivo; os vínculos conscienciais; o voluntariado da tares; o princípio da descrença; as itinerâncias conscienciológicas; a Autopesquisologia; as gescons.
3. Parageneticologia: a base da ressoma; o laboratório da Parageneticologia; os Cursos de Conscienciologia.
4. Paraprocedência: os campi das ICs; as tertúlias diárias, gratuitas, o Curso de Longo
Curso; a CCCI; as autoevocações do holopensene parageográfico; a recuperação dos adcons.
5. Proéxis: a programação existencial pessoal; o Manual da Proéxis; o laboratório da
proéxis; os Cursos de Proéxis; a CCCI; as autoevocações na fase preparatória da vida humana.
6. Tenepessismo: a tarefa energética pessoal; a assistencialidade diária; a ofiex; o Manual da Tenepes; o laboratório conscienciológico da tenepes; os Cursos de Tenepes; as autoevocações das assistências extrafísicas. A melhor evocação é aquela embasada sempre no desejo de
acontecer o melhor para todos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a autoevocação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agenda de autopensenização: Pensenologia.
2. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia.
3. Amplitude autopensênica: Proexologia.
4. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia.
5. Holomnemônica: Mnemossomatologia.
6. Ortopensenidade: Cosmoeticologia.
7. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia.

NÃO BASTA APENAS RECONHECER A EXPERIÊNCIA
PESSOAL DO CURSO INTERMISSIVO. MUITO MAIS PRIORITÁRIO É SABER UTILIZAR, COM EFICÁCIA, OS MÚLTIPLOS RECURSOS CONSCIENCIOLÓGICOS DISPONÍVEIS.
Questionologia. Quais providências você toma para aprofundar as autoevocações positivas do período pré-ressomático? Você sabe tirar proveito evolutivo das realidades técnicas já
desenvolvidas e materializadas, nesta dimensão, pela Conscienciologia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 92 e 93.
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 542, 655 e 656.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 90.
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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 27 e 48.
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. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 663,
691 a 694.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 116 e 428.
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AUTOFAGIA
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autofagia é a nutrição ou o sustento de determinado organismo à custa da
própria substância ou dos próprios tecidos, por exemplo, a devoração da própria carne, na demência.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição fagia vem igualmente do idioma
Grego, phagos, “comer”. O vocábulo autofagia apareceu em 1899.
Sinonimologia: 1. Autofagismo. 2. Anorexia. 3. Aposia. 4. Autocanibalismo. 5. Autonutrição. 6. Uróboro. 7. Tiro no próprio pé.
Neologia. Os 3 vocábulos miniautofagia, maxiautofagia e megautofagia são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Heterofagia. 2. Bulimia. 3. Obesidade. 4. Bigorexia; vigorexia.
5. Longevidade.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade com os demais princípios conscienciais.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; o holopensene pessoal mórbido.
Fatologia: a autofagia; o autocanibalismo; o cúmulo do autassédio; o ato de destruir a si
próprio; o ato involuntário de morder a língua; o ato involuntário de mastigar a bochecha; o tiro
no pé; a abreviação da vida humana; a eutanásia; o suicídio; o autocídio lento; a autoimolação;
a autocastração; o eunuquismo; a prostituição; o acriticismo.
Parafatologia: o abuso das energias conscienciais (ECs).
III. Detalhismo
Binomiologia: o binômio algoz-vítima.
Politicologia: a anomia; o anarquismo.
Filiologia: a tanatofilia.
Maniologia: a tanatomania.
Holotecologia: a antissomatoteca; a psicopaticoteca; a egoteca; a recexoteca; a dessomatoteca; a patopensenoteca; a psicopatoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Parapatologia; a Psicopatologia; a Enganologia;
a Nosografia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autófaga; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca
humana inconsciente; a consener; a conscin eletronótica.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o psicopata; o antepassado de si mesmo; o compassageiro evolutivo; o minidissidente ideológico.

Enciclopédia da Conscienciologia

3169

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a psicopata; a antepassada de si mesma; a compassageira evolutiva; a minidissidente ideológica.
Hominologia: o Homo sapiens autophagus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautofagia = o ato de morder a própria língua; maxiautofagia = o ato
de cometer suicídio; megautofagia = o ato de cometer o homicídio de alguém e o suicídio ao
mesmo tempo.
Sociologia. Sob a ótica da Grupocarmologia, a autofagia pode surgir em equipes, grupos
e até em partidos políticos capazes de se autodestruírem quando aplicam qualquer manobra transformada em corretivo sobre si próprios, de modo imprevidente, onde o “feitiço atua contra
o feiticeiro”.
Tributologia. Dentro da Intrafisicologia, a autofagia aparece através de variadas maneiras, por exemplo, a autofagia nos conflitos tributários interestaduais em determinado País, expondo as guerras fiscais internas, pressionando as empresas de todas as naturezas. Urge, no contexto,
a promoção da produção com justa e diligente carga tributária à Socin. Neste caso, é também autofagia grupocármica.
Energívoras. Pela Parapatologia, as consciexes energívoras não dispõem da capacidade
da autofagia quanto às próprias energias conscienciais, não conseguindo reciclar a movimentação
dos centros de energia, permanecendo por muito tempo na condição de carência constante, insaciáveis, explorando outras consciências, conscins e consciexes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a autofagia, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alcoolismo: Parapatologia.
2. Anticura: Consciencioterapia.
3. Antissomática: Somatologia.
4. Autassédio: Parapatologia.
5. Autestigmatização: Experimentologia.
6. Riscomania: Parapatologia.
7. Toxicomania: Parapatologia.

A AUTOFAGIA ENFATIZA O FATO DE NEM TODA RECICLAGEM CONSCIENCIAL SER POSITIVA OU SADIA. A RIGOR, A CONSCIÊNCIA PODE MUDAR PARA PIOR, REGREDIR E ESTACIONAR EM NÍVEL EVOLUTIVO INFERIOR.
Questionologia. Você ainda comete algum ato simples de autofagia? De qual natureza?
Bibliografia Específica:
1. Anibal, José; Não à Autofagia (Guerras Fiscais); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 79; N. 25.861; Seção: Opinião; São Paulo, SP; 22.01.2000; página 1 – 3.
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2. Batista Jr., Paulo Nogueira; Autofagia na Argentina (Ajuste Fiscal: Selvagem & Autofágico Até Contra
Aposentados); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 80; N. 25.992; Caderno: Dinheiro; Seção: Opinião Econômica;
1 ilus.; São Paulo, SP; 01.06.2000; página B 2.
3. Beting, Joelmir; Autofagia do Povo; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Seção: Economia; Curitiba, PR;
23.02.99; página 28.
4. Goes, José Carlos; “
g M
” (Lei da Anistia & Revanchismo); Jornal do Brasil; Diário; Seção:
A Opinião dos Leitores; Rio de Janeiro, RJ; 23.11.99; página 8.
5. Nature; Redação; Autophagy (Nova Proteína); Revista; Semanal; Vol. 395; Londres; Inglaterra; 24.09.98;
página IX.
6. O Estado de S. Paulo; Editorial; O Feitiço Contra o Feiticeiro (EUA: Republicanos, Escândalo & Partido); Jornal; Diário; Seção: Notas e Informações; São Paulo, SP; 14.10.98; página A 3.
7. Silva, Marco Antônio Felicio da; Autofagia Militar (Brasil); Jornal do Brasil; Diário; Seção: Opinião; Rio
de Janeiro, RJ; 03.11.99; página 9.
8. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 524, 551, 562, 592 e 616.
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AUTOFAMILIARIDADE ASCENDENTE
(AUTOCONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autofamiliaridade ascendente é o efeito ou a condição evoluída de
a consciência, intra ou extrafísica, buscar e manter intimidade crescente consigo própria, a partir
da autocognição incessante, profunda, e da autoconvivência eutímica, holossomática e holobiográfica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo família deriva do idioma Latim, familia, “família; doméstico; servidor; escravo; séquito; comitiva; cortejo; casa”. Surgiu no Século XIII. A palavra ascendente vem
igualmente do idioma Latim, ascendens, de ascendere, “subir; montar; escalar”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autoconvivialidade habitual crescente. 2. Autoconvívio contumaz
progressivo. 3. Autointimidade vivenciada próspera. 4. Autovinculação crescente.
Neologia. As 3 expressões compostas autofamiliaridade ascendente, miniautofamiliaridade ascendente e maxiautofamiliaridade ascendente são neologismos técnicos da Autoconviviologia.
Antonimologia: 1. Autodistanciamento regressivo. 2. Autoinconvivência involutiva.
3. Autestranhamento estagnador.
Estrangeirismologia: o Autoconviviarium; o Autocognitarium; o Reflexarium Botânico;
o self-knowledge teático; a atração para o Zeitgeist; o bunker consciencial; a escuta atenta do fidus
Achates apontando o nó górdio reciclável; a continuidade ampliando os rapports interconscienciais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autoconviviologia Lúcida.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autoconviviologia: inexorabilidade evolutiva. Autofamiliaridade: transcendência autocognitiva. Autocomplacência não, autotares.
Coloquiologia: o ato de ter confiança no próprio taco; o ato de saber pela raiz as preferências pessoais; o ato de ler de cadeira as autorreações peculiares; o ato de saber de cor e salteado os gostos personalíssimos; o ato de nadar de braçada sobre a própria condição; o ato de falar
de cátedra de si; o ato de trazer na palma da mão a realidade intraconsciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodevassamento cosmoético; o holopensene
da interconvivialidade madura; o holopensene do autoconhecimento; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cogniciopensenes; a cogniciopensenidade;
os genopensenes; a genopensenidade; os vincopensenes; a vincopensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; o teor da autopensenização; a grafopensenidade explicitando a autofamiliaridade autoral; o materpensene autorrevelador; a ancoragem autopensênica na autoconvivialidade
sadia máxima; a inarredabilidade da autopensenidade ao longo da evolução; a emersão da autopensenidade da Reciclologia e da Interassistenciologia.
Fatologia: a autofamiliaridade ascendente; a autassistencialidade (Intraconscienciologia)
qualificando a interassistencialidade (Interconscienciologia); o esquadrinhamento do microuniverso consciencial; a autoprivacidade vivenciada; a autossolidariedade cosmoética; os limites
evolutivos entre a autocompreensão, a autotransigência e o autoimperdomento; o deleite da vida
íntima; os bastidores existenciais; a interioridade; o subjetivismo; o intíssimo; a profundeza cons-
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ciencial; o abismo interior; o “olho do furacão” pessoal; a realidade autológica pessoal; o ato de
pensenizar sobre si mesmo(a), na primeira pessoa, visando o megaentrosamento com terceiras pessoas; as potencialidades intraconscienciais ocultas; as lacunas intraconscienciais explícitas; a mudança de gênero ao longo da seriéxis dificultando a autofamiliaridade ascendente do pré-serenão;
o entendimento da autorrealidade a fim de viver no real nível evolutivo; o nivelamento consciencial cosmoético por cima; a autointimidade excessiva e leniente impedindo os avanços conscienciais; o risco de o abuso da familiaridade promover a estagnação; o autorrecolhimento podendo
gerar o fechadismo consciencial; o medo da autorrealidade; os autenganos crassos; a falta de autoconvivência gerada pelos excessos da vida hodierna; o ansiosismo impedindo a solidão profícua; a análise dos bastidores dos atos pessoais; o ensimesmamento podendo promover autorreflexões profundas reperspectivadoras; o isolamento intencional; o isolamento profilático; os hábitos
pessoais saudáveis; os costumes sociais; as reações pessoais previsíveis; a administração das idiossincrasias; a necessidade de mexer nos recônditos da intraconsciencialidade; a autofamiliaridade
apontando os trafais a adquirir e os trafares a serem superados; a autoinsatisfação cosmoética sendo a base do impulso evolutivo das reciclagens pessoais; o autoconhecimento mais profundo alicerçando a autossegurança; a autovivência dos atributos mentaissomáticos mais recônditos; os
adcons; o fato de a Evoluciologia exigir a autofamiliaridade incessante ao longo do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP); a necessária tessitura da autofamiliaridade a cada nova ressoma; o refinamento da qualificação da autoconvivialidade enquanto condição-chave cosmoética para
o bem-estar e a felicidade pessoal da conscin lúcida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o dejaísmo intraconsciencial evolutivo; a ampliação da autolucidez multidimensional através da interassistência;
os extrapolacionismos parapsíquicos desvelando os recônditos conscienciais; a autodileção paragenética; as autoconcepções teáticas embasadas nas autovivências multidimensionais; o dedo invisível do amparador; as energias do Serenão devassando a intraconsciencialidade da conscin pré-desperta, ampliando o nível de autofamiliaridade; os parafatos corroborando as teorias conscienciológicas a favor da Autocogniciologia Experimental; as pararreações pessoais ratificando a genuinidade da projeção lúcida; a parainalienabilidade vivencial; o mudancismo intermissivo imprimindo a paracultura da autofamiliaridade; a parafamiliaridade; a capitalização do conhecimento
pessoal multidimensional; a exigência do desenvolvimento da holomemória pessoal para a depuração da autofamiliaridade a cada nova ressoma; a preponderância da paragenética facilitando
a autofamiliaridade; a vivência da Holomemoriologia Madura intensificando e qualificando a autofamiliaridade ascendente da consciência lúcida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo infraestrutura intelectual–autovivência parapsíquica;
o sinergismo autofamiliaridadade-altruísmo; o sinergismo autofamiliaridade vivenciada–heterassistência lúcida; o sinergismo dos cons magnos recuperados.
Principiologia: o princípio da exclusividade da conteudística consciencial; o princípio
de ninguém evoluir sozinho; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da autoconsciência multidimensional; o princípio da atração dos afins; o princípio da inalienabilidade
autovivencial; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando e fortalecendo a autoconvivialidade.
Teoriologia: a teoria da subjetividade; o 1% de teoria e os 99% de prática.
Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV).
Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico enquanto celeiro vivencial para
a qualificação e aprofundamento da autofamiliaridade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labora-
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tório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico da retrocognição; o labcon pessoal diuturno.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometria; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Autocogniciologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciologia; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos da extensão e profundidade da bagagem autocognitiva.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir da autoconvivialidade despojada;
as neossinapses acrescentando neoconteúdos à autoconsciencialidade.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento.
Enumerologia: a autofamiliaridade ascendente na observação do contexto; a autofamiliaridade ascendente na degustação do assunto; a autofamiliaridade ascendente na apreciação do
cenário; a autofamiliaridade ascendente no reconhecimento da energia; a autofamiliaridade ascendente na sensação da emoção; a autofamiliaridade ascendente na apreensão da ideia; a autofamiliaridade ascendente na parapercepção cosmovisiológica pessoal.
Binomiologia: o binômio autonegligência-autorresponsabilidade; o binômio vivência
pessoal confortável–crise pessoal desafiadora; o binômio patológico microuniverso intransitável
por si–microuniverso intransitável por outrem; o binômio autoimagem-heteroimagem; o binômio
reação inesperada–reação exagerada; o binômio conflito íntimo–conflito interpessoal; o binômio
inexorabilidade da autoconvivialidade–inarredabilidade da autofamiliaridade ascendente ao longo da autevolução.
Interaciologia: a interação autofamiliaridade subjetiva–autofamiliaridade objetiva;
a interação autointeresse reconhecido–autotemperamento conhecido; a interação ideia-realidade; a interação cérebro-paracérebro; a interação intraconsciencialidade fortalecida–imperturbabilidade lúcida; a interação aspirações íntimas cosmoéticas–assistências recebidas; a interação
cosmovisão intraconsciencial–cosmovisão extraconsciencial; a interação Fisiologia-Parafisiologia; a interação Microcosmologia-Macrocosmologia.
Crescendologia: o crescendo autofamiliaridade ascendente–autoimperturbabilidade;
o crescendo autenfrentamento das autocorrupções–qualificação da autocriticidade; o crescendo
erro-acerto; o crescendo das autodepurações críticas na intimidade da intraconsciencialidade.
Trinomiologia: o trinômio autofamiliaridade ascendente–autorrecins incessantes–autevolução infinita; o trinômio autocognição-autoconsciência-autofamiliaridade; o trinômio autoconvivialidade-automaturidade-autofamiliaridade; o trinômio autolucidez-autoconfiança-autolealdade; o trinômio imaginação–memória–juizo crítico; o trinômio omissão-engano-erro; o trinômio autestranhamentos pueris–autointerrogações juvenis–autoquestionamentos adultos.
Polinomiologia: o polinômio evolução-Cosmoética-interassistencialidade-prioridade.
Antagonismologia: o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo egolatria / egocídio cosmoético; o antagonismo autexposição / autoprivacidade; o antagonismo 10 dias / 10 anos; o antagonismo reconhecimento holossomático / estranhamento somático; o antagonismo essência / aparência; o antagonismo realidade subjetiva / realidade objetiva; o antagonismo densidade consciencial / superficialidade consciencial; o antagonismo conformático conteúdo
da consciência / soma da consciência.
Paradoxologia: o paradoxo de o aumento de relações interpessoais na evolução não
desonerar a necessidade de autoconvivialidade; o paradoxo da holobiografia desconhecida pela
própria consciência e conhecida por outras consciência.
Politicologia: a democracia pura; a parapsicocracia; a proexocracia; a cognocracia;
a conscienciocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da autoinseparabilidade; a lei do maior esforço evolutivo qualificando
os autoconteúdos vivenciáveis; a lei do maior esforço pesquisístico aplicada à busca incessante da
cognição sobre si mesmo; a lei do maior esforço intelectivo nas recins consecutivas; a autoconsciência quanto às leis da Fisiologia Humana; as leis da proéxis; as paraleis do Paradireito.
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Filiologia: a conviviofilia; a autocogniciofilia; a neofilia; a conteudofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a autofobia impedindo as autoinvestigações e autossuperações prioritárias.
Sindromologia: a necessidade da profilaxia da síndrome de Gabriela.
Mitologia: a queda do mito da solidão.
Holotecologia: a consciencioteca; a convivioteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a proexoteca; a recexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autoconviviologia; a Intraconscienciologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Mentalsomatologia; a Holossomatologia; a Recexologia; a Harmoniologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Holomnemonicologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin eutímica; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a Consciex Livre.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o Serenão Reurbanizador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a Serenona Monja.
Hominologia: o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens intrarticulator; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautofamiliaridade ascendente = a da conscin intermissivista primeva,
tornando-se consciente quanto ao uso de atributos pessoais recentes; maxiautofamiliaridade ascendente = a da conscin-líder cosmoética autoconsciente quanto à desenvoltura dos megaatributos
pessoais.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autoconscienciometrologia;
a cultura da Autocogniciologia; a cultura da Autocoerenciologia; a cultura da Autodiscernimentologia; a cultura da Autorreciclologia; a cultura da Interassistenciologia.
Caracterologia. Conforme a Holossomatologia, eis, relacionados na ordem lógica,
por exemplo, 4 eixos de abordagens úteis para o desenvolvimento da autofamiliaridade:
1. Autofamiliaridade somática: as idiossincrasias; as mazelas pessoais; o locus minoris resistentiae; o gênero atual; os instrumentos de aferição somática; a Autossomatologia Lúcida.
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2. Autofamiliaridade energossomática: as gradações do EV pessoal; as facilidades parafenomênicas; as dificuldades energossômicas; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os chacras predominantes; a Autenergossomatologia Lúcida.
3. Autofamiliaridade psicossomática: o temperamento; o default emocional na infância; as reações e emoções preponderantes; a Autopsicossomatologia Lúcida.
4. Autofamiliaridade mentalsomática: a desenvoltura idiomática; a biblioteca particular; o estilo autoral; os autores prediletos; as preferências idiomáticas; as afinidades ideativas;
o polineuroléxico pessoal; a Automentalsomatologia Lúcida.
Qualificadores. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, relacionados na ordem
alfabética, para a conscin predisposta aos aprofundamentos autocognitivos (Conscienciologia
Profunda), 10 qualificadores da autofamiliaridade ascendente cotejados com os respectivos travões dispensáveis:
01. Autabertismologia versus Autapriorismologia.
02. Autanaliticologia versus Autocatastrofismologia.
03. Autenfrentamentologia versus Autovitimologia.
04. Autocriticologia versus Autenganologia.
05. Autodesassediologia versus Autopatopensenologia.
06. Autoincorrupciologia versus Autanticosmoeticologia.
07. Autorraciocinologia versus Autodramatologia.
08. Autorrealismologia versus Autonirologia.
09. Autorrecinologia versus Autodispersologia.
10. Autorreflexologia versus Autoprecipitaciologia.
Efeitos. Sob a ótica da Catalisologia, eis, entre outros, relacionados na ordem alfabética,
20 efeitos homeostáticos factíveis, motivadores para a conscin lúcida buscar ou reforçar a autofamiliaridade ascendente:
01. Autaceitação: a autaquiescência; a autanuência; a receptividade pessoal.
02. Autafeição: a autestima; a autadmiração; a valorização pessoal.
03. Auteficiência: a autoqualificação; o autorrefinamento; a otimização pessoal.
04. Autevolução: a autoultrapassagem; a autossuperação; a aceleração pessoal.
05. Autobenevolência: a autafabilidade; a automagnanimidade; a generosidade pessoal.
06. Autocoerência: a autoconsistência; a holocoerência; a cosmoeticidade pessoal.
07. Autocognição: a autopercepção; o autoconhecimento; a conscientização pessoal.
08. Autocompreensão: o autentendimento; a autelucidação; a megaintelecção pessoal.
09. Autoconfiança: a autossegurança; a autocerteza; a convicção pessoal.
10. Autocosmovisão: a autocontemplação; o sobrepairamento; a megavisão pessoal.
11. Autodesrepressão: a autodesinibição; o autarrojo; a saída do subnível pessoal.
12. Autodiscernimento: o autojuízo crítico; o tino; a perspicácia pessoal.
13. Autoimperdoamento: o autenfrentamento; a autorrecin; a implacabilidade pessoal.
14. Autoliderança: a autogovernabilidade; a autogestão; a liberdade pessoal.
15. Autolocalização: a autoidentificação; a autorientação; a neoperspectivação pessoal.
16. Autopacificação: a autoconciliação; a anticonflitividade; a serenidade pessoal.
17. Autoposicionamento: a autorresolução; a autodefinição; a coragem pessoal.
18. Autoprevisibilidade: a antecipação; a antevisão; a prospectiva pessoal.
19. Autorganização: a autopriorização; a autorretilinearidade; a estética pessoal.
20. Autovolição: a autovoliciolina aditivada; a megavolicionalidade pessoal.
Evoluciologia. Sendo a autoconvivialidade inexorável perante a evolução, a Harmoniologia Intraconsciencial pode ser edificada pela busca da autovivência lúcida da autofamiliaridade
ascendente.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autofamiliaridade ascendente, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
03. Autorraciocinofilia: Autorraciocinologia; Homeostático.
04. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
05. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Conteúdo da consciência: Intraconscienciologia; Homeostático.
07. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
08. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
10. Fundamentos da Conviviologia: Holoconviviologia; Neutro.
11. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
12. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Parafetividade terapêutica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
14. Realidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
15. Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.

A AUTOFAMILIARIDADE ASCENDENTE É A CONDIÇÃO
SALUTAR EMBASADA NA AUTOCONVIVIOLOGIA LÚCIDA,
VISANDO A CAPITALIZAÇÃO COGNITIVA PESSOAL MÁXIMA E O AUTODESEMPENHO EXISTENCIAL PRIORITÁRIO.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com a própria realidade intraconsciencial? Mantém autofamiliaridade ascendente e proativa?
D. D.
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AUTOFICÇÃO
(AUTASSEDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoficção é a autopensenização disfuncional, irrealista, fantasista, ilusória, onírica, exagerada ou megalomaníaca na vida diuturna, intra e extrafísica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo ficção vem do idioma Latim, fictio, “formação; criação; obra; trabalho; ação de fingir; pensamento dissimulado; suposição; hipótese”, provavelmente através do
idioma Francês, fiction, “impostura”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Autodevaneio. 02. Autonirismo. 03. Autofantasia. 04. Autofarsa.
05. Automistificação. 06. Autoilusão. 07. Automentira. 08. Autoirrealidade. 09. Autembuste.
10. Automegalomania; fábula autobiográfica; ficção autobiográfica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo ficção: ficcional; ficcionalidade; ficcionalismo; ficcionalista; ficcionalística; ficcionalístico; ficcionarizar;
ficcionarização; ficciônimo; ficcionismo; ficcionista; ficcionística; ficcionístico; metaficção.
Neologia. O vocábulo autoficção e as duas expressões compostas autoficção amadora
e autoficção profissional são neologismos técnicos da Autassediologia.
Antonimologia: 1. Autorrealidade. 2. Autoverdade. 3. Autautenticidade. 4. Incorruptibilidade cosmoética.
Estrangeirismologia: o modus vivendi excêntrico; o megamaya; o fantasy world; a selfperformance imaginária; o autopersonagem virtual atuante pela Internet; o script quimérico construído para si e inferido para os outros.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autocogniciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dominado pelas fantasias; os estultopensenes; a estultopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os narcopensenes; a narcopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os pensenes autointoxicados; o fechadismo pensênico perpetuando o autengano.
Fatologia: a autoficção; a impostura a si mesmo; as balelas autoimpostas; a preguiça
mental impossibilitando a autorreflexão; a autassediopatia; a imaturidade consciencial; a autoincoerência; a autocorrupção; a autocontradição; a autenganação; o acriticismo pessoal; a autocorrupção do escapismo; o megautassédio da alienação; os interesses estéreis; a ficção científica;
o rolo compressor das inutilidades; o sofismário; as abordagens disfuncionais na vida dia a dia;
o dogma como sendo ficção religiosa; a pesquisa não participativa como sendo ficção científica;
a isenção como sendo ficção jurídica; a incorruptibilidade como sendo ficção política; a carência
da reeducação pessoal a partir da autopensenidade; a ficcionarização dos fatos; o encadeamento
fatuístico falseado; o encaixe forçado dos eventos nas próprias convicções absolutas; as invencionices autobiográficas; o preenchimento fantasioso das lacunas mnemônicas; os fragmentos mnemônicos reinterpretados ilusoriamente; a trama emocional experienciada solitariamente na intraconsciencialidade; a pretensão de burlar a realidade; a autossucumbência ao onirismo; a vida fictícia contada para si mesmo; a tentativa vã de preencher o vazio existencial autoimposto.
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Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a reconstrução holobiográfica arbitrária; a frustração na paraconstatação da própria realidade; a melex;
a parapsicose pós-dessomática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico subcerebralidade-autassedialidade; o sinergismo autenganador imaginação-emoção.
Principiologia: o princípio patológico da autassedialidade; o princípio da indisfarçabilidade das energias conscienciais.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do autassédio.
Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas capazes de combater as autoficções.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: os efeitos deletérios da autassedialidade; o efeito da excessiva necessidade
de aprovação alheia.
Ciclologia: o ciclo autassédio-heterassédio-desassédio; o ciclo ilusão-desilusão.
Enumerologia: a fabulação; a falsificação; a fabricação; a fantasia; a falácia; a farsa;
o factoide (aliteração). O autenredo anedótico da mente descompromissada; o autenredo aventuresco da mente adrenalínica; o autenredo bélico da mente conflituosa; o autenredo clássico da
mente automimética; o autenredo dramático da mente autovitimizada; o autenredo policial da
mente marginal; o autenredo romântico da mente simplória.
Binomiologia: o binômio autocorruptor maximizar trafores–minimizar trafares.
Interaciologia: a interação patológica autassédio-heterassédio; a interação autexposição inautêntica–falso exemplarismo.
Trinomiologia: o trinômio fatos-parafatos-imaginação; o trinômio patológico autoinsinceridade-autocorrupção-autossabotagem; o trinômio regressivo autoconceito idealizado–autoimagem distorcida–autestima baixa.
Polinomiologia: o polinômio autassedialidade-autocorrupção-autodesorganização-autocriticidade; o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção cognitiva–distorção mnemônica.
Antagonismologia: o antagonismo autoverdade / autoficção; o antagonismo identidade
real / identidade autoficcionada; o antagonismo escrita tarística / escrita autoficcional.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin autassediada sem heterassédio; o paradoxo da
maior fantasia inebriante ficar sempre aquém da mínima vivência real; o paradoxo da consciência imatura preferir mascarar a própria realidade a encarar a verdade passível de aprimoramento.
Politicologia: a idolocracia; a vulgocracia; a asnocracia; a genuflexocracia; a barbarocracia; a teocracia; a clerocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo.
Fobiologia: a neofobia; a autocriticofobia; o medo da vida mascarado na pseudossegurança do universo fantasiado.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mentira; a síndrome do infantilismo; a perda de parâmetros da realidade nas síndromes delirantes.
Maniologia: a apriorismomania; a autassediomania; a egomania; a interiosemania;
a murismomania; a robexomania; a subcerebromania.
Mitologia: a Mitologia Pessoal; o mito do livro sagrado; o mito da vida humana única.
Holotecologia: a nosoteca; a absurdoteca; a bizarroteca; a patopensenoteca; a toxicoteca; a idiotismoteca; a higienoteca.
Interdisciplinologia: a Autassediologia; a Autenganologia; a Desviologia; a Errologia;
a Autoincoerenciologia; a Parapatologia; a Psicopatologia; a Consciencioterapia; a Recexologia;
a Reeducaciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin autassediadora.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autoficcionista; o autobiógrafo ficcional.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autoficcionista; a autobiógrafa ficcional.
Hominologia: o Homo sapiens fictor; o Homo idiota; o Homo cissator; o Homo sapiens
inconsciens; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens vulgaris;
o Homo sapiens ilogicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoficção amadora = a autofantasia da jovem incorrigivelmente devaneadora, vivendo no mundo da Lua; autoficção profissional = a autofantasia do artista dedicado
à ficção literária ou literatice.
Culturologia: a cultura patológica da alucinação; a cultura da Autodesassediologia;
a cultura da celebridade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoficção, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
03. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Análise tendenciosa: Cosmoeticologia; Nosográfico.
05. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
07. Autocastração: Consciencioterapia; Neutro.
08. Basbaquice: Parapatologia; Nosográfico.
09. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
10. Falsidade objetal: Intrafisicologia; Neutro.
11. Fonte da mentira: Mentirologia; Nosográfico.
12. Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
13. Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
14. Pseudossuperação: Autenganologia; Nosográfico.
15. Verborragia: Parapatologia; Nosográfico.

A SUBORDINAÇÃO PATOLÓGICA ÀS AUTOFICÇÕES FAZ
A CONSCIÊNCIA INCAUTA PERDER OS MAIS PRECIOSOS
VALORES EVOLUTIVOS OFERECIDOS PELAS REALIDADES DESAFIADORAS DA VIDA INTRA E EXTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda desperdiça a vida com as autoficções? Por
quais razões?
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AUTOFOCALIZAÇÃO HOLOSSOMÁTICA
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autofocalização holossomática é o ato ou efeito de a conscin, homem ou
mulher, manter a atenção no holossoma, a fim de expandir a autopercepção e a autorreflexão sobre o modo pessoal de funcionar, promovendo a interação multiveicular necessária para as reciclagens intraconscienciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo focal procede do idioma Francês, focal, “relativo a foco (ótica)”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição holo procede do idioma Grego, holós, “total;
completo; inteiro”. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma
Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autofocalização multiveicular. 2. Autofocagem holossomática.
3. Autoconcentração nos veículos de manifestação. 4. Autoatenção holossomática.
Neologia. As 3 expressões compostas autofocalização holossomática, autofocalização
holossomática mínima e autofocalização holossomática máxima são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Autoignorância dos veículos de manifestação. 2. Autalienação holossomática. 3. Amaurose holossomática. 4. Descaso holossomático.
Estrangeirismologia: o locus of control (LOC); o ato de estar atento quanto à performance holossomática; o checkup da saúde holossomática; o streptease evolutivo; o continuum
evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoparaperceptibilidade dos 4 veículos de manifestação.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Autofocalização holossomática: autorresponsabilidade. Saúde exige reciclagem.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holossomatologia; o holopensene da autopesquisa; o holopensene da saúde consciencial; o holopensene da autorresponsabilidade; o holopensene pessoal harmônico; o holopensene pessoal do detalhismo; o desenvolvimento da paraperceptibilidade aprofundando a cognição instantânea do padrão pensênico pessoal; a higidez holossomática refletindo a higidez pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; a homeostase holossomática derivada da ortopensenização habitual.
Fatologia: a autofocalização holossomática; a atenção a cada veículo de manifestação;
a autocognição através da interação multiveicular; a autopercepção através da autofocalização nos
4 veículos de manifestação; a autofocagem nas ações e reações conscienciais; a falta da autointeração; a baixa autocognição; a falta de autocompreensão e da heterocompreensão; o descaso de si
mesmo; o loc externo; a perturbabilidade; a autovitimização; o autassédio pela falta de reflexão;
as patologias conscienciais; a antievolução; a vivência exclusiva pelo paradigma intrafisico; a autopesquisa enquanto ferramenta indispensável à autevolução; a autanálise holossomática; o megaentendimento do autoprognóstico; a autassistência e a heterassistência; a autorresponsabilidade
evolutiva; a desdramatização das mazelas do cotidiano; a confiança na capacidade de autorresolutividade dos processos conscienciais; a imperturbabilidade por meio da autocognição; a compreensão do holossoma; a autoimagem real; o loc interno; o automegafoco; a bússola interna como
condutora da mudança comportamental; a autocuroterapia; o autodesassédio; o equilíbrio consci-
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encial; o convívio sadio com o holossoma; o descortino das novas possibilidades pessoais através
da autofocalização holossomática; a saúde consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a herança holossomática; a energia gerada pelas recins; a vivência pelo paradigma consciencial; a parapercepção;
a heteroparapercepção; a autoparacognição; a pararreflexão; os insights do amparo extrafísico
quanto aos pontos cegos pessoais; a neocondição holossomática; o paratendimento autoconsciencioterápico; o diálogo transmental junto ao amparador extrafísico; a parapreceptoria em saúde holossomática; a projetabilidade consciencial (PC) paraterapêutica; a autoprojecioterapia; a primener a partir da autocura magna; as neopararrotinas úteis estabelecidas através da autocognição; os
aparelhos extrafísicos otimizadores da autolucidez; a expansão paracerebral através de paratécnicas alinhadas à Holossomatologia; a homeostase holossomática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciência-holossoma; o sinergismo técnica-paratécnica; o sinergismo focalização do holossoma-megafoco das recins.
Principiologia: o princípio da autopesquisa; os princípios cosmoéticos; o princípio do
posicionamento pessoal (PPP) em priorizar as recins necessárias; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; o princípio do poder magno da consciência sobre o próprio holossoma; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) estampado no holossoma; o princípio de jamais reclamar
do próprio holossoma; o princípio da evolutividade consciencial através da Holossomatologia;
o princípio da autonomia consciencial; o princípio do refinamento do holossoma através do refinamento das energias conscienciais (ECs).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de pesquisa pessoal;
o código dos direitos intraconscienciais.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da evolução consciencial;
a teoria da identidade pessoal; a teoria do paraconhecimento; a teoria do holopensene pessoal;
a teoria do macrossoma; a teoria da força presencial; a teoria da saúde consciencial; a teoria da
Holossomatologia.
Tecnologia: a técnica da checagem holossomática; a técnica da Higiene Consciencial;
a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do autenfrentamento contínuo; a técnica do emprego homeostático do holossoma; as técnicas energéticas profiláticas possibilitando a homeostase do holossoma; a técnica de conduzir o holossoma a partir da maximização das facilidades
e minimização das dificuldades pessoais; a técnica do detalhismo; as técnicas pessoais de autodomínio holossomático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico de Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Homeostática; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia;
o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito da autofocalização holossomática na saúde consciencial; o efeito
do emprego das técnicas de autoconsciencioterapia na remissão das patologias; os efeitos dos
autenfrentamentos nas recins; o efeito homeostático do uso das técnicas pessoais já catalogadas;
os efeitos do patrimônio paragenético no holossoma atual; o efeito do tempo no holossoma;
o efeito da holomaturidade manifesta plenamente pelo holossoma; os efeitos da qualificação bioenergética no energossoma.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses a partir da homeostase holossomática;
as neossinapses formadas a partir da Higiene Consciencial; as neossinapses geradas após os au-
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tenfrentamentos contínuos; as neossinapses geradas após as desassins; as paraneossinapses; as
neossinapses mantenedoras do padrão de saúde homeostática.
Ciclologia: o ciclo contínuo da Autoconsciencioterapia autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo contínuo das autopesquisas por meio da técnica da
checagem holossomática; o ciclo da autorresponsabilidade evolutiva; o ciclo das renovações
pessoais; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) depurando a parafisiologia do próprio holossoma.
Enumerologia: a autofocalização holossomática rotineira; a autofocalização holossomática esporádica; a autofocalização holossomática superficial; a autofocalização holossomática
libertadora; a autofocalização holossomática terapêutica; a autofocalização holossomática sistematizada; a autofocalização holossomática assistencial.
Binomiologia: o binômio autofocalização-autorresponsabilidade; o binômio autassistência-heterassistência; o binômio autopercepção-autocognição; o binômio autointeração-autocognição; o binômio autorresponsabilidade–homeostase holossomática; o binômio autocompreensão-heterocompreensão; o binômio ortopensenidade–holossoma sadio.
Interaciologia: a interação (contínua) 4 veículos de manifestação–autopercepção; a interação autopercepção–reciclagens necessárias; a interação contínua holossoma-multidimensionalidade-multisserialidade; a interação estado vibracional–ortopensenes–reequilíbrio homeostático do holossoma.
Crescendologia: o crescendo na prática da autofocalização holossomática; o crescendo
na autointeração holossomática; o crescendo evolutivo; o crescendo na autocura vivenciada;
o crescendo infinito do desenvolvimento consciencial.
Trinomiologia: o trinômio autointeração multiveicular–autopercepção-autorreflexão;
o trinômio autofocalização-autocognição-autocura; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção; o trinômio causa-efeito-solução.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
somaticidade-intrassomaticidade-holossomaticidade-consciencialidade; o polinômio pró-saúde
autocriticidade-autoincorruptibilidade-autodesassedialidade-autocosmoeticidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a assistencialidade propiciar à consciência ser, ao mesmo tempo, assistente e assistido; o paradoxo pesquisístico de a consciência ser, ao mesmo tempo,
pesquisador e objeto da própria pesquisa.
Politicologia: a discernimentocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a autopesquisocracia; a parapercepciocracia.
Legislogia: a lei da ação e reação; as leis dos direitos interconscienciais; a lei da interassistencialidade; as leis da Reeducaciologia Evolutiva.
Filiologia: a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a autocriticofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a neofilia.
Fobiologia: a conscienciofobia; a patofobia; a autocognofobia.
Sindromologia: a síndrome da vitimização; a síndrome do infantilismo.
Maniologia: a mania de transferir o problema para o outro.
Mitologia: o mito da consciência perfeita; o mito da heterocura; o mito da evolução espontânea sem esforço.
Holotecologia: a paraterapeuticoteca; a terapeuticoteca; a tecnoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Autoconsciencioterapia; a Parapatologia; a Parassemiologia; a Conscienciometrologia; a Paracirurgia; a Paraterapeuticologia; a Paraprofilaxia; a Homeostaticologia; a Interassistenciologia; a Amparologia; a Extrafisicologia; a Recinologia; a Holossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o ser autassistencial.
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Masculinologia: o consciencioterapeuta; o evoluciente; o intermissivista; o inversor
existencial; o reciclante existencial; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o paraterapeuta; o coterapeuta; o epicon
lúcido; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conviviólogo; o exemplarista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o parageneticista; o acoplamentista.
Femininologia: a consciencioterapeuta; a evoluciente; a intermissivista; a inversora
existencial; a reciclante existencial; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a paraterapeuta; a coterapeuta; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a conscienciômetra; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a convivióloga; a exemplarista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a parageneticista; a acoplamentista.
Hominologia: o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens vigilans.
V. Argumentologia
Exemplologia: autofocalização holossomática mínima = a autopercepção dos veículos
do holossoma de modo parcial; autofocalização holossomática máxima = a autopercepção dos
veículos do holossoma de modo integral com interação multiveicular.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autoconsciencioterapia;
a cultura da Autopercepciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, em ordem alfabética, 15 variáveis a serem observadas pelos pesquisadores na autofocalização holossomática:
01. Assedialidade: o foco na compreensão da percepção do autassédio e do heterassédio nas manifestações.
02. Autanálise: o foco no aprofundamento da análise intraconsciencial para acelerar
a autorreeducação.
03. Autocogniciofilia: o foco na experimentação do abertismo consciencial para acessar
as fissuras mais profundas.
04. Autointeração: o foco na relação integrada entre todos os veículos de manifestação
para promover o reequilíbrio holossomático.
05. Autoinvestigação: o foco no uso da tecnicidade nos diagnósticos dos traços conscienciais para desenvolver a autocientificidade.
06. Coerência: o foco na coerência entre as próprias atitudes e o código pessoal de Cosmoética para consolidar a autocosmoeticidade.
07. Desassédio: o foco no exercício do desassédio pelo aprofundamento dos autodiagnósticos.
08. Desdramatização: o foco no uso do mentalsoma para o aprofundamento da autopesquisa, sem drama ou melindres.
09. EV: o foco na prática do EV para promover as desassimilações energéticas e ampliar a lucidez.
10. Parapercepção: o foco no aprofundamento das parapercepções para o desenvolvimento do parapsiquismo.
11. Paraprofilaxia: o foco na hiperacuidade preventiva a partir dos primeiros incômodos percebidos nos veículos de manifestação.
12. Reciclagem: o foco na reciclagem a partir da identificação do prioritário.
13. Reeducação: o foco na reeducação emocional a partir dos autodiagnósticos.
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14. Responsabilidade: o foco na autorresponsabilidade pelas atitudes e comportamentos para alcançar a maturidade consciencial.
15. Sinalética: o foco no desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal para expandir a autolucidez.
Experimentação. Concernente à Autopesquisologia, a vivência dos benefícios da autofocalização holossomática depende do nível de abertismo e da vontade da consciência em querer
aprofundar na autopesquisa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autofocalização holossomática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autorremissibilidade consciencioterápica: Consciencioterapia; Homeostático.
03. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Checkup holossomático: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
05. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
06. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Interação Fisiologia-Parafisiologia: Holossomatologia; Neutro.
09. Interação psicossomática: Autoconscienciometrologia; Neutro.
10. Maxianatomização holossomática: Parafisiologia; Neutro.
11. Qualidade de vida ideal: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
13. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Saúde intelectual: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

A AUTOFOCALIZAÇÃO HOLOSSOMÁTICA FAVORECE
O APROFUNDAMENTO DA AUTOCOGNIÇÃO E DA AUTORREFLEXÃO QUANTO À MANIFESTAÇÃO CONSCIENCIAL
INTEGRAL, NORTEANDO AS RECICLAGENS PRIORITÁRIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já colocou foco no próprio holossoma a fim de
compreender a si mesmo(a) e a partir disso fazer as recins necessárias? Qual o nível dos autenfrentamentos?
Bibliografia Específica:
1. Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential
Health Meeting; Foz do Iguaçu, PR; 07-10.09.06; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 29
enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; September, 2006; páginas 11 a 28.
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
77, 155 a 158 e 215.

S. V.
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AUTOFRACASSO DESLOCADO
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autofracasso deslocado é a condição do assistente, homem ou mulher,
quando se deixa influenciar, de modo autovitimizador, ilógico e inconveniente, pelos reflexos ou
respingos dos atos infelizes dos insucessos da consciência assistida.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo fracasso vem do idioma Italiano, fracasso, “baque; ruína; desgraça”.
Surgiu no Século XVIII. O prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; aumento; reforço; intensidade”. A palavra locar deriva também do
idioma Latim, locare, “alugar; arrendar; pôr; colocar; pousar; postar; dispor; situar; estabelecer”,
de locus, “lugar”. O vocábulo deslocado apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Fracasso pessoal deslocado. 02. Autofracasso injusto. 03. Autofracasso irreal. 04. Pseudofracasso pessoal. 05. Reflexo de fracasso alheio. 06. Autoinsucesso
deslocado. 07. Autoinsucesso imaginativo. 08. Respingo de insucesso de outrem. 09. Reflexo
do malogro de outrem. 10. Reflexo da falência alheia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo fracasso:
autofracasso; cofracasso; fracassada; fracassado; fracassar; heterofracasso; megafracasso; minifracasso; neofracasso; pseudofracasso.
Neologia. As 3 expressões compostas autofracasso deslocado, autofracasso deslocado
inconsciente e autofracasso deslocado autoconsciente são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Autofracasso real. 2. Insucesso pessoal real. 3. Êxito pessoal.
4. Autossucesso.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Conviviologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste fracasso definitivo. Todo fracasso ensina.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Maxiproexologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o autofracasso deslocado; o autofracasso irreal; o pseudofracasso pessoal;
o nível da consciência tranquila do assistente, homem ou mulher; a autoconsciencialidade quanto
aos reflexos do insucesso de alguém próximo; o incômodo pelo insucesso de outrem; o autoconstrangimento sem razão lógica; a doença de outrem; a psicopatia alheia; a deserção laboral alheia;
a alienação de outrem; o limite do frutífero assistencial; o limite da interassistencialidade; a impossibilidade de se pensar e decidir por outrem; a diferença interassistencial entre informar e fazer a cabeça de alguém; a evitação madura do estupro evolutivo; a sabedoria da omissão superavitária; o teto máximo da tarefa do esclarecimento (tares); a impraticabilidade de se ir além de determinada fronteira interassistencial; o momento de saber parar no esforço esclarecedor; a evitação sábia dos respingos dos fracassos alheios; a evitação, antes de tudo, do acumpliciamento com
o pior; o nível da autoconsciencialidade da minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a Higiene Consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assistente interconsciencial–consciência assistida.
Principiologia: o princípio do respeito aos direitos de outrem.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) bem interpretado.
Teoriologia: a teoria dos limites interassistenciais.
Tecnologia: a técnica da aplicação dos limites interassistenciais.
Voluntariologia: a qualidade do voluntariado de cada conscin.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia Evolutiva.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Maxiproexologia.
Efeitologia: o efeito halo dos trabalhos maxiproexológicos; o efeito halo patológico dos
fracassos alheios.
Ciclologia: o ciclo proexológico trabalho inicial–deserção–retomada de tarefa–autabnegação.
Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido.
Interaciologia: a interação patológica egocentrismo–deserção laboral.
Crescendologia: o crescendo patológico fracasso do assistido–fracasso do assistente.
Trinomiologia: o trinômio (trio) amparador extrafísico–assistente humano–assistido.
Antagonismologia: o antagonismo irredutível interesse sadio do assistente / interesse
doentio do assistido; o antagonismo consciência tranquila / consciência pesada; o antagonismo
interassistencialidade / comparsaria marginal; o antagonismo fracasso real / fracasso imaginativo; o antagonismo traforismo / trafarismo.
Paradoxologia: o paradoxo do fracasso assistencial sutil; o paradoxo do pseudofracasso do assistente; o paradoxo do insucesso alheio como reflexo do fracasso pessoal.
Politicologia: a democracia direta interassistencial.
Legislogia: a lei do maior esforço da conscin interassistencial.
Filiologia: a assistenciofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança.
Maniologia: a fracassomania.
Holotecologia: a assistencioteca; a coerencioteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia;
a Evoluciologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia;
a Autopriorologia; a Autocriteriologia; a Autocoerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin ansiosa; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens frustrator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autofracasso deslocado inconsciente = o forjado pela imaginação afetiva
da conscin impulsiva; autofracasso deslocado autoconsciente = o forjado pela imaginação irracional da conscin deprimida.
Culturologia: a cultura da holomaturidade evolutiva proexológica.
Caracterologia. Segundo a Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
causas básicas, ou etiologias de fracassos alheios, capazes de gerar algum reflexo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) da conscin assistente, homem ou mulher, quando incapaz de proceder à análise acurada, evolutiva e honesta das ações de outrem, a fim de saber evitar o próprio masoquismo,
algum tipo de autoculpa e até a melin:
01. Apriorismose pessoal.
02. Autocracia deslocada.
03. Autotendência à manipulação das consciências.
04. Autovedetismo ou autestrelismo.
05. Busca de vanglórias humanas.
06. Despriorização do essencial evolutivo.
07. Egocentrismo infantil na adultidade.
08. Fanatismo amaurótico.
09. Ganância pelo poder temporal.
10. Imaturidade afetiva.
11. Indefinição murista demagógica.
12. Inibição intelectual castradora.
13. Insuficiência de reciclagem intraconsciencial.
14. Interesse marginal sub-reptício.
15. Interiorose pessoal inamovível.
16. Minidissidência ideológica.
17. Orgulho excessivo ferido.
18. Riscomania incompatível com a Somatologia.
19. Síndrome da abstinência.
20. Síndrome da dispersão consciencial.
Terapeuticologia: a compreensão da personalidade do assistido constituindo a peça central da assistência; a priorização das necessidades evolutivas do assistido; a opção para acontecer
o melhor para todos; a Higiene Pensênica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o autofracasso deslocado, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
05. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
06. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
07. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
09. Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
10. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DO AUTOFRACASSO DESLOCADO GERA,
NA MAIORIA DOS CASOS, CERTO LAIVO DE MASOQUISMO A SER IDENTIFICADO E ANALISADO PELA CONSCIN
MAIS LÚCIDA A FIM DE SE EXTINGUIR O ENGANO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, alimenta algum tipo de fracasso pessoal deslocado? Você tem plena consciência do fato e respectivas consequências?
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AUTOFUGA
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autofuga é o ato ou efeito de a pessoa fugir do autenfrentamento, sem fazer autocrítica, a condição inarredável para a consecução de toda reciclagem intraconsciencial (recin) e reciclagem existencial (recéxis).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo fuga vem do idioma Latim, fuga, “fugida; fuga; ação de fugir; evasão; aversão; repugnância”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autescapatória. 2. Fuga de si próprio. 3. Fugida pessoal. 4. Subterfúgio pessoal.
Neologia. Os 4 vocábulos autofuga, miniautofuga, maxiautofuga e megautofuga são
neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Autenfrentamento. 2. Fixação intraconsciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às responsabilidades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da proexidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: a autofuga; a fuga pessoal à análise autocrítica; a fuga da realidade do tempo
real; a fuga infrutífera; a fuga descontrolada; a fuga precipitada pela impulsividade; a fuga à responsabilidade; a fuga imaginativa; a fuga à leitura útil; a fuga pelos tóxicos; a fuga cronêmica do
adiamento; a fuga pela mudança do assunto; a fuga da balança doméstica; a fuga aos exercícios
físicos sadios; a fuga à consulta médica; o escapismo patológico; o rapto ansioso do estado de angústia; a deserção ante si mesmo; a escapadela do compromisso; a saída para o acostamento evolutivo; o evasionismo desastrado.
Parafatologia: os heterassédios; a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Enumerologia: o dar o pira; o fincar o pé; o bater as asas; o levantar voo; o sair de fininho; o cair no mato; o apartar-se do mundo.
Binomiologia: o binômio bifrentismo-bifrontismo.
Trinomiologia: o trinômio omissão-engano-erro; o trinômio patológico desculpa-melin-melex.
Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo realidade / fantasia; o antagonismo impulso / recuo.
Politicologia: a egocracia; a autocracia; a ditadura.
Filiologia: a hedonofilia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da insegurança.
Maniologia: a dromomania.
Holotecologia: a recexoteca; a psicossomatoteca; a criticoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; o Desviacionismo; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Paraprofilaxiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o componente da robéxis; o participante da massa
humana impensante.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a componente da robéxis; a participante da massa
humana impensante.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens dependens;
o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens obsidiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautofuga = a evitação da pessoa inconveniente em determinado ambiente; maxiautofuga = a viagem longa ao Exterior a fim de evitar os acontecimentos locais insuportáveis em andamento; megautofuga = o ato de cometer suicídio ou autocídio.
Inexistência. Sob a ótica da Conscienciometrologia, a rigor, não existe autofuga duradoura possível para ninguém, não importando o nível evolutivo da consciência, em função do
princípio da inseparabilidade grupocármica regendo as bases do princípio de causa e efeito das
ações da consciência no Cosmos.
Inexperiência. Segundo a Evoluciologia, toda tentativa de fuga centrífuga indica ignorância crassa ou inexperiência da consciência quanto à estrutura e mecanismo da própria evolução, estando ainda muito distante de entender a inteligência evolutiva (IE). Todos enfrentamos
hoje ou amanhã, aqui ou acolá, a reciclagem intrafísica ou recin.
Centrípetos. Tais deslocamentos são intencionalmente centrífugos (de dentro para fora),
mas resultam, inevitavelmente, por fim, de modo inafastável, em centrípetos (de fora para
dentro).
Desmaios. Do ponto de vista da Parapatologia, muitos casos reais de perda momentânea
da consciência, desmaios ou lipotímias, evidenciam a ânsia da conscin de fugir de si mesma no
pico máximo do estressamento doentio na condição de carência ou vulnerabilidade.
Suicídio. Neste aspecto, ocorrem boa parte dos suicídios por todo o planeta.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes nosográficos da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades,
evidenciando relação estreita com a autofuga, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia.
2. Artimanha: Cosmoeticologia.
3. Atitude antiproéxis: Proexologia.
4. Autocorrupção: Parapatologia.
5. Autestigmatização: Experimentologia.
6. Desviacionismo: Proexologia.
7. Fechadismo consciencial: Parapatologia.
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MILHÕES DE PESSOAS VIAJAM DAQUI PARA ALI –
AQUELAS MULTIDÕES DROMOMANÍACAS – INDO E VINDO
POR TODA PARTE, SEM NECESSIDADE LÓGICA, BUSCANDO FUGIR DE SI PRÓPRIAS, SEMPRE INUTILMENTE.
Questionologia. Com toda autocrítica: você ainda foge de si mesmo? Em quais circunstâncias?
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 437.
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AUTOFUNCIONALIDADE DESPERTOLÓGICA
(AUTODESPERTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autofuncionalidade despertológica é a qualidade concernente às funções
teáticas, multidimensionais, intraconscienciais, extraconscienciais e holossomáticas da conscin,
homem ou mulher, capaz de demonstrar desempenho satisfatório à conquista e / ou manutenção
da condição de desassedialidade permanente total, a despeito de adversidades e pressões holopensênicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O vocábulo funcional deriva do idioma Francês, fonctionnel, “funcional”,
e este do idioma Latim, functi, “trabalho; exercício; execução; complemento; termo”, ligado ao
verbo depoente fungor, “cumprir; desempenhar; exercer; satisfazer; executar; pagar alguma dívida; empregar; fluir; padecer; ser pago”. A palavra funcionalidade surgiu no Século XX. O prefixo
des provém do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. A palavra assédio procede do idioma Italiano, assedio, e esta do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII.
Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. O termo permanente vem também do idioma Latim, permanens, particípio de permanere, “ficar até o fim”. Apareceu em 17 2. O vocábulo total
deriva do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; inteiro”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição
cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autofuncionalidade pró-desperticidade. 2. Funcionalidade pessoal
despertogênica. 3. Autofuncionalismo despertológico. 4. Autofuncionalidade imperturbável.
Neologia. As 4 expressões compostas autofuncionalidade despertológica, miniautofuncionalidade despertológica, maxiautofuncionalidade despertológica e megautofuncionalidade
despertológica são neologismos técnicos da Autodespertologia.
Antonimologia: 1. Antifuncionalidade autoperturbativa. 2. Disfuncionalidade autassediante. 3. Antifuncionalismo autoperturbador. 4. Antifisiologia estagnante. 5. Antifuncionalidade perturbável.
Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal da autoconsciência multidimensional;
a autassunção proéxica comme il faut.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à funcionalidade autevolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Desperticidade: excelência autofuncional. Vontade: consciência inteira.
Coloquiologia: a máquina azeitada; o holossoma tinindo; a autopensenidade nos trinques; a produtividade tarística a mil; a retilinearidade bombando.
Ortopensatologia: – “Intermissivistas. A maioria das consciexes intermissivistas ressomadas possuem aportes evolutivos ociosos quanto à autodesperticidade. O principal é a não aplicação dos conceitos do Curso Intermissivo. Na dimenex apreenderam, teoricamente, os conceitos
em segundos, na dimenin são necessárias décadas para recuperarem determinados megacons
e aplicá-los vivencial e exemplarmente. – “Qual o seu caso, nesse particular?”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Despertologia; o holopensene pessoal da Assistenciologia; a manutenção equilibrada do holopensene pessoal; a limpidez autopensênica operante
com o corte das intrusões nocivas; o bem-estar proporcionado pela harmonização dos holopensenes; a noção teática do papel dos energopensenes na evolução consciencial; a energopensenidade;
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os benignopensenes; a benignopensenidade; o holopensene pessoal da autorrefratariedade cosmoética; os fluxopensenes atuantes nas sincronicidades ou interatividade no Cosmos; a fluxopensenidade; a FEP do intermissivista manifesta na retilinearidade autopensênica; a paratransfusão ortopensênica enquanto neovalor referencial despertológico; os ortopensenes; a ortopensenidade ininterrupta funcionante.
Fatologia: a autofuncionalidade despertológica; a racionabilidade pró-desperticidade;
a comodidade, conforto, praticidade, pragmatismo e utilitarismo despertogênicos; as funções pessoais otimizadas; as priorizações pessoais assistenciais direcionando as funções sociais; a euortesia pró-desperticidade; a maneira de funcionar orgânica, natural, coerente com a desperticidade;
a busca da homeostasia; as autopesquisas despertogênicas; o acúmulo experimental; o descarte
dos excessos; a correção; a singularidade autofuncional intransferível; a autorreflexão providencial; o aprendizado interpares ajustando a funcionalidade autodespertológica; o desvelamento dos
pontos cegos pessoais; a convergência de interesses evolutivos; o novo patamar de predisposição
amparadora; o aumento da própria força presencial; a ortoconvivialidade com os demais princípios conscienciais botânicos, pré-humanos, humanos e extrafísicos; a superativação mentalsomática; a ergonomia proexogênica; a coragem evolutiva; os benefícios hauridos com o Programa de
Aceleração da Desperticidade (PROAD); a gratidão aos compassageiros evolutivos; a tares conscienciométrica; a tares autoconsciencioterápica; o autenfrentamento das antifuncionalidades paralisantes; a transposição da mediocridade consciencial; a setorização do subnível pessoal explicitada; a atenção inibidora de miniacidentes; a ausência de ansiedade laboral; a pausa providencial; a expansão das faculdades mentais; a expansão dos interesses evolutivos; a convivialidade
paradidática; a convergência ortoconviviológica; a autorganização pró-deperticidade; as atitudes
e posturas cosmoéticas, minuto a minuto; a apreensão das mensagens silenciosas; as omissões
deficitárias óbvias; os erros em bold; os acertos em gold; a ênfase no trafor reiterado; o foco reciclogênico no trafar disfuncional; o sobrepairamento das emocionalidades ectópicas; a superação
da covardia mediocrizante; as omissões superavitárias providenciais; a otimização da fisiologia
enquanto dividendo da automegaeuforização; a ultrapassagem do período da pré-desperticidade
básica; a autofuncionalidade no ápex da automaturidade; a autodesassedialidade funcionante.
Parafatologia: a autofuncionalidade parapsíquica; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a amparabilidade funcional pró-desperticidade; o paradesconfiômetro; a eliminação de morfopensenes impedidores; os extrapolacionismos parapsíquicos paradidáticos; as sincronicidades paradidáticas; a predisposição ao apontamento amparado de equívocos e êxitos pessoais
cotidianos; a iniciativa energossomática em cima do lance; as achegas parapsíquicas em prol do
refinamento funcional; o energossoma sendo exclusivo de única vida humana; a melex inusitada,
anunciada pela negligência energossomática; a imprescindência da flexibilidade energossomática;
a intensificação ectoplásmica; os chacras encefálicos atuantes; as energias da Interlúdio; os parabanhos paradidáticos; a autorreeducação energossomática; a autapropriação do energossoma pessoal; os microchacras encefálicos; o alinhamento autorganizacional ao fluxo do Cosmos; as achegas despertogênicas dos amparadores extrafísicos; a equipex de despertos; as autovivências relacionadas à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)
como sendo o cartão de visita da consciência recém-dessomada perante o evoluciólogo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo despertogênico funcionalidade-proficiência; o sinergismo autocriticidade-heterocriticidade.
Principiologia: o princípio de a função vivificar o orgão; o princípio da evolução
parapsíquica; o princípio do utilitarismo somático.
Codigologia: o cumprimento das cláusulas pétreas do código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Teoriologia: a teoria da desperticidade.

3194

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: a técnica da dezena laboratorial; as técnicas da convivialidade sadia; as
técnicas paradiplomáticas; a técnica da heterorrevisão autocrítica; a técnica da assistência interconsciencial; a mestria nas técnicas energéticas; a destreza na utilização dos recursos da Paratecnologia Assistencial (Centrais Extrafísicas); a técnica do perdão antecipado; a banana technique
ao patrulhamento antievolutivo; a técnica do turno mentalsomático funcionante.
Laboratoriologia: a autofuncionalidade despertológica dinamizada pela série de experimentos no laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colegio Invisível dos Despertos.
Efeitologia: o efeito da qualificação da autopensenidade na força presencial; o efeito
da elevação dos sentimentos na manifestação cotidiana; o efeito da potencialização das energias
na atração consciencial.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses despertogênicas a partir de rotinas úteis
e hábitos evolutivos; os banhos energéticos fomentadores de neossinapses.
Ciclologia: a excelência do ciclo assim-desassim.
Enumerologia: a intenção despertogênica; a atitude despertogênica; a rotina despertogênica; o alimento despertogênico; o EV despertogênico; o hábito despertogênico; a neossinapse
despertogênica.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio domínio bioenergético–domínio emocional; o binômio autodesassedialidade-interassistencialidade; o binômio soltura energossomática–soltura mentalsomática; o binômio tacon-tares; o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio saúde consciencial–funcionalidade despertológica.
Interaciologia: a interação conscin reciclável–amparo de função; a interação funcionalidade despertológica–produtividade tarística.
Crescendologia: o crescendo pré-desperticidade–desperticidade.
Trinomiologia: o trinômio autodistanciamento somático–autaproximação energossomática–autapreensão mentalsomática; o trinômio esteira aeróbica–EV–ortopensenidade; a autofuncionalidade depertológica ancorada na superação do trinômio posturas monárquicas–posturas
artísticas–posturas belicistas; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio hiperacuidade-priorização-manutenção; o trinômio autodiscernimento evolutivo–autodisponibilidade interconsciencial–autoprontidão assistencial; o trinômio autocosmoeticidade-autamparabilidade-autodefensibilidade.
Polinomiologia: a funcionalidade autoconsciente do polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo definitividade / transitoriedade; o antagonismo autofuncionalidade despertológica / ilogicidade autassediante; o antagonismo descensão cosmoética / postura monárquica; o antagonismo abordagem mentalsomática / postura artística; o antagonismo prontidão assistencial / postura belicista; o antagonismo banalização / desdramatização; o antagonismo perfil assistencial / perfil assistível; o antagonismo autofuncionalidade
despertológica / disfuncionalidade robotizante.
Paradoxologia: o paradoxo do intermissivista assediado; o paradoxo funcional despertológico liberdade intraconsciencial–interdependência evolutiva; o paradoxo da simplicidade
megafuncional; o paradoxo da invisibilidade do holochacra na vida humana.
Politicologia: a interassistenciocracia; a voliciocracia; a pacienciocracia; a proexocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a despertocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis do Paradireito; as leis da
proéxis; a lei do maior esforço aplicada à autofuncionalidade despertológica; a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade; as leis da convivialidade evolutiva; as leis da Parafisiologia;
as paraleis cósmicas inspirando a assunção dos paradeveres reciclogênicos; a lei da evolução
interassistencial.
Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a energofilia; a sociofilia; a naturofilia;
a fitofilia; a hidrofilia; a neofilia.
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Fobiologia: o autodescarte das fobias em geral.
Sindromologia: a superação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a eliminação da mania da subestimação; a erradicação da mania de esquivar-se das autorresponsabilidades; a superação da mania de manifestar-se em subnível evolutivo.
Mitologia: a queda dos mitos pessoais sobre si mesmo.
Holotecologia: a despertoteca; a metodoteca; a energoteca; a parapsicoteca; a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a teaticoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Autodespertologia; a Interassistenciologia; a Autoparapercepciologia; a Autopesquisologia; a Energossomatologia; a Megafraternologia; a Mentalsomatologia;
a Autorrefratariologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Recinologia; a Autodesassediologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a equipex dos laboratórios conscienciológicos.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens functionalis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens cohaerens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
interassistentialis; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautofuncionalidade despertológica = aquela própria do conscienciólogo, vivenciando a autodesassedialidade durante semanas; maxiautofuncionalidade despertológica = aquela característica do pré-desperto, vivenciando a autorrefratariedade durante meses; megautofuncionalidade despertológica = aquela específica do ser desperto veterano, vivenciando
e exemplificando cosmoeticamente a autoimperturbabilidade ininterrupta.
Culturologia: a cultura energossomática; a cultura do desassédio interconsciencial;
a cultura parapsíquica; a cultura da megafraternidade; a cultura da intercompreensão; a cultura
do sobrepairamento cosmoético; a Multiculturologia da Autodespertologia.
Funcionalidade. Consoante a Interassistenciologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 29 atitudes, posturas ou hábitos funcionais, convergentes à condição da desperticidade:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alteridade. Considerar a necessidade alheia.
Amparabilidade. Conectar-se cotidianamente ao amparo extrafísico de função.
Antiemocionalidade. Sobrepairar de modo cosmoético adversidades momentâneas.
Benignidade. Pensar o melhor de outrem.
Compreensibilidade. Buscar a intercompreensão, sem acumpliciamentos espúrios.
Cosmoeticidade. Primar pela autoincorruptibilidade continuamente.
Cosmovisibilidade. Atentar para a ampliação da visão pessoal.
Disponibilidade. Predispor-se aos trabalhos, cotidianamente, junto à equipex.
Energossomaticidade. Usufruir lucidamente do energossoma pessoal.
Fraternidade. Vivenciar de modo teático a megafraternidade.
Generosidade. Retribuir, sem expectativas, os aportes existenciais recebidos.
Habitualidade. Manter rotina útil multidimensional.
Holossomaticidade. Vivenciar sinergicamente o holossoma pessoal.
Interassistencialidade. Priorizar de modo incondicional a interassistência tarística.
Multidimensionalidade. Pensar, sentir e agir multidimensionalmente.
Ortopensenidade. Manter o prumo ortopensênico diuturnamente.
Paraperceptibilidade. Buscar as parapercepções qualificadoras da interassistência.
Paratecnicidade. Primar pelo desenvolvimento da autotecnicidade evolutiva.
Perdoabilidade. Perdoar algozes passados, presentes e futuros.
Potencialidade. Valorizar a condição pessoal no aqui-agora multiexistencial.
Prioridade. Negar participação em atividades não prioritárias, sem culpa.
Proatividade. Assumir a bagagem cognitiva pessoal, sem omissões deficitárias.
Produtividade. Cultivar a produtividade tarística, própria e alheia.
Racionalidade. Priorizar o uso do mentalsoma, sempre.
Receptividade. Evitar diuturnamente a acepção de pessoas.
Recexibilidade. Autorrenovar-se em prol do burilamento temperamental.
Reeducabilidade. Respeitar os organismos de poder estabelecidos (CGC).
Respeitabilidade. Valorizar os potenciais, atributos e trafores alheios.
Sociabilidade. Autorganizar-se para atender as demandas sociais cotidianas.

Factibilidade. A autofuncionalidade despertológica é condição factível à conscin interessada, notadamente a partir das autocognições e paradeveres decorrentes do Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático.
Intermissibilidade. Tendo esta vida biológica o valor de 15 vidas intrafísicas prévias,
vale investir na maximização dos potenciais pessoais, no aqui-agora-multidimensional, em prol
dos êxitos evolutivos e do completismo existencial.
Qualificação. Segundo a Grupocarmologia, a excelência da maxiproéxis depende da
qualificação do empenho e do desempenho autoproéxico de cada intermissivista, visando a reconstrução da grande teia evolutiva grupal em novas bases cosmoéticas.
Lucidez. A vivência da autofuncionalidade despertológica retroalimenta a lucidez consciencial para a adequação das demandas assistenciais e assunções parassociais pertinentes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autofuncionalidade despertológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Despertometria: Predespertologia; Neutro.
04. Diletantismo antievolutivo: Antievoluciologia; Nosográfico.
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Efeito da autodesperticidade: Despertologia; Homeostático.
Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
Errata consciencial: Cosmoeticologia; Homeostático.
Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
Megafenomenologia na desperticidade: Despertologia; Homeostático.
Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
Prumo ortopensênico: Homeostaticologia; Homeostático.
Racionalidade despertogênica: Despertologia; Homeostático.
Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.
Relógio do autodesassédio: Autopesquisologia; Neutro.
Ser desperto: Despertologia; Homeostático.

A AUTOFUNCIONALIDADE DESPERTOLÓGICA, EMBASADA
NA FRATERNIDADE VIVENCIADA, DESCORTINA À CONSCIN LÚCIDA COMPREENSÃO MAIS AVANÇADA QUANTO
ÀS AUTORRESPONSABILIDADES PROÉXICAS LATENTES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém lucidez teática quanto às funções pessoais cotidianas? Já usufrui das benesses da autofuncionalidade despertológica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 107.
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 910.
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AUTOGESTÃO ANTIDOGMÁTICA
(DESCRENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autogestão antidogmática é a condição de autonomia assumida pela
conscin, homem ou mulher, atuando com lucidez no exercício pleno do livre arbítrio, priorizando
escolhas evolutivas para a própria vida, rejeitando cangas de opiniões coercitivas alheias, verdades absolutas inverificáveis, doutrinas e dogmas de todas as naturezas, descartando-os pela autopesquisa, autovivência e autexperimentação sadia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo gestão vem do idioma Latim, gestio, “ação de administrar,
de dirigir; gerência; gestão”. Surgiu no Século XIX. O prefixo anti deriva do Grego, antí, “de
encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo dogmática procede do
mesmo idioma Latim, dogmaticus, e este do idioma Grego, dogmatikós, “referente à exposição de
uma doutrina; fundamentado em princípios”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Autogerenciamento contradogmático. 02. Autogestão da Refutaciologia. 03. Autadministração antidoutrinação. 04. Autoconsciência antinculcação. 05. Autogoverno anticatequese. 06. Autocriticismo anticredulidade. 07. Autodireção rumo à consciência antidogmática. 08. Autogestão ideológica autotarística. 09. Autogoverno pró-desdogmatização.
10. Gestão intraconsciencial antialiciação.
Eufemismologia. A “presença fraterna” dos missionários contemporâneos demarcando
território entre povos onde o subdesenvolvimento cultural e econômico facilita a inculcação de
ideias dogmáticas. A demagogia comunicativa emocionalista exacerbada de pastores e padres,
utilizando-se da técnica da voz melíflua de consolação, explorando o infantilismo consciencial
dos seguidores por meio de parábolas, metáforas e mitos, na suposta busca por purificação ou salvação da alma.
Neologia. As 3 expressões compostas autogestão antidogmática, miniautogestão antidogmática e maxiautogestão antidogmática são neologismos técnicos da Descrenciologia.
Pseudonimologia: a atribuição de pseudônimos a falsos autores de livros bíblicos para
dar credibilidade aos textos, empregado sob argumentos de autoridade e superioridade irreversíveis, sem debates, na imposição de verdades absolutas aos fiéis.
Antonimologia: 01. Autogestão dogmática. 02. Autogovernança antidogmática ignorada. 03. Autofechadismo anticatequese. 04. Autogestão da doutrinopatia. 05. Automanipulação
cognitiva ultrapassada. 06. Dependência intraconsciencial dogmática. 07. Autadministração do
dogmatismo. 08. Autotacon antiuniversalismo. 09. Inconsciencialidade descrenciológica.
10. Terceirização evolutiva sectária.
Estrangeirismologia: a autogouvernance na rejeição às verdades absolutas inverificáveis; a autogestión da desdogmatização pessoal; o self-management das escolhas existenciais;
o self-personal trainer da própria deslavagem subcerebral; o self-coaching evolutivo anticatequese; o new meaning of life proporcionado pela autogestão antidogmática; o turning point evolutivo
da massa impensante dogmática; a glasnost pessoal contrapondo dogmas; o self-didactism dinamizador da antidemagogia; o waking-up obtido por reciclagens intraconscienciais antinculcação;
a freedom from slavery das opiniões alheias fossilizadas; a self-emancipation do determinismo
mesológico doutrinador; o thinking out-of-the-box da mentalidade antipesquisística; o upgrade da
própria existência.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Descrenciologia.
Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Acriticidade: submissão megadogmática. Antidogmaticologia: autodesipnotização consciencial. Anticatequese: insubmissão autevolutiva. Autocrítica elimina dogmas. Autogestão: antídoto antidoutrinis-
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mo. Autoconsciencialidade evita inculcação. Dogma: canga consciencial. Dogma: obediência regressiva. Dogmas: ideias ultrapassadas. Heterocriticismo: racionalidade evolutiva.
Coloquiologia: a atenção voltada para não se deixar cair no conto do vigário das opiniões indiscutíveis; o ato de rejeitar dançar conforme a música das ideias anacrônicas; a iniciativa
evolutiva levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima da conscin despojada; a imposição da
vontade na evitação de ficar mais parado que anão de jardim na mansidão dogmática; o hábito de
empurrar a vida com a barriga da conscin antiuniversalista; o costume de fazer o possível para
deixar como está para ver como fica da conscin submissa; a autodeterminação na aplicação do
livre arbítrio cosmoético no ato de tomar as rédeas do próprio destino; o livramento do ramerrame das rotinas inúteis promotoras do dogmatismo; o compromisso pessoal de encarar a verdade
nua e crua agindo na superaração da doutrinopatia; o posicionamento pessoal do insisto, não desisto na ação de fazer escolhas universalistas; os fatos orientadores das autopesquisas fundamentadas em perguntar não ofende; o ato de evitar andar à toa na vida da conscin autorrecexológica.
Citaciologia. Seguem 6 citações elucidativas da temática: – As mesmas mãos que sustentam a nossa fé serão as que terão que sacudi-la (Sam Harris, 1967–). O que pode ser afirmado
sem provas também pode ser descartado sem provas (Christopher Hitchens, 1949–2011). Há em
cada cidade uma tocha – o professor; e um extintor – o padre (Victor-Marie Hugo, 1802–1885).
O que o homem superior busca está em si mesmo; o que o homem inferior busca está nos outros
(Confúcio, 551–479 a.e.c.). Controle o seu próprio destino ou alguém o fará por você (John Frances Welch Jr., 1935–). Roma quis dominar: quando as suas legiões caíram, ela mandou às províncias os dogmas (Christian Johann Heinrich Heine, 1797–1856).
Proverbiologia. Eis 10 provérbios populares relacionados ao tema: – Dubitando ad veritatem parvenimus (Duvidando chegamos à verdade; Marco Túlio Cícero, 106–43 a.e.c.). Non
ducor duco (Não sou conduzido, conduzo; Lema latino inscrito no brasão da cidade de São Paulo,
BR). Cada um vê mal ou bem, confome os olhos que tem. Contra fatos não há argumentos.
Mudado o tempo, muda-se o tento. Não há pior cego do que aquele que não quer ver. Quem não
duvida de nada, nada sabe. Estar sentado em cima do pote de ouro a pedir esmola. Tome cuidado, pois onde há fumaça, há fogo. Cada cabeça sua sentença.
Filosofia. o Universalismo aplicado na autogestão da eliminação ou evitação das inculcações, doutrinações, crenças irracionais e dogmas de todas as origens.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da autogestão antidogmática; o holopensene pessoal da
Descrenciologia; a autossuperação do holopensene religioso; o holopensene da liberdade consciencial com responsabilidade pelos próprios atos; a autocrítica do holopensene viciado pelas inculcações; o holopensene da autopesquisa com a mente aberta para a realidade dos achados; o holopensene da racionalidade cosmoética; o holopensene do autodidatismo; o holopensene do autodiscernimento; o holopensene do autoconhecimento; o holopensene do multiculturalismo; o holopensene do abertismo consciencial; o holopensene do livre arbítrio; o holopensene quadridimensional da Ciência Comum; o holopensene da autexperimentação sadia; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes grupocármicos; a reciclopensenidade grupocármica; os voliciopensenes; a voliciopensenidade.
Fatologia: a autogestão antidogmática; o autoquestionamento dos paradigmas religioso,
científico oficial e filosófico; o constrangimento pessoal por submeter-se a dogmas indefensáveis;
a impactoterapia proporcionada pelo estudo da Bíblia de maneira crítica, racional e universalista;
a autovivência do paradigma consciencial e da Descrenciologia; a autocrítica e atenção ao curtir
e compartilhar informações evitando a propagação de farsas e dogmas nas redes sociais da Internet; o grande dogma da pesquisa não participativa defendido na Ciência Comum; o relatório do
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) contendo 2.500 assinaturas de
PhD‟s utilizado de maneira dogmática nos debates; o cotejo dogmatismo-antidogmatismo realiza-
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do nas autopesquisas; as viagens internacionais promotoras do multiculturalismo e do abertismo
consciencial; a opção pelo autodesassédio mentalsomático; o dogma sexista da Antiguidade no
qual a mulher deve ser submissa ao homem; as contradições do Estado Laico brasileiro sujeito
a dogmas cristãos; o posicionamento pessoal renovado a partir do autogerenciamento antidogmático; a irracionalidade religiosa; a megalômana ideia da infalibilidade papal; o prazo de validade
das verdades relativas de ponta (verpons); a autorganização consciencial; o certo e o errado,
a moral de cima para baixo imposta por autoridades consideradas superiores; o fato predominante
na Ciência Oficial de não priorizar o estudo da consciência enquanto objeto de pesquisa; a benignidade com as opiniões alheias divergentes; o salvacionismo; a submissão aos livros ditos sagrados constituindo a robotização existencial da maioria da população da Terra; o sentimento de religiosidade manifestado na vida cotidiana; a ausência de autocrítica nas crenças pessoais;
a desconstrução do monopólio da intrafisicalidade na vida pessoal; o juízo crítico perante os
acontecimentos cotidianos; as rotinas úteis favoráveis ao destravamento do automatismo dogmático; a eliminação do conservantismo; a biblioteca pessoal com livros de diversas áreas do conhecimento humano; a autemancipação do determinismo mesológico sectário; a autorrecin antifalaciológica; a evitação da agenda vazia possibilizando jugos; a informação sem a intenção de persuadir; a tarefa do autesclarecimento; as associações de ideias no ato de pesquisar; a propaganda político-partidária e religiosa nas escolas e igrejas; a busca pelo sentido da vida; a autocrítica na utilização da fartura de informações contemporâneas fomentando as autopesquisas; o vislumbre da
fase de consecução da proéxis pessoal; os debates do mundo secular; o ato de desatar o nó górdio
da visão pessoal sectária; o Universalismo.
Parafatologia: a autovivência continuada do estado vibracional (EV) profilático; o estado vibracional ignorado pela conscin dogmática; a predominância da força da paragenética pessoal sobre a mesologia dogmática; a assedialidade e os acidentes de percurso em oposição ao autorrevezamento consciencial; o choque sadio da percepção da autorrealidade multidimensional
frente à quadridimensionalidade; o atilamento quanto à interação energética na vida cotidiana;
a parapercepção da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os presentes invisíveis proporcionados por amparadores extrafísicos; a substituição do impulso religioso pelos parafatos da autovivência parapsíquica; a parapercepção do banho energético sadio; a autocomprovação energossomática; o autodestravamento parapsíquico da consciência; a prática da tenepes; a Paradireitologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo reciclagem intraconsciencial (recin)–reciclagem existencial (recéxis) pró-antidogmatismo; o sinergismo autodidatismo–vontade de melhorar aplicado
a desdogmatização pessoal; o sinergismo da utilização dos trafores nas autopesquisas; o sinergismo autointelecção-autexperimentação; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP) aplicado na escrita do primeiro livro conscienciológico; o princípio da liberdade de consciência na escolha das prioridades evolutivas; o princípio de não brigar contra os fatos; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da inexistência das verdades absolutas; a ausência
do princípio da descrença na vida da conscin dogmática.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a aplicação do código pessoal de
prioridades evolutivas.
Teoriologia: a condição de autogestor sustentada pela autovivência das teorias da
recéxis e da recin; a teoria do holossoma; a teoria do paradigma consciencial; a teoria do descarte do automatismo pensênico; a teoria da evolução das espécies consolidada por Charles Robert Darwin (1802–1882); a teoria da criação.
Tecnologia: as técnicas de autogerenciamento aplicadas ao antidogmatismo; a aplicação
da técnica da autopesquisa na antidogmática por meio do ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; a técnica de ouvir lucidamente,
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no laptop, no carro ou no celular, as tertúlias conscienciológicas gravadas em áudio a autovivência das técnicas bioenergéticas na eliminação da monovisão consciencial; a técnica da exaustividade.
Voluntariologia: o autatilamento aplicado ao voluntariado interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico
da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico das dinâmicas de desenvolvimento parapsíquico; o conjunto das autexperimentações nos laboratórios conscienciológicos patrocinadoras de autorreciclagens e mudanças para melhor no autogoverno heterocrítico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito sadio do autodidatismo na autocrítica anticredulidade; os efeitos
sadios da imposição do livre arbítrio; o efeito nocivo da agenda pessoal vazia sem prioridades
evolutivas; os efeitos nosográficos e homeostáticos da Mesologia.
Neossinapsologia: as neossinapses sadias resultantes da autogestão antidogmática; as
neossinapses geradas pela exposição à diversidade cultural nas viagens nacionais e internacionais; as neossinapses proporcionadas pela autopesquisa; a renovação das sinapses obtidas
nas reciclagens intraconscienciais; a ausência de neossinapses na conscin presa aos dogmas.
Ciclologia: o ciclo ápice da saturação consciencial dogmática–início da renovação
consciencial antidogmática; o ciclo recéxis–remoção do dogmatismo pessoal; o ciclo autopesquisa-autogovernança; o ciclo da autorreeducação das condutas dogmáticas; o ciclo da desconstrução das retroideias ultrapassadas; o ciclo do autodidatismo teático aplicado à antidogmática.
Enumerologia: a autocrítica das convicções equivocadas; a autocrítica das tendências
pessoais influenciadas por dogmas; a autocrítica dos pensenes viciados em ilusões; a autocrítica
dos valores da vida; a autocrítica da mesologia dogmático-religiosa; a autocrítica da vivência dos
paradigmas da Religião, da Ciência Oficial e da Filosofia; a autocrítica dos achados pesquisísticos.
Binomiologia: o binômio bagagem cognitiva–alforria da subjugação aos dogmas; o binômio autodidatismo-autogovernança; o binômio autopesquisa-autexperimentação; o binômio
autoconhecimento–neoperspectiva existencial; o binômio autenfrentamento-autevolução.
Interaciologia: a interação autopesquisa-autadministração; a interação recuperação de
cons–desdogmatização pessoal; a interação vida intrafísica–vida extrafísica; a assepsia da interação fechadismo consciencial–abertismo consciencial.
Crescendologia: o crescendo dogmatismo-antidogmatismo-autoconsciência; o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio credulidade-incredulidade-autoconsciencialidade; o trinômio autopesquisa-autexperimentação-autogovernação; o trinômio autodiscernimento-autocomprovação-autemancipação; o trinômio autoditatismo-autorrecin-autodeliberação.
Polinomiologia: o polinômio autorrecéxis-autorrecin-autodiscernimento-autocura.
Antagonismologia: o antagonismo autocondução antidogmática / sujeição dogmática;
o antagonismo verdade relativa de ponta (verpon) / verdade absoluta inverificável; o antagonismo Evoluciologia / criacionismo; o antagonismo dez mandamentos bíblicos / dez mandamentos
versão secular; o antagonismo autenfrentamento / ilusão dogmática; o antagonismo informação
esclarecedora / informação manipuladora; o antagonismo determinismo mesológico / livre arbítrio; o antagonismo zumbi comportamental / dono do próprio destino; o antagonismo monopólio
da intrafisicalidade / autonomia cosmoética; o antagonismo universalismo / egocentrismo; o antagonismo crença ilusória / descrença lúcida.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin usufruir os benefícios da Ciência e da Tecnologia contemporâneas e submeter-se às crenças dogmáticas da Antiguidade; o paradoxo de
Abilene aplicado ao dogmatismo; o paradoxo do cientista brilhante submisso à dogmática reli-
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giosa irracional; o paradoxo da doutrina da trindade aceita no monoteísmo cristão; o paradoxo
de a conscin primeiro acreditar na crença e depois buscar argumentos para defendê-la; o paradoxo de a Bíblia não condenar a guerra e nem a escravatura; o paradoxo de as certezas serem
relativas.
Politicologia: a autodesassediocracia; a autodiscernimentocracia; a busca da evoluciocracia; a conscienciocracia; a descrenciocracia; a teocracia fundamentalista; a falaciocracia;
a vaticanocracia; a clerocracia; a gurucracia; a mitocracia.
Legislogia: as leis da Cosmoética; a lei do retorno evolutivo aplicada ao autodidatismo;
a lei da autorresponsabilidade na eterna evolução consciencial; a lei do livre arbítrio; a lei de
causa e efeito; as leis teológicas irracionais; a irrefutabilidade das leis religiosas absurdas;
a lei ultrapassada de talião expressa na máxima “olho por olho, dente por dente”.
Filiologia: a administrofilia; a disciplinofilia; a autoconscienciofilia; a cienciofilia; a autopesquisofilia; a autexperimentofilia; a neofilia; a autorreciclofilia; a projeciofilia; a autocogniciofilia; a bibliofilia; a autodeterminofilia; a grafofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a questionofobia; a verponofobia;
a neofobia; a gnosiofobia; a intelectofobia; a culturofobia; a autopesquisofobia; a proexofobia;
a decidofobia; a tanatofobia; a satanofobia; a hadefobia; a estigiofobia.
Sindromologia: a superação das síndromes anuladoras do parapsiquismo sadio; a síndrome da apriorismose; a síndrome do conflito de paradigmas; a síndrome ―Maria vai com as
outras‖; a síndrome ―João Bobo‖; o autodiagnóstico da síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a bibliomania religiosa; as manias automiméticas milenares erradicadas por
meio do autogoverno das pesquisas; a dromomania; a mitomania; a teomania.
Mitologia: a mitoclastia; a autocrítica dos mitos sobre a origem da vida e do Universo
a partir do nada; o mito das esperanças abstratas; o mito do dom recebido sem esforço; a Teomitologia; a Desmitologia pessoal; a desdramatização do mito da morte; os mitos das virgens-mães;
o mito do herói salvador da Humanidade.
Holotecologia: a holoteca particular; a Holoteca do CEAEC; a religioteca.
Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Autopesquisologia; a Autorrecexologia;
a Autorrecinologia; a Autodiscernimentologia; a Autexperimentologia; a Autocriticologia; a Autenganologia; a Autoprojeciologia; a Autoconsciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autogestora antidogmática; a conscin lúcida; a conscin enciclopedista; a conscin neofílica; a conscin liberta da escravidão das opiniões alheias; a conscin autexperimentadora; a conscin-cobaia; a conscin universalista; a pessoa aberta ao paradigma consciencial; a pessoa partidária; a pessoa adepta; o indivíduo crente; o indivíduo sectário.
Masculinologia: o autogestor; o controlador das rédeas da autevolução consciente;
o conscienciólogo; o autopesquisador; o autodecisor; o projetor consciente; o reciclante existencial; o retomador de tarefa; o governador; o pesquisador independente; o maxidissidente ideológico; o cientista; o compassageiro evolutivo; o seguidor do princípio da descrença; o cético otimista cosmoético (COC); o self-made man; o médium; o homem crente; o fiel; o pastor; o sacerdote;
o funcionário do sagrado; as ideias antidogmáticas de Giordano Bruno (1548–1600); os telescópios de Galileu Galilei (1564–1642) e Edwin Powell Hubble (1889–1953).
Femininologia: a autogestora; a controladora das rédeas da autevolução consciente;
a consciencióloga; a autopesquisadora; a autodecisora; a projetora consciente; a reciclante existencial; a retomadora de tarefa; a governadora; a pesquisadora independente; a maxidissidente
ideológica; a cientista; a compassageira evolutiva; a seguidora do princípio da descrença; a cética
otimista cosmoética (COC); a self-made woman; a médium; a mulher crente; a fiel; a pastora;
a sacerdotisa; a funcionária do sagrado.
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Hominologia: o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens scientificus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyc ans; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens
autocomprobator; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautogestão antidogmática = a fundamentada nos princípios científicos convencionais; maxiautogestão antidogmática = a fundamentada nos princípios conscienciológicos autovivenciados.
Culturologia: a cultura do salvacionismo; a cultura das crenças, dogmas, sacralizações
e santificações; os idiotismos culturais; a cultura da interassistencialidade; a cultura da autodesassedialidade consciencial; a cultura do autesclarecimento; a cultura da maxidissidência da religião; a cultura da autocriticidade; o multiculturalismo; a cultura da autogestão; a cultura conscienciológica da Autopesquisologia holossomática; a cultura da Autodidaticologia; a cultura da
Autodiscernimentologia; a cultura da Autexperimentologia.
Curiosologia. Eis duas curiosidades concernentes à propagação de dogmas:
1. Demagogia. O site Amazon.com oferece por 125 dólares a Bíblia de bolso blindada
(bullet proof bible), lançada nos EUA em 1990. Sendo constituída por placas de aço e com as
cores do exército, visa aparar o impacto de possíveis projéteis lançados contra os soldados em
guerra, escancarando a demagogia dogmático-religiosa-militar estadunidense.
2. Acriticismo. Sidarta Gautama (563–483 a.e.c.), Jesus de Nazaré (4 a.e.c.–29) e Maomé (570–632), respectivamente as figuras centrais do Budismo, Cristianismo e Islamismo, não
deixaram nenhuma palavra escrita de próprio punho. Contudo, os costumes e religiões organizadas a partir de supostos ensinamentos desses personagens, abarcam cerca de 4,5 bilhões de conscins no Planeta Terra, denotando ausência de juízo crítico e submissão dogmática neste início de
Terceiro Milênio.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 30 considerações sobre ações, práticas, posturas terapêuticas ou profiláticas, intra ou extraconscienciais, propulsoras da autogestão antidogmática:
01. Abertismo consciencial. Buscar novas realidades e reciclar posturas crédulas.
02. Antilatria. Erradicar a atitude pessoal de cultuar gurus, ídolos, supostos santos ou
divindades.
03. Antimitofilia. Cuidar-se para não ser envolvido pela Mitologia historicizada inserida nos costumes cotidianos, ao modo das religiões.
04. Antirrobéxis. Alcançar a autossuperação da robotização existencial facilitando a extinção de posturas dogmáticas.
05. Autanaliticofilia. Fazer reflexão diária ao modo de minibalanço existencial semelhante às resoluções de Ano Novo.
06. Autautoridade. Impor cosmoeticamente a autoridade pessoal nas decisões e escolhas existenciais, fazendo prevalecer o livre arbítrio com lucidez.
07. Autenfrentamento. Encarar e libertar-se de autocorrupções onde existir excessiva
dedicação aos interesses terrenos sujeitos a dogmas.
08. Autodidatismo. Aplicar-se na instrução sem professores além da escolaridade formal.
09. Autodiscernimento. Priorizar a expansão do autodiscernimento por meio de juízo
crítico, lógica, fatos e cotejo de ideias contra a subserviência dogmática inverificável.
10. Autonomia. Assumir a liberdade de pensar por si mesmo e fazer escolhas evolutivas
livres de imposições de opiniões alheias fossilizadas.
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11. Autopesquisologia. Autopesquisar e rever conceitos a partir dos achados pesquisísticos.
12. Autorreflexão. Renunciar às ideias dogmáticas com reflexão e ponderação.
13. Bibliofilia. Considerar ampliar a biblioteca pessoal com livros de diversas áreas do
conhecimento, evitando a predominância de livros apologéticos.
14. Descrenciologia. Aplicar com otimismo e cosmoética o antídoto antidogmático caracterizado pelo princípio da descrença perante as dúvidas nas situações cotidianas.
15. Erudição. Buscar o conhecimento em diversas áreas promovendo a ampliação da
cultura pessoal antidogmática.
16. Evoluciologia. Eliminar a terceirização da evolução consciencial pessoal.
17. Experimentologia. Dispensar dogmas pela própria experimentação de técnicas sadias.
18. Cinefilia. Refletir criticamente sobre a qualidade contributiva à evolução antes de
assistir a filmes e documentários; cuidar-se contra filmes trash.
19. Fraternismo. Considerar a existência de obras de fraternidade camufladas por interesses de manipulação dogmática antes de embarcar em campanhas de apelo fraterno.
20. Holossomatologia. Investir na saúde holossomática potencializando a saúde consciencial.
21. Holotecologia. Conhecer artefatos do saber ampliando o conhecimento universal
pessoal.
22. Intercâmbios. Expor-se a intercâmbios intra e extrafísicos, promotores de reciclagens contradogmáticas.
23. Otimizações. Saber utilizar as próprias posses e melhorar o uso do tempo.
24. Paradigmas. Autocriticar os paradigmas predominantes na vida humana e fazer cotejo sincero com os paradigmas pessoais adotados.
25. Parapsiquismo. Aplicar-se ao desenvolvimento do parapsiquismo pessoal por meio
da dinamização das bioenergias.
26. Poliglotismo. Aprender idiomas amplificando significados.
27. Projeciofilia. Desdramatizar a dessoma por meio da projeção consciencial lúcida.
28. Recexofilia. Considerar mudança de profissão, amizades, autossuperação de vícios
e melhoria na organização da vida em geral.
29. Recinofilia. Promover ações da própria consciência lúcida construindo novas ligações entre neurônios.
30. Voliciofilia. Aumentar a força da vontade, a gasolina da consciência, nas ações voltadas para a evolução.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autogestão antidogmática, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alforria da dogmática religiosa: Liberaciologia; Homeostático.
03. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
04. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Autogestão existencial: Autoproexologia; Neutro.
06. Autopesquisofilia: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
08. Cotejo dogmatismo-antidogmatismo: Experimentologia; Neutro.
09. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
10. Fixação no rentável: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Idolatria: Parapatologia; Nosográfico.
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12.
13.
14.
15.
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Incompatibilidade Ciência / Religião: Holomaturologia; Homeostático.
Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
Mitoclastia: Interassistenciologia; Homeostático.
Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.

A AUTOGESTÃO ANTIDOGMÁTICA DINAMIZA A LUCIDEZ
EXISTENCIAL NAS ESCOLHAS UNIVERSALISTAS FEITAS
PELA CONSCIN, REJEITANDO CANGAS DOGMÁTICAS POR
MEIO DA AUTOVIVÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DESCRENÇA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, atua escravizado(a) às verdades absolutas inverificáveis contidas nos dogmas de qualquer origem ou natureza? Já considerou a hipótese de exercer o livre arbítrio, descartando-as pela imposição da própria vontade lúcida e cosmoética?
Filmografia Específica:
1. Giordano Bruno. Título Original: Giordano Bruno. País: Itália; & França. Data: 1973. Duração: 114
min. Gênero: Biografia; Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Português (em
DVD). Direção: Giuliano Montaldo. Direção de Arte: Sergio Canevari. Elenco: Gian Maria Volonté; Charlotte Rampling; Hans Christian Blech; Mathieu Carrière; Renato Scarpa; Giuseppe Maffioli; Massimo Foschi; & Mark Burns. Produção: Carlo Ponti. Produção Executiva: Leonardo Pescarolo. Roteiro: Lucio De Caro; & Giuliano Montaldo. Fotografia: Vittorio Storaro. Música: Ennio Morricone. Figurino: Enio Sabbatini. Estúdio & Distribuidora: Versátil Home
Vídeo. Outros dados: A história de homem à frente do tempo no qual vivia. Sinopse: O processo e a execução do astrônomo, matemático e filósofo italiano Giordano Bruno, queimado na fogueira da “Santa Inquisição” promovida pela Igreja
Católica Apostólica Romana, por defender teorias contrárias aos dogmas católicos.
2. O Nome da Rosa. Título Original: The Name of the Rose. País: França; Itália; & Alemanha. Data: 1986.
Duração: 130 min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português
(em DVD). Direção: Jean-Jacques Annaud. Elenco: Sean Connery; Christian Slater; F. Murray Abraham; Valentina Vargas; Ron Perlman; Michael Lonsdale; William Hickey; Elya Baskin; Feodor Chaliapin Jr.; Helmut Qualtinger; Volker
Prechtel; Michael Habeck; & Urs Althaus. Produção: Bernd Elchinger. Coprodução: Franco Cristaldi; & Alexandre
Mnouchkine. Produção Executiva: Thomas Schühly; & Jake Eberts. Roteiro: Jean-Jacques Annaud; Andrew Birkin; Gérard Brach; Alain Godard; & Howard Franklin. Fotografia: Tonino Delli Colli. Música: James Horner. Estúdio & Distribuidora: Warner Home Vídeo. Outros dados: Com base no romance homônimo do crítico literário italiano Umberto
Eco. Sinopse: Em 1327, durante a Idade Média, monge franciscano tem ajuda de noviço na investigação de várias mortes
estranhas em mosteiro no Norte da Itália.
Bibliografia Específica:
01. Campbell, Joseph John; As Máscaras de Deus: Mitologia Primitiva (The Masks of God: Primitive Mythology); trad. Carmen Fischer; 424 p.; 10 caps.; 23 x 16 cm; br., 9a Ed.; Pallas Athena; São Paulo, SP; 2011; páginas 9, 10,
15, 57 a 59, 63 a 66, 75, 79, 80 a 82, 108, 124, 157, 208, 237, 263 a 265, 270, 291 e 319.
02. Dawkins, Richard; Deus, um Delírio (The God Delusion); trad. Fernanda Ravagnani; 520 p.; 10 caps.; 21
x 14 cm; br., Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2007; páginas 28, 30, 42, 55, 58 a 63, 74, 79, 80, 84, 108, 152, 182
a 187, 197, 212, 213, 202, 230 a 236, 247, 251, 271 a 273, 306 a 309, 320, 325 a 328, 319, 339, 341, 350, 351 362, 375,
382, 393, 394, 409, 412, 419, 423, 434, 439 e 451.
03. Harris, Sam; A Morte da Fé: Religião, Terror e o Futuro da Razão (The End of Faith: Religion, Terror,
and the Future of Reason); revisores Huendel Viana; & Marcia Marchiori; trad. Claudio Carina; & Isa Mara Lando; 388
p.; 7 caps.; 686 refs.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2009; páginas 67 a 73, 90, 95, 160, 166, 174,
204, 259, 263 e 287.
04. Luz, Marcelo da; Onde a Religião Termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo & Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.;
ono.; 23,5 x 16x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 35, 48, 49, 76, 87, 99
a 105, 108 a 114, 116 a 123, 129, 132, 135 a 138, 160 a 165, 179 a 181, 231 , 232 e 312 a 351.
05. Nader, Rosa; Fator Descrenciológico no Atributo da Coerência; Artigo; Interparadigmas: A Revista dos
Doutores da Conscienciologia; Anuário; Ano 1; N.1; 1 Email; 19 enus.; 1 microbiografia; 7 refs.; 1 webgrafia; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 41 a 54.
06. Teles, Mabel; Profilaxia da Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente; pref. Flavia Guzzi; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 346 p.; 6 partes; 44 caps.; 1 cronologia; 17 E-mails;
223 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 17 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.;
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alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 80, 97, 99, 100, 110 a 119,
122, 127, 151, 163, 174 e 184 a 230.
07. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 62, 133, 134,
136 a 139, 181, 182, 256 a 258, 268, 277 a 286, 298, 299, 308 a 310, 610 a 615, 648 a 650, 714, 715, 956 a 959, 1.118,
1.119, 1.300, 1.301, 1.436 a 1.444, 1.460 a 1.463 e 1.477.
08. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 329, 369, 603, 627 e 630.
09. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 Emails; 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.; 2a Ed.; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 48, 66 a 85, 105 a 111, 192
a 195, 217, 318 a 335, 391, 358, 646, 721 e 836 a 864.
10. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 164
p.; 40 caps.; 18 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5a Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 19, 31, 34, 36, 38, 40, 41, 57, 61, 65, 73 a 75, 80, 85, 87 e 94.
11. Idem; Nossa Evolução; revisora Tatiana Lopes; 170 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 17 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 13 websites; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 7 a 9, 11, 17 a 19, 24, 28, 32, 33, 46, 50, 53, 54, 56, 57, 62, 65,
69, 76, 83, 96, 99, 102, 111, 117 e 123.
12. 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 m; enc.; Instituo Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
66, 68, 70, 72, 73, 78, 83, 90, 92, 94, 100, 107, 122, 125, 127, 150, 172, 264, 265, 275, 316, 436, 457, 470, 481, 495, 499
a 503, 555, 584, 626, 638 e 685.
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AUTOGESTÃO DA CARREIRA PROFISSIONAL
(ADMINISTRACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autogestão da carreira profissional é o conjunto de esforços da conscin,
homem ou mulher, aplicado ao planejamento, escolhas e investimentos na atividade laboral, com
avaliação e monitoramento periódicos dos efeitos das estratégias utilizadas e da evolução dos cenários mercadológicos, ao longo da vida produtiva, objetivando qualificar o autodesempenho, as
relações e os resultados do trabalho em termos conscienciais e materiais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo gestão deriva do idioma Latim, gestio, “ação de administrar, de dirigir;
gerência; gestão”. Surgiu no Século XIX. O termo carreira procede do idioma Latim Vulgar, carraria, provavelmente redução da expressão via carraria, “caminho para carros”. Apareceu no Século XIII. A palavra profissional provém do idioma Latim, professio, “ação de declarar; declaração; manifestação; promessa; anúncio; ação de professar, de ensinar; profissão; exercício; ocupação; emprego”. Surgiu em 1803.
Sinonimologia: 1. Autadministração da trajetória profissional. 2. Autocondução da carreira profissional. 3. Autogerência da carreira profissional. 4. Autogestão da trajetória profissional.
Antonimologia: 1. Desorganização quanto à trajetória profissional. 2. Dispersão na carreira profissional pessoal. 3. Alienação na condução da ocupação laboral. 4. Acomodação da
carreira profissional. 5. Tercerização da gestão da carreira profissional.
Estrangeirismologia: a construção contínua do curriculum vitae; a importância do buffer financeiro para situações de necessidade; o cuidado com o workaholism; o fato de avoir
plusieurs cordes à son arc.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às escolhas e ações na carreira profissional.
Citaciologia: – Para chegar ao destino é preciso se concentrar no caminho (Autor desconhecido). O pessimista reclama do vento, o otimista espera ele mudar, o realista ajusta as velas para o vento que tem (William Arthur Ward, 1921–1994).
Proverbiologia. Trabalho é meio de vida e não de morte (Provérbio português). Fracassar não é cair, é recusar-se a levantar (Provérbio chinês). O maior erro é a pressa antes do
tempo e a lentidão ante a oportunidade (Provérbio árabe). De re irreparabile ne doleas (O que
não tem remédio, remediado está). Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve.
O que você planta, colhe. Mais vale 1 pássaro na mão, do que 2 voando. O que é seu virá para
você.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal profissional; o holopensene da sobrevivência; a autopensenização aberta à aprendizagem; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes
auxiliando na trajetória profissional; a benignopensenidade; a flexibilidade autopensênica favorecendo o alcance de soluções criativas; os criticopensenes; a criticopensenidade cosmoética frente à fôrma e pressões holopensênicas patológicas; a autopensenização cosmovisiológica multidimensional aplicada à trajetória profissional.
Fatologia: a autogestão da carreira profissional; as imaturidades individuais e sociais;
a valorização e construção do pé-de-meia desde cedo; a importância das experimentações através
dos estágios, monitorias e programas empreendedores de empregabilidade e intercâmbio, dentro
e fora da educação formal; a identificação dos fatores intra e extraconscienciais favoráveis e des-
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favoráveis; a observância do contrato, características, objetivos do trabalho e modus operandi das
pessoas ou empresas envolvidas; o período de experiência indivíduo-empresa válido para ambos; as
crises e gargalos tomados enquanto possibilidade de crescimento; as extrapautas e o dinamismo
da vida requerendo prontidão e reciclagem frequentes; a atualização e educação continuadas;
o discernimento com a polivalência, estímulos e interferências diversas; as repetições necessárias;
a eleição de prioridades e da pripri (primeira prioridade); a profissão a 2; a profissão em família;
o processo de transição de profissão ou área profissional; o abertismo na sondagem das possibilidades; a importância de buscar informações e esgotar todas as dúvidas; o uso dos recursos disponíveis com criatividade e determinação; o exercício de pensar e agir em prol do presente-futuro;
as tendências, tipos e caminhos de trabalho existentes; as relações ocupacionais de poder; o autoempoderamento; os prós e contras da empregabilidade, empreendedorismo e investimentos; o troca-troca de emprego; a conjugação da renda fixa com a variável; as evitações e reparações; as diferentes gerações e culturas sobre o trabalho; a necessidade de reflexão permanente; o auxílio técnico eventual; o Serviço de Apoio Existencial – SEAPEX; os coaches; a inteligência de perceber
e seguir o fluxo mercadológico, com autocrítica; o papel e responsabilidade de cada trabalhador
no mercado de trabalho; o cuidado em gerar e preservar todo tipo de documentação associada
à atuação e histórico profissional; a autodisciplina na manutenção do foco cosmoético; as rotinas
úteis necessárias à gestão da carreira bem-sucedida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as profissões de
retrovidas; a paraprofilaxia dos erros e omissões do passado encriptados no paracérebro; o aproveitamento cosmoético da bagagem multiexistencial; a influência da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP) na carreira pessoal; a prevenção do assédio extrafísico; o amparo extrafísico de função;
a sincronia entre equipex e equipin em funções laborais assistenciais; a atenção dos amparadores
extrafísicos nos momentos de decisão quanto ao futuro profissional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intraempreendedorismo-empreendedorismo; o sinergismo
equipin-equipex de trabalho.
Principiologia: o princípio do devagar e sempre; o princípio da convergência; o princípio da prevenção ser preferível à terapêutica; o princípio de contra fatos não haver argumentos;
o princípio da vivência pessoal valer mais se comparada à teoria; o princípio de a evolução não
dar saltos; o princípio de o megafoco interassistencial render mais.
Codigologia: os códigos de ética profissional; o código pessoal de Cosmoética (CPC)
aplicados às escolhas e contexto profissional.
Teoriologia: a importância da teoria na prática de determinada profissão; as teorias do
marketing auxiliando na qualificação da imagem, comportamento e promoção profissional; as teorias de personalidade, do intermissivista inadaptado e das consréus; a teoria das múltiplas inteligências atrelada à inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica da anatomização do problema; a técnica do enfrentamento do
malestar; a técnica da análise autobiográfica dos acertos e erros na profissão; a técnica do inventário das profissões da família; as técnicas e tecnologias de administração e autorganização
facilitadoras da vida moderna; a técnica do confiar desconfiando; a técnica do balanço profissional periódico.
Voluntariologia: a complementaridade entre o trabalho formal e o voluntariado.
Efeitologia: os efeitos multiexistenciais e multidimensionais do exercício da carreira profissional.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nas aprendizagens profissionais e casuísticas externas.
Ciclologia: os ciclos da carreira profissional; o ciclo semeadura-colheita; o ciclo da aprendizagem-retribuição.
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Enumerologia: o background multiexistencial do autogestor; o objetivo e momento do
autogestor; a cosmovisão e o abertismo do autogestor; os testes de realidade do autogestor; o esforço e investimento do autogestor; a reciclagem contínua do autogestor; a manutenção do foco
e resultados cosmoéticos do autogestor.
Binomiologia: o binômio autoconhecimento–conhecimento do mercado de trabalho; o binômio motivação-competência; o binômio tempo-experiência; o binômio necessidade-oportunidade; o binômio objetivo-método; o binômio timing pessoal–timing mercadológico; o binômio
atividade primária–tercerização; o binômio esforço-resultado.
Interaciologia: a interação indivíduo–mercado de trabalho; a interação profissão-sociedade; a interação trabalho-interassistência; a interação mudança de cenário profissional–mudança de cenário existencial; a interação nomadismo conscienciológico–versatilidade laboral;
a interação trabalho individual–trabalho em equipe.
Crescendologia: o crescendo maturidade profissional–maturidade existencial.
Trinomiologia: o trinômio medo-acomodação-precipitação; o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio meta-esforço-realização; o trinômio
custo–benefício–conjuntura multidimensional; o trinômio Curso Intermissivo (CI)–proéxis–profissão.
Polinomiologia: o polinômio idade-gênero-cor-etnia-localidade influenciadores da empregabilidade; o polinômio indivíduo-grupo-tarefa-organização; o polinômio planejamento-execução-acompanhamento-ajuste da carreira.
Antagonismologia: o antagonismo emprego / trabalho; o antagonismo doenças do trabalho / saúde ocupacional; o antagonismo objeções inteligentes / concessões úteis; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária; o antagonismo
especialismo / generalismo; o antagonismo progressão / estagnação carreirística.
Paradoxologia: o paradoxo do aparente desencaixe da carreira; o paradoxo de a laborterapia ideal nem sempre ser a preferência individual; o paradoxo de o trabalho ideal não existir
sem motivação, mas não resistir apenas por ela.
Politicologia: a meritocracia; a política do exemplarismo pessoal acima de qualquer política institucional ou governamental; a política das relações interassistenciais dentro e fora da
carreira dando suporte à mesma.
Legislogia: as leis do mercado de trabalho; as leis da Economia; a lei da economia de
males; a lei da economia de bens.
Filiologia: a adaptaciofilia; a decidofilia.
Fobiologia: a recinofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome de Peter Pan; a síndrome do
bonzinho; a síndrome do workaholism; a síndrome do impostor; a síndrome do justiceiro; a síndrome da meia-idade.
Maniologia: a mania de não refletir; a mania de repetir o mesmo erro; a mania de insistir
nos mesmos métodos, mesmo com resultados insatisfatórios; a mania de se contentar com a monovisão ou seminformação; a mania de reclamar, brigar ou desistir perante as dificuldades; a megalomania.
Mitologia: a quebra dos mitos pessoais e sociais; o mito do emprego ou carreira perfeita; o mito de Sísifo interpretado no contexto do trabalho; o mito da imutabilidade da carreira.
Holotecologia: a laboroteca; a proexoteca; a voluntarioteca; a economoteca; a administroteca; a idiomatoteca; a globoteca.
Interdisciplinologia: a Administraciologia; a Economia; a Intrafisicologia; a Parageneticologia; a Conscienciometrologia; a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia; a Prospectivologia;
a Adaptaciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as conscins pré-serenonas; a conscin em recomposição consciencial; a pessoa proativa; o ser interassistencial.
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Masculinologia: o intermissivista; o estagiário; o trainnee; o desempregado; o colaborador; o voluntário-funcionário; o profissional liberal; o empreendedor; o empresário; o profissional
insatisfeito; o trabalhador saturado; o trabalhador estressado; o profissional multifuncional; o profissional inovador; o líder; o liderado atuante no mercado de trabalho; o aposentado ativo; o pesquisador independente; o voluntário.
Femininologia: a intermissivista; a estagiária; a trainnee; a desempregada; a colaboradora; a voluntária-funcionária; a profissional liberal; a empreendedora; a empresária; a profissional
insatisfeita; a trabalhadora saturada; a trabalhadora estressada; a profissional multifuncional; a profissional inovadora; a líder; a liderada atuante no mercado de trabalho; a aposentada ativa; a pesquisadora independente; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens laborator; o Homo sapiens administrator; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens
oeconomicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo
sapiens adaptatus; o Homo sapiens madurus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autogestão da carreira profissional básica = a preparação e atualização
contínua para o mercado de trabalho visando à subsistência pessoal e de dependentes; autogestão
da carreira profissional avançada = a preparação e atualização contínua para o mercado de trabalho visando a autossustentação e a interassistencialidade cosmoética.
Culturologia: a reciclagem da cultura da robotização e das ilusões alimentadas pela
mídia e Socin; a construção da cultura da postura empreendedora e do equilíbrio trabalho-saúde-vida pessoal dentro e fora das empresas.
Etapas. Eis, em ordem didática, 5 etapas básicas da carreira profissional para autolocalização e melhor encaminhamento do interessado à vida laboral bem-sucedida:
1. Definição: a escolha da profissão.
2. Preparação: a capacitação pessoal para o trabalho.
3. Desenvolvimento: a qualificação ou ampliação das competências.
4. Reposicionamento (ajustes): a mudança de área ou profissão.
5. Encerramento: o fechamento do ciclo da atividade laboral na idade madura.
Reciclagem. Às conscins em fase de reposicionamento da carreira ou área profissional
é fundamental considerar período de transição e investimento, elaborar estratégias e se organizar
até estruturar a neocupação.
Problemas. Eis, na ordem alfabética, 10 problemas ou desafios, considerados relevantes,
dentre os muitos existentes, do cenário global do mercado de trabalho atual (Ano-base: 2018):
01. Adaptação: condições de trabalho insuficientes, inadequadas ou patológicas.
02. Assedialidade: assédio moral e sexual.
03. Cobrança: altas exigências de desempenho.
04. Competitividade: competição desleal ou acima da média.
05. Crise: situação econômica e sócio-política.
06. Discriminação: desigualdade no tratamento e remuneração de certos tipos de trabalhadores.
07. Exploração: abuso da mão de obra de trabalho para atividades além do contratado
ou em termos econômicos.
08. Princípios: choque entre os valores empresariais com os evolutivos e conscienciais.
09. Tecnologia: ambiguidade das inovações tecnológicas.
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10. Velocidade: ritmo acelerado das mudanças sócio-político-econômicas.
Atitudes. Eis, na ordem alfabética, 10 atitudes inteligentes dentro do contexto de trabalho multifacetado e complexo atual (Ano-base: 2018):
01. Autoqualificação: a autocosmoética e qualificação contínua profissional e consciencial.
02. Aperfeiçoamento: o domínio das energias, tecnologias básicas e idiomas estrangeiros.
03. Convivialidade: a utilização do binômio concessão-limite e do binômio admiração-discordância.
04. Cosmovisão: a aplicação ou desenvolvimento da cosmovisão multidimensional visando antecipar cenários pessoais e laborais.
05. Discernimento: a ponderação quanto ao timing, oportunidades e companhias.
06. Intercooperação: a formação e manutenção de networking interassistencial.
07. Maturidade: a flexibilidade e a resiliência em face às dificuldades e diferenças.
08. Ponderação: o exercício da conciliação das demandas pessoais e do mercado de trabalho ou consumo.
09. Realismo: a admissão de fatos e parafatos, fixando os pés no chão.
10. Reflexão: as escolhas e ações refletidas e fundamentadas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autogestão da carreira profissional, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Autodesempenho coeso: Autodesempenhologia; Homeostático.
03. Autogestão existencial: Autoproexologia; Neutro.
04. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
05. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
06. Decidometria: Decidologia; Neutro.
07. Escolha da carreira profissional: Proexologia; Neutro.
08. Inteligência resolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.
10. Qualidade de vida ideal: Homeostaticologia; Homeostático.
11. Reciclagem da profissão: Autocoerenciologia; Homeostático.
12. Retomada da profissão: Recexologia; Neutro.
13. Tecnofilia: Experimentologia; Neutro.
14. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.
15. Trabalho autoterapêutico: Homeostaticologia; Homeostático.

NO UNIVERSO DO MERCADO DE TRABALHO, EXISTEM
VÁRIOS TIPOS DE OCUPAÇÕES E CAMINHOS. PORÉM,
A AUTOGESTÃO DA CARREIRA PROFISSIONAL REQUER
FOCO, AUTEMPENHO COSMOÉTICO E REALISMO .
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o estágio da carreira profissional
no qual se encontra? Fez balanço para identificar se as escolhas, esforços e resultados estão qualificados e coerentes com a conjuntura pessoal e mercadológica? Qual a pretensão pessoal em relação a isso?
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Filmografia Específica:
1. Estrelas Além do Tempo; Título Original: Hidden Figures; País: Estados Unidos. Data: 2016. Duração:
127 min. Gênero: Drama. Idade: Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Theodore
Melfi. Elenco: Aldis Hodge; Ariana Neal; Donna Biscoe; Glen Powell; Janelle Monáe; Jim Parsons; Ken Strunk; Kevin
Costner; Kimberly Quinn; Kirsten Dunst; & Kurt Krause. Produção: Donna Gigliotti; & et al. Produção Executiva:
Jamal Daniel; & et al.;Direção de Arte: Wynn Thomas. Roteiro: Allison Schroeder; Margot Lee Shetterly; & Theodore
Melfi. Fotografia: Mandy Walker. Música: Benjamin Wallfisch; Pharrell Williams; & Hans Zimmer; Montagem: Peter
Teschner. Estúdio: Chernin Entertainment; Fox 2000 Pictures; & Levantine Films. Distribuidora: 20th Century Fox.
Sinopse: O filme é fundamentado na história real de Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia
Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae), mulheres afroamericanas trabalhando na NASA e sendo os cérebros por trás do
lançamento em órbita do astronauta John Glenn e respectivo retorno em segurança durante a Corrida Espacial. Com determinação e expertise, o trio superou barreiras de gênero e raça e contribuiu de modo bem sucedido nessa missão pioneira.
2. O Contador de Histórias. País: Brasil. Data: 2009. Duração: 100 min. Gênero: Drama; Classificação:
Livre. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção: Luiz Villaça. Elenco: Maria de Medeiros; Malu Galli; Jú Colombo,
Marco Antonio; Paulo Henrique; Cleiton dos Santos da Silva; Victor Augusto; & Chico Diaz. Produção: Francisco Ramalho Jr.; & Denise Fraga. Produção Executiva: Marcelo Torres. Roteiro: Mauricio Arruda; José Roberto Torero; Mariana Veríssimo; & Luiz Villaça. Direção de Arte: Valdy Lopes. Direção e Fotografia: Lauro Escorel. Edição de Som:
Miriam Biderman; & Ricardo Reis. Música: André Abujamra; & Márcio Nigro. Montagem: Umberto Martins; ABC; &
Maria Altberg. Figurino: Cássio Brasil. Maquiagem: Simone Batata. Edição: Umberto Martins e Maria Altberg. Sinopse: O filme mostra a vida de Roberto Carlos Ramos, pedagogo mineiro, Mestre em Educação pela Unicamp, PósGraduado em Literatura Infantil pela PUC-MG, palestrante de renome internacional, eleito em 2001 em Seattle, nos Estados Unidos, 1 dos dez maiores contadores de histórias da época. Criado na Febem desde os 6 anos de idade, aos 13 anos,
após incontáveis fugas e ser classificado como „irrecuperável', conhece a pedagoga francesa Margherit Duvas (Maria de
Medeiros), tendo mudado a vida radicalmente, através do afeto e educação.
3. O Diabo veste Prada. Título Original: The Devil Wears Prada. País: Estados Unidos. Data: 2006. Duração: 109 min. Gênero: Comédia Dramática. Classificação: Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português.
Direção: David Frankel. Elenco: Adrian Grenier; Anne Hathaway; Emily Blunt; Gisele Bündchen; Meryl Streep; Stanley
Tucci; & Tracie Thoms. Produção: Wendy Finerman. Roteiro: Aline Brosh McKenna. Fotografia: Florian Ballhaus.
Música: Theodore Shapiro. Figurinista: Patricia Field. Estúdios: Fox 2000 Picture, 20th Century Fox. Distribuidor
brasileiro: Fox Film do Brasi. Sinopse: Fundamentado no livro, com mesmo nome, de 2003, o qual relata a experiência
da autora sido durante 1 ano, assistente da editora chefe na revista Vogue America. Andrea (Anne Hathaway) é jovem, se
muda para Nova York a fim de tentar uma carreira como jornalista. Ela consegue um emprego na maior revista de moda
da cidade, Runaway Magazine, editada pela poderosa Miranda Priestly (Meryl Streep), mas tem conflitos com as muitas
exigências do novo emprego e valores pessoais.
4. Um Senhor Estagiário. Título Original: The Intern. País: Estados Unidos. Data: 2015. Duração: 121
min. Gênero: Comédia. Classificação: Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Nancy
Meyers. Elenco: Robert De Niro; Anne Hathaway; Adam DeVine; Christina Scherer; & Zack Pearlman. Produção: Suzanne McNeill Farwell; Nancy Meyers; & Scott Rudin. Produção Executiva: Celia D. Costas. Roteiro: Nancy Meyers.
Distribuição: Warner Bros. Sinopse: Ben Whittaker (Robert De Niro) é um viúvo de 70 anos e descobre a aposentadoria
não é bem como imaginava e busca a oportunidade de voltar à ativa. Ele se torna estagiário sênior do site de venda de
roupas criado e administrado por Jules Ostin (Anne Hathaway), o qual embora tenha 18 meses, tem mais de 200 funcionários. Ela leva a vida bastante atarefada e sem proximidade com a família e amigos, ele de temperamento e estilo de vida
diverso. Além do choque de gerações, a convivência entre ambos ensinará muito.
Bibliografia Específica:
1. Bronson, Po; O que Fazer da minha Vida (What should I do with my Life?); trad. Laura Coimbra; 326
p.; 39 caps.; 8 enus.; 4 estatísticas; 15 cm x 22,5 cm; br.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 1 a 326.
2. Buffett, Peter; A Vida é o que Você faz Dela (Life is What you make it); trad. Fátima Santos; 270 p.; 12
caps.; 21 x 13,5cm; br.; Best Seller; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 1 a 270.
3. Chiavenato, Idalberto; Escolha seu Futuro: Como Definir e Construir o seu Caminho Profissional;
176p.; 4 partes; 10 caps.; 1 citação; 1 cronologia; 38 enus.; 5 esquemas; 12 ilus.; 43 tabs.; 101 refs.; alf.; 20,5 cm x 14 cm;
br.; 2ª ed. rev e atual.; Manole; São Paulo, SP; páginas 1 a 176.
4. Gardner, Howard; Csikszentmihalyi, Mihaly; & Damon, William; Trabalho Qualificado: Quando
a Excelência e a Ética se encontram (Good Work: When Excellence and Ethics meet); revisor Rogério de Castro Oliveira; trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese; 293p; 3 partes; 11 cap.; 147 citações; 9 cronologias; 3 enus.; 14 estatísticas;
86 refs.; 4 apêndices; alf,; 23 x 16cm; br.; Artmed / Bookman; Porto Alegre, RS, 2004; páginas 243 a 250 e 253 a 260.
5. Goleman, Daniel; Foco: A Atenção e seu Papel Fundamental para o Sucesso (Focus); revisoras Joana
Milli; Raquel Correa; & Fernanda Hamann de Oliveira; trad. Cássia Zanon; 294 p.; 21 caps.; 6 enus.; 2 fotos; 21 refs.; alf.;
23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2014; páginas 31 a 44, 52 a 65, 65 a 70 e 79 a 91.
6. Mansur, Phelipe; Empreendedorismo Evolutivo: Autoliderança Cosmoética para a Evolução Consciencial; pref. Mario Oliveira; revisores Caio Polizel, Roberto Otuzi, Erotides Louly; & Rosemary Salles; 246 p.; 30 caps.; 11
citações; 55 enus.; 2 estatísticas; 1 fórmula; 99 refs.; alf.; geo.; ono.; 20,5 cm x 14,5 cm; pocket; Editares; Foz do Iguaçu,
PR; páginas 1 a 246.
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7. Moses, Barbara; A Inteligência na Carreira Profissional (Career Intelligence); revisores Josemar de Souza
Pinto; & João Guimarães; trad. Luiz Frazão Filho; 264 p.; 2 partes; 11 cap.; 2 citações; 73 enus.; 46 estatísticas; 2 notas;
1 tab.; 256 refs.; 23 x 16 cm; br.; Editora United Press; Campinas, SP; 2000; páginas 1 a 230.
8. Najjar, Eduardo; et al; Urgente: O que você precisa Saber sobre sua Carreira; pref. Luiz Carlos Campos;
174p.; 6 caps; apênd.; 22 enus; 7 estatísticas; 5 ilus.; 1 ilus.; 7 quadros; 1 tab.; 33 refs.; 23 x 16 cm; br.; Elsevier, Rio de
Janeiro, Brasil; 2004; páginas 1 a 30 e 60 a 90.
9. Wood, John; Saí da Microsoft para Mudar o Mundo (Leaving Microsoft to Change the World); revisão
José Tedin Pinto, Luis Américo Costa; & Tereza da Rocha; trad. Mário Molina; 239p; 3 partes; 24 caps.; 10 quadros; 20,4
cm x 13,8 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 1 a 239.
Webgrafia Específica:
1. BBC.com; 5 Ejemplos de lo que es la Esclavitud Moderna; Reportagem on line; desde 02.06.2016;
Seção: Mundo / Internacional; 1 enu.; 10 estatísticas; 7 fotos; Europa, Asia, África, América Latina y Medio Oriente;
disponível em: <http://www.bbc.com/mundo/internacional/2016/06/160601_esclavitud_moderna_global_men>; acesso
em 02.04.17; 12h18.
2. Campos, André; Pesquisador Japonês culpa Lei Similar à que o Governo Temer quer Aprovar no Brasil
pelos Casos de “K
” Mortes por Excesso de Trabalho; Publicado 20.01.17; Repórter Brasil.org.br; 4 estatísticas;
3 fotos; São Paulo, SP; disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2017/01/negociado-sobre-legislado-causa-epidemiade-mortes-no-japao/>; acesso em 06.04.17; 21h38.
3. Key, Kianta; A Outra Diferença de Pagamento: Por que as Minorias ainda estão por trás (The Other Pay
Gap: Why Minorities Are Still Behind); Artigo; Publicado 20.03.2013; Forbes; Revista on line;Quinzenal; Seção: Liderança; 8 estatísticas; 1 foto; 1 questionário; cursos, palestras & entrevistas; Estedos Unidos; disponível em: < https:
//www.forbes.com/sites/dailymuse/2013/03/20/the-other-pay-gap-why-minorities-are-still-behind/#6d37ea256727>; acesso em 02. 04.17; 11h37.
4. Globo.com; Diferença salarial entre Homens e Mulheres ainda persiste; Artigo; O Globo on line; Jornal;
Diário; Publicado 08.03.2016; Seção: Economia; 4 estatísticas; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; disponível em: <http:// oglobo.
globo.com/economia/diferenca-salarial-entre-homens-mulheres-ainda-persiste-18832252>; 02.04.17; 10h30.
5. O Tempo.com; Mapa mostra a Jornada de Trabalho em cada País no Mundo; Publicado 08.07.2016;
19h05; Jornal on line; Diário; Seção: Economia; 1 Infográfico; Belo Horizonte, MG; disponível em: <http://www. otempo.com.br/capa/economia/mapa-mostra-a-jornada-de-trabalha-em-cada-pa%C3%ADs-do-mundo-1.1335402>; acesso em
06.04.17, 21h33.
6. Swissinfo.com; Suíços "desperdiçam" 13% da Jornada de Trabalho; Publicado 03.11.2006; 13 estatísticas; 1 foto; Suíça; disponível em: <http://www.swissinfo.ch/por/su%C3%AD%C3%A7os--desperdi%C3%A7am--13--da
-jornada-de-trabalho/5540612>; acesso em 07.04.17; 21h46.
7. Vivo.com; 4 Doenças que o Excesso de Trabalho pode Causar: Trabalhar demais Comprovadamente faz
Mal, Segundo Estudos Científicos; Informativo; Vivo Nutrição e Saúde; Divulgação on line; Educação, Saúde. Nutrição;
Bem Estar; Seção: Qualidade de Vida; 1 enu.; 1 foto; disponível em: <http://vivomaissaudavel.com.br/bem-estar/qualidade-de-vida/4-doencas-que-o-excesso-de-trabalho-pode-causar/>; acesso em 28.02.17; 8h.
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AUTOGESTÃO EXISTENCIAL
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autogestão existencial é a coordenação dos recursos pessoais, sejam talentos, interesses, atributos mentais, parapercepções, bioenergias, motivações, tempo, esforço, dinheiro e / ou companhias intra e extrafísicas da conscin, homem ou mulher, considerando as circunstâncias situacionais (oportunidades e riscos), ao longo da vida e visando o cumprimento da
autoproéxis.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo gestão vem do idioma Latim, gestio, “ação de administrar,
de dirigir; gerência; gestão”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo existencial procede do idioma
Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se;
apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autadministração evolutiva; autogerenciamento existencial; autogestão proexológica. 2. Administração pessoal; gerenciamento de vida. 3. Autodisciplina evolutiva;
autorganização existencial.
Neologia. As expressões compostas autogestão existencial, autogestão existencial precoce e autogestão existencial madura são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Autodesorganização existencial. 2. Dispersão consciencial. 3. Dependência interconsciencial; ingerência evolutiva.
Estrangeirismologia: o check list proexológico; o lifecoaching; o carpe diem; o modus
vivendi evolutivo; o whole pack conscienciológico; a aplicação do balance scorecard na gestão
pessoal; a prática do checkup preventivo; o buffer financeiro para lidar com adversidades; o lifestyle pró-proéxis; a matriz SWOT aplicada ao campo de forças existenciais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à consecução da autoproéxis.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Proéxis: empreendimento evolutivo.
Coloquiologia: a responsabilidade intransferível de tocar a própria vida; o ato de tomar
rumo na vida.
Filosofia. As filosofias de vida. O Existencialismo ao debruçar-se sobre o modo de ser
no mundo. A ataraxia, ideal de imperturbabilidade, como aspiração de vida segundo o Estoicismo. A proposta de maximização da felicidade antes da dessoma, defendida pelo Epicurismo.
O prazer, enquanto fundamento da vida moral, conforme o Hedonismo. A simplicidade nos moldes dos animais elevada à condição de modelo de vida, segundo o Cinismo. O Ascetismo enquanto orientação vital no autorregramento dos desejos e renúncias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autogestão existencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; a autorganização pensênica; a retilinearidade pensênica; o transbordamento negativo pensênico e holopensênico entre as diferentes áreas
da vida; o transbordamento positivo pensênico e holopensênico entre as diferentes áreas da vida.
Fatologia: a autogestão existencial; o estilo de vida; as decisões de destino; a miopia
temporal; a hipermetropia temporal; o aproveitamento das oportunidades; os aportes existenciais;
o pedágio existencial; os obstáculos na vida; os encontros de destino; a assistência de destino; os
papéis existenciais; a autogestão androssomática; a autogestão ginossomática; a mudança de diretrizes da autogestão conforme as faixas etárias; a fase preparatória proexológica; a fase conse-
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cutiva proexológica; a fase acabativa proexológica; os mata-burros da vida; o porão consciencial;
a gescon pessoal; as crises de crescimento; o sentido da vida; o projeto de vida; o propósito de
vida; a saída da casa dos pais; a mudança de rumo; a recéxis; a recin; o relógio biológico; o relógio social; o relógio proexológico; o desequilíbrio entre as áreas da vida; o rendimento evolutivo satisfatório; a autoconscienciometria para identificar as forças e fraquezas intraconscienciais;
o turno mentalsomático; o valor dos minutos; os ralos cronológicos; a jornada dupla; a jornada tripla; os hábitos inapropriados; o vidiotismo; o radiotismo; o bibliotismo; o uso da tecnologia ampliando a produtividade consciencial; o mau uso da tecnologia contribuindo para o desviacionismo; os talentos, bioenergias, atributos mentaissomáticos, companhias evolutivas, dinheiro e tempo desperdiçados através de posturas perdulárias; a postura proativa; a iniciativa; a acabativa;
a Era da Fartura; o surgimento de imprevistos em oposição às diretrizes da proéxis; a ampliação
da probabilidade de êxito ao conhecer e estar preparado para os riscos e obstáculos impostos ao
cumprimento das metas proexológicas; a escolha da profissão; a orientação profissional; a gestão
de carreira; o plano de carreira; o empreendedorismo pessoal; a mudança profissional; a conciliação da vida profissional com a vida pessoal; a preparação para aposentadoria; a constituição de
sociedade; a interassistência no local de trabalho; a dupla evolutiva; a conciliação dos horários
entre os parceiros da dupla; a criação da rotina doméstica; o casamento; o divórcio; o atendimento
às demandas da família nuclear e estendida; a lembrança das datas comemorativas familiares; os
mimos energéticos; a interassistência na família; a superproteção maternal; o critério de atender
prioritariamente os dependentes nos momentos críticos; a domesticação mútua entre donos e animais de estimação; os acertos grupocármicos; o senso de comunidade; a Cognópolis; a associação
de bairro; os condomínios conscienciológicos; o Conselho dos 500 Cognopolitano; o custo proéxis; o pé-de-meia pessoal; a autossustentação financeira; os investimentos cosmoéticos; o endividamento; a quitação das dívidas; a pensão; as contas para pagar; a interassistência financeira;
o estojo de remédios e vitaminas; o plano de saúde; a prática da caminhada na esteira aeróbica;
a academia de ginástica; o atendimento da carga horário de sono; a siesta; o autocontrole de peso;
o condicionamento físico; o período crítico biológico (nutrição); a interassistência holossomática;
o ato de estar preparado para a extrapauta; a manutenção da casa; a construção do jardim; a radicação vitalícia na Cognópolis; o Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX); o curso Autogestão
Existencial (APEX); o curso Proéxis Ginossomática (APEX); o curso Balanço Existencial (APEX
/ CEAEC); o Dia da Saúde Consciencial (OIC); a Semana da Maxiproéxis (APEX).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o guia amaurótico
prejudicando a tomada de decisão; a sinalética parapsíquica pessoal como recurso para decisão;
a frequência dos experimentos multidimensionais no uso dos laboratórios conscienciológicos;
a limpeza dos bagulhos energéticos; a organização pessoal propiciando o ambiente para receber
o amparador extrafísico; os parabanhos de energia confirmatórios; a rotina parapsíquica; o desbloqueio holochacral; o condicionamento energossomático; a assedialidade como a resistência
principal à proéxis; a prática diária da tenepes; a autogestão considerando a alternância interdimensional; a definição das tarefas a serem executadas contempladas na agendex da ofiex; o planejamento estratégico existencial elaborado no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; as pararreuniões deliberativas no Pandeiro; os cenários multiexistenciais; a autogestão multiexistencial
através do autorrevezamento existencial; a dinâmica parapsíquica Parapsiquismo aplicado à Proéxis (APEX / CEAEC).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo forças favoráveis internas–forças favoráveis externas;
o sinergismo trafor-oportunidades; o sinergismo patológico trafar-ameaças; o sinergismo paragenética-genética; o sinergismo hábitos saudáveis–rotinas úteis; o sinergismo macrossoma–
–aporte mesológico; o sinergismo materpensene-megatrafor.
Principiologia: o princípio da convergência; o princípio da acumulação; o princípio do
aperfeiçoamento contínuo; o princípio pato gico do ―deixa a vida me evar‖; o princípio va-
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lorativo de a atual vida na Terra equivaler a 15 vidas passadas; o princípio do desarrumar arrumando; o princípio proexológico de manter os pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos; o princípio do alinhamento maxiproexológico determinante das mudanças da autogestão.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) utilizado como parâmetro deliberativo; a coerência pela teática do CPC pessoal.
Teoriologia: a teoria ecológica do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner; as teorias de Administração aplicadas à vida; a teoria dos 8 estágios do desenvolvimento psicossocial
de Erick Erickson.
Tecnologia: a técnica dos mínimos existenciais; a técnica dos máximos existenciais;
a técnica da rotina semanal; a técnica da agenda integrada pessoal; a técnica da convergência;
a técnica da acumulação; a técnica do timeline; as técnicas de otimização da agenda; as técnicas
da residência proexogênica; a técnica do campo de forças existenciais; a técnica da invéxis
sendo o megaplanejamento existencial; a técnica da estocagem; a técnica da agenda da autopensenização; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica do diagnóstico existencial; a técnica da análise existencial; os macetes técnico-administrativos.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a orientação vocacional para o voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexológos; o Colégio Invisível dos Administradores Conscienciológicos; o Colégio Invisível dos Empreendedores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito da autodisciplina nos ganhos de produtividade consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses engendradas pelo parapsiquismo reformulando o modo de gerir a vida pessoal.
Ciclologia: o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Action) aplicado à própria vida; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; os cinco ciclos (Curso Intermissivo, tenepes, epicentrismo consciencial, desperticidade e compléxis).
Enumerologia: o objetivo autogestor de conciliar as diferentes áreas da vida (autorganização); o objetivo autogestor de aumentar a produtividade existencial (gescons); o objetivo autogestor de melhor aproveitar as oportunidades evolutivas; o objetivo autogestor de se preparar para
as adversidades na consecução da proéxis; o objetivo autogestor de obter maior controle sobre
a própria vida; o objetivo autogestor de alcançar o bem-estar consciencial (ciprienes, euforin);
o objetivo autogestor de obter o êxito na realização da proéxis.
Binomiologia: o binômio projeto de vida–autogestão existencial; o binômio filosofia de
vida–estilo de vida; o binômio áreas existenciais–faixas etárias.
Interaciologia: a interação autoproéxis-maxiproéxis; a interação autorganização–organização grupal; a interação retroproéxis-proéxis; a interação proéxis–pré-proéxis; a interação
Curso Intermissivo–vida humana; a interação mesologia-megafoco; a interação talentos pessoais–megafoco; a interação periscópio proexológico–bússola consciencial.
Crescendologia: o crescendo agenda intrafísica–agenda extrafísica.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio organograma-fluxograma-cronograma; o trinômio planejar-executar-acompanhar; o trinômio desviaciológico
sexo-dinheiro-poder; o trinômio ectópico posição-prestígio-status.
Polinomiologia: o polinômio funcional autoplanejamento-autorganização-autodireção-autavaliação-autocapacitação-automanutenção; o polinômio forças intraconscienciais favoráveis–forças intraconscienciais desfavoráveis–forças extraconscienciais favoráveis–forças extraconscienciais desfavoráveis–forças neutras.
Antagonismologia: o antagonismo autorganização / autodesorganização; o antagonismo pontualidade / procrastinação; o antagonismo autogestão existencial / megadesorganização;
o antagonismo programação de vida / vida programada; o antagonismo locus de controle interno
/ locus de controle externo.
Paradoxologia: o paradoxo de a disciplina trazer liberdade.
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Politicologia: a proexocracia; a meritocracia; a vivência da democracia pura na Cognópolis.
Legislogia: a lei proexológica da exequibilidade; a lei do menor esforço; a lei do maior
esforço.
Filiologia: a disciplinofilia.
Fobiologia: a deontofobia; a disciplinofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do workaholic; a síndrome do ninho vazio; a síndrome de canguru; a síndrome da porta-giratória; a síndrome obsessivo compulsiva; a síndrome do Fantástico; a síndrome do final de ano; a síndrome do vazio existencial.
Maniologia: a mania de limpeza excessiva.
Mitologia: o mito de a autodisciplina prejudicar a criatividade; o mito do prazer ser
a única fonte de felicidade; o mito de o dinheiro ser garantia de felicidade; o mito de apenas
o alcance das metas gerar felicidade; o mito de a cultura ser a indicadora da felicidade; o mito
do ―se Deus quiser‖; o mito de ―o acaso vai me proteger‖.
Holotecologia: a proexoteca; a administroteca; a economoteca; a psicoteca; a organizacioteca; a filosofoteca; a parapsicoteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Psicologia do Desenvolvimento; a Prospectivologia; a Administraciologia; a Economia Doméstica; a Psicologia Financeira; a Parapercepciologia; a Psicologia Existencial; a Psicologia Positiva; a Somatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin organizadora.
Masculinologia: o autogestor; o sistemático; o autodisciplinado; o proexista; o proexólogo; o completista; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador independente; o evoluciólogo;
o apoiante; o estrategista existencial; o senhor do próprio destino.
Femininologia: a autogestora; a sistemática; a autodisciplinada; a proexista; a proexóloga; a completista; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora independente; a evolucióloga; a apoiante; a estrategista existencial; a senhora do próprio destino.
Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens
maxiproexologus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: autogestão existencial precoce = a iniciada já na adolescência pelo inversor existencial; autogestão existencial madura = a mantida na senescência pelo inversor veterano.
Culturologia: a cultura da Proexologia; a cultura da autorganização; a cultura do completismo.
Funções. Ao traçar paralelos entre a gestão de empresas e a gestão proexológica, e ao
fazer as devidas adequações, as tarefas efetuadas pelo autogestor podem ser agrupadas em categorias, constituindo as principais funções da autogestão existencial. Eis as 6 funções básicas da autogestão existencial, dispostas em ordem funcional:
1. Autoplanejamento existencial: a autodeterminação de metas, procedimentos e ações,
na própria vida, visando a realização de finalidade específica.
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2. Autorganização existencial: a ordenação e disposição, feitas pela conscin, das partes
essenciais e dos componentes da vida.
3. Autodireção existencial: o ato de levar a si mesmo de certo lugar para outro, na própria existência, através da conjugação ou interligação de atividades, visando obter resultados específicos.
4. Autocontrole existencial: o conjunto de ações promovidas pela conscin sobre si mesma, para garantir a consecução das metas e estratégias pessoais conforme o planejado.
5. Autocapacitação existencial: a série de ações efetuadas pela conscin para a aquisição ou melhoria de qualidades, atributos e conhecimentos necessários ao desempenho de tarefas
e atribuições de natureza proexológica, ao longo da vida.
6. Automanutenção existencial: os cuidados com a saúde holossomática visando a preservação e o bom funcionamento dos veículos de manifestação consciencial, e todas as atividades
de apoio, auxílio ou suporte às demais funções da autogestão existencial, promovidos pela própria
conscin.
Terapeuticologia: a proexoterapia; a terapia ocupacional; a terapia de família; a autoconsciencioterapia; a projecioterapia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autogestão existencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
04. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
05. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
06. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Conscin organizadora: Holomaturologia; Homeostático.
09. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
10. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
11. Periscópio proexológico: Cosmovisiologia; Homeostático.
12. Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.
13. Procedimento técnico-administrativo: Procedimentologia; Neutro.
14. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Whole pack conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.

CONFORME A PROEXOLOGIA, AS TÉCNICAS RELATIVAS
AO DETALHISMO E À EXAUSTIVIDADE QUANDO APLICADAS À AUTOGESTÃO EXISTENCIAL SE APOIAM NA MÁXIMA “PEQUENAS DECISÕES, GRANDES RESULTADOS”.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, gerencia a própria vida de acordo com a autoproéxis? Está satisfeito(a) com a forma de conduzir a vida pessoal?
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AUTOGESTÃO PARAPERCEPTIVA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autogestão paraperceptiva é a ação de a conscin, homem ou mulher, desenvolver ajustes nos procedimentos parapsíquicos pessoais através de estudo especializado, observação acurada e experimentação laboratorial, a fim de ampliar a interassistencialidade lúcida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O termo gestão vem do idioma Latim, gestio, “ação de administrar,
de dirigir; gerência; gestão”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição para deriva do
idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo perceptivo procede do
idioma Latim, percipere, “perceber; observar; conhecer por meio dos sentidos; tomar; apoderar-se
de; receber; adquirir; notar; reparar; colher”, provavelmente através do idioma Francês, perceptif,
“perceptivo”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autadministração paraperceptiva. 2. Autogerência paraperceptiva.
3. Autonomia paraperceptiva. 4. Autogestão parapsíquica.
Neologia. As 3 expressões compostas autogestão paraperceptiva, autogestão paraperceptiva básica e autogestão paraperceptiva avançada são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Autogestão perceptiva. 2. Desorganização paraperceptiva. 3. Terceirização paraperceptiva. 4. Falta de gerenciamento paraperceptivo. 5. Heteronomia paraperceptiva.
Estrangeirismologia: o flash mnemônico; os insights relacionados às próprias vivências; know-how autoinvestigativo; o rapport com a equipex; a open mind predispondo à parapercepção; a performance assistenciológica do paraperceptor.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autadministração da paraperceptibilidade.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Intuição:
parapercepção instintiva. Parapercepção exige acuidade. Parapercepção: herança paragenética.
Parapercepção: herança evolutiva. Autogestão paraperceptiva: autevolução.
Ortopensatologia: – “Paraperceptibilidade. A autoparaperceptibilidade está entre os
assuntos básicos mais extraterrestres que existem”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autogestão paraperceptiva; a autorreeducação
pensênica; a autorganização pensênica; a autopensenidade lúcida na condição de autodefesa e interassistencialidade; os lucidopensenes no diagnóstico das parapercepções; a lucidopensenidade;
a limpeza dos bagulhos pensênicos e energéticos; a acuidade pensênica na autoparapercepção;
a autocriticopensenidade; o holopensene pessoal favorecendo o autodomínio das emoções; a diferença holopensênica entre o antes e o depois da autogestão paraperceptiva; a expressão dos atributos e a expansão dos contributos intraconscienciais pensênicos da autogestão paraperceptiva;
a obtenção e a manutenção da higiene holopensênica na parapercepção; o contato direto com
o holopensene catalisador dos evoluciólogos.
Fatologia: a qualificação intelectual para melhor aproveitamento das oportunidades assistenciais; o hábito sadio de autoquestionamentos e autorreflexões para respeitar os limites da interassistência; a vontade de assistir; a prontidão holossomática; a acuidade da atenção dividida na
análise dos fatos; o diagnóstico diferencial entre si e o outro; o acolhimento, orientação e encaminhamento; o registro das paraperceptibilidades e a assunção do parapsiquismo; a postura pro
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ativa; o empreendedorismo pessoal; a interassistência holossomática; a tares teática na interassistência grupocármica; a tares teática na interassistência no local de trabalho; o ato de estar preparado para a extrapauta; o ato de reciclar os hábitos e rotinas; o ato de ver melhor definidas as próprias responsabilidades; a renúncia às antigas ações automiméticas de terceirização do próprio dever; o automitridatismo; as reações emocionais e consequências energéticas; o equilíbrio emocional; a boa intenção e boa vontade do assistente qualificando, intelectualmente com autodiscernimento, a atuação pessoal; a presença consciencial lúcida extrapolando a intercomunicação através
da parapercepção; a atenção plena; a relevância da pacificação íntima como condição essencial na
parapercepção; a confirmação da assistência; o Programa Verbetografia na condição de senha para adquirir unidades de lucidez (cons) na assunção da parapercepção pessoal.
Parafatologia: a autogestão paraperceptiva; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático indutor de lucidez; a autogestão cosmoética considerando a interdimensionalidade;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal na parapercepção; o emprego do paracérebro na
paraperceptibilidade; a telepatia condutora da parapercepção; a paraorientação da palavra certa no
momento certo; o desbloqueio holochacral; a expansão energossomática; a prontidão energética;
a organização pessoal propiciando o rapport com o amparo extrafísico; a autofocalização e autoconexão com os amparadores extrafísicos; a atuação com a equipe de amparadores técnicos e especialistas em Parapercepciologia; os parabanhos de energia confirmatórios; a decisão providencial de priorizar a assim e a dessassim, antes, durante e após os trabalhos interassistenciais; a empatia no acoplamento áurico; a prática diária da tenepes; os aportes tenepessológicos; a autovivência de parassincronicidades significativas; as achegas paracientíficas, notadamente após a implementação da autogestão paraperceptiva; as recins paraperceptivas funcionando ao modo de degraus evolutivos; a zona de desenvolvimento proximal nas interações conscienciais paraperceptivas propiciando a expansão da presença consciencial; a pararresponsabilidade com a auto e heterassistência; o paracompromisso firmado no Curso Intermissivo (CI).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento–hiperacuidade paraperceptiva; o sinergismo vontade–intenção–energia consciencial (EC); o sinergismo presença consciencial–autoridade cosmoética.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado ao estudo da parapercepção;
o princípio da autopesquisa indispensável à Parapercepciologia; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da compreensão interassistencial; o princípio evolutivo fundamental de domínio
das ECs; o princípio da interassistencialidade; o princípio pessoal de a assistência ser responsabilidade íntima; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) evidenciando a maturidade parapsíquica; os princípios transcendentes da autoparaperceptibilidade; o princípio da disponibilidade
assistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos da autogestão e auteducação consciencial; o código de conduta paradiplomática cosmoética.
Teoriologia: a teoria da interassistencialidade; a teoria da serialidade existencial (Seriexologia); a teoria da evolução do autoparapsiquismo.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da assim-desassim; a técnica da
soltura energossomática; a técnica da assepsia energética; a técnica interassistencial da tenepes;
a técnica do encapsulamento parassanitário; as técnicas de sondagem bioenergética; as técnicas
autoconsciencioterápicas; as técnicas da autogestão aplicadas à parapercepção.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico em Instituição Conscienciocêntrica
(IC) favorecendo a autogestão paraperceptiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia; o laborátorio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da
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Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível
dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Verbetografia.
Efeitologia: o efeito do parapsiquismo homeostático; o efeito das autorreflexões; o efeito profilático ante as tendências automiméticas; o efeito da identificação do autossinal paraperceptivo e a potencialização do trinômio evolutivo autocognição-autoconfiança-autossuficiência
no âmbito da interassistencialidade; o efeito pacificador do autoconhecimento; o efeito do holopensene cosmoético do parapercepciologista qualificando o campo bioenergético homeostático
assistencial.
Neossinapsologia: o abertismo consciencial necessário para a dinamização de neossinapses da Parapercepciologia; as neossinapses advindas da autolucidez parapercepciológica; as
neossinapses advindas do acoplamento com amparador ampliando a visão parapercepciológica;
as neossinapses recicladoras promovidas pela Parapercepciologia; as neossinapses adquiridas
nas dinâmicas parapsíquicas do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); as
neossinapses adquiridas nos cursos de campos bioenergéticos realizados na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); as neossinapses adquiridas na autoconsciencioterapia realizada na Organização Internacional da Consciencioterapia (OIC).
Ciclologia: o ciclo da renovação pessoal sensação-percepção-parapercepção; a necessidade do ciclo de reflexões autocríticas perante as vivências parapercepciológicas.
Enumerologia: a autogestão da consciencialidade; a autogestão da evolutividade; a autogestão da cosmoeticidade; a autogestão das autoprioridades; a autogestão da energossomaticidade; a autogestão da comunicabilidade; a autogestão da interassistencialidade.
Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção; o binômio autobservação-inspiração; o binômio compensação bioenergética–flexibilidade energossomática; o binômio autocognição–responsabilidade reciclogênica.
Interaciologia: a interação fenômeno físico–fenômeno fisiológico; a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação absorção energética–exteriorização energética; a interação estreita com as consciexes amparadoras.
Crescendologia: o crescendo estado vibracional–sinalética energética; o crescendo iscagem inconsciente–iscagem lúcida; a neoideia advinda do crescendo observação-parapercepção; o crescendo pesquisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica cosmovisiológica;
o crescendo memória-holomemória-omnimemória; o crescendo persistência-determinação-completismo.
Trinomiologia: o trinômio autoparaperceptibilidade-autocosmoética-interassistencialidade; o trinômio da percuciência concentração mental–atenção fixada–hiperacuidade; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio neopensenidade–autocrítica–revisão da autoparapercepção; o trinômio autoconhecimento–autopesquisa parapsíquica–
–hiperacuidade.
Polinomiologia: o polinômio rapport–interação–acoplamento áurico–desassimilação;
o polinômio flexibilidade pensênica–assertividade–despojamento–domínio energético; o polinômio autorreflexão-autorreconhecimeto-autorreciclagem-autevolução; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim.
Paradoxologia: o paradoxo de a aplicação da voliciolina ser, ao mesmo tempo, a mais
fácil – não exige qualquer liturgia, a não ser vontade –, e a mais difícil – exige a autoconscientização sem espetacularidades –, de ser aplicada; o paradoxo de o aprimoramento bioenergético
ser individual e intransferível, mas ocorrer na interação entre consciências, subumanos, vegetais,
ambientes e objetos.
Politicologia: a energocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia;
a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à conquista do parapsiquismo cosmoético;
a lei da assistência bioenergética; a lei de responsabilidade do mais lúcido.
Filiologia: a autoparapercepciofilia; a interassistenciofilia; a parapsicofilia; a energofilia;
a evoluciofilia; a neofilia; a raciocinofilia; a conscienciofilia; a autopesquisofilia; a amparofilia.
Fobiologia: a eliminação da parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação autoparapsíquica; a síndrome da labilidade parapsíquica psicossomática.
Maniologia: a evitação da mania autocorruptiva de interpretar os parafenômenos sem
compreender adequadamente.
Mitologia: a autocomprovação da ilogicidade do mito da dimensão intrafísica única.
Holotecologia: a energeticoteca; a pensenoteca; a cognoteca; a experimentoteca; a maturoteca; a autopesquisoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Grupocarmologia;
a Interassistenciologia; a Psicossomatologia; a Cosmoeticologia; a Voliciologia; a Autocriteriologia; a Autopesquisologia; a Acoplamentologia; a Parassemiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin atenta; a isca humana lúcida; a conscin reflexiva; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o parapercepciologista; o tenepessista; o amparador intrafísico; o acoplamentista; o evoluciente; o agente retrocognitor; o conviviólogo; o epicon lúcido; o pesquisador; o autodecisor; o intermissivista; o consciencioterapeuta; o reeducador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ofiexista; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a parapercepciologista; a tenepessista; a amparadora intrafísica; a acoplamentista; a evoluciente; a agente retrocognitora; a convivióloga; a epicon lúcida; a pesquisadora; a autodecisora; a intermissivista; a consciencioterapeuta; a reeducadora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ofiexista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens paraperceptus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens sensitivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: autogestão paraperceptiva básica = a da conscin ainda inexperiente
quanto à utilização dos recursos disponíveis para o aperfeiçoamento do autoparapsiquismo; autogestão paraperceptiva avançada = a da conscin experiente quanto ao aproveitamento máximo dos
recursos otimizadores do próprio parapsiquismo.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da conscientização das pararrealidades; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da lucidez seriexológica.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autogestão paraperceptiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
03. Assim: Energossomatologia; Neutro.
04. Autoconfiança parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
05. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
06. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Autoprontidão energossomática: Energossomatologia; Neutro.
08. Labilidade parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
09. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
11. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Parapsiquismo verbetográfico: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Revisão gráfica parapsíquica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
14. Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A AUTOGESTÃO PARAPERCEPTIVA É INICIATIVA A SER
IMPLEMENTADA COM AUTOMOTIVAÇÃO LÚCIDA E RACIONAL, DE MODO CONTÍNUO E CRESCENTE, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DA INTERASSISTENCIALIDADE TEÁTICA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o tema avançado da autogestão da
paraperceptibilidade? Tal assunto alcança você de algum modo?
Bibliografia Específica:
1. Camillo, Regina; Revisão Gráfica Parapsíquica; Artigo; Anais do II Congresso Internacional de Verponologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15 N. 1; 1 E-mail; 10 enus.; 3 ilus.;
4 tabs.; 23 refs; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
Janeiro-Março, 2011; páginas 49 a 64.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.236.

F. H.
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AUTOGRAFIA CUTÂNEA
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autografia cutânea é o ato da conscin manuscrever intencionalmente na
mão, dedo, braço, coxa ou até no rosto, com tinta comum de qualquer cor, alguma anotação, aviso, endereço, nome ou número de telefone, o qual não deseja esquecer, ou mesmo algum tipo de
mensagem gravada na pele para ser transmitida logo em seguida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra autógrafo vem do idioma Francês, autographe, derivado do idioma Latim, autographus, e este do idioma Grego, autógraphos, “escrito pela própria mão”. Surgiu
em 1712. O vocábulo autografia apareceu em 1858. O termo cutâneo procede do idioma Latim,
cutis, “invólucro; pele”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Agenda cutânea. 2. Artifício mnemônico. 3. Assinatura pensênica
epidérmica; autografia epidérmica; automensagem epidérmica; dermografia com tinta; grafite epidérmico; grafopensene epidérmico; inscrição epidérmica; memento epidérmico. 4. Lembrete na
pele; manuscrito na pele.
Arcaismologia. A autografia cutânea ou epidérmica é processo instintivo, imaturo e arcaico de registro de palavras.
Neologia. As 3 expressões compostas autografia cutânea, miniautografia cutânea e maxiautografia cutânea são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Dermografia anímica. 2. Dermografia não intencional com tinta.
3. Autografia de autor(a). 4. Heterografia cutânea.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorganização.
Analogismo. A autografia cutânea é manifestação similar à tatuagem efêmera, podendo
ser informação ou até protesto.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio evolutivo; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a autografia cutânea; a agenda cutânea; o artifício mnemônico; o memento
epidérmico; a autodesorganização; a hipomnésia; a dislexia; a agenda intrafísica; a alienação;
o assentamento do ego; a autocrítica; a autodidaxia; a autexpressão; a ectopia; a educação; a estilística; as gafes; as inadequações.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência.
Antagonismologia: o antagonismo neurônio / músculo.
Filiologia: a grafofilia; a somatofilia.
Sindromologia: a síndrome minicerebelar.
Maniologia: as manias pessoais.
Holotecologia: a autografoteca.
Interdisciplinologia: a Somática; a Somatologia; a Comunicologia; a Mnemossomatologia; a Dermatologia; a Arquivologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa hiperativa; a pessoa desorganizada.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o homem de ação.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens inordinatus. Dentre as categorias de personalidades,
o ato da autografia cutânea, com toda lógica, tende a ser mais traço característico do Homo stultus (minor) em vez do Homo sapientior (major).
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautografia cutânea = o número de telefone escrito na pele (mão,
braço); maxiautografia cutânea = a tatuagem com legenda ou escrita extensa.
Culturologia: os idiotismos culturais.
Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, as autografias cutâneas, na condição de agendas epidérmicas, podem ser classificadas quanto à forma escrita em 5 tipos básicos, aqui listados
na ordem funcional:
1. Letras minúsculas.
2. Letras maiúsculas.
3. Cifras.
4. Símbolos.
5. Desenhos gráficos.
Explicitação. A autografia cutânea pode ser ambivalente: explícita quanto às partes do
soma expostas ao público, e implícita quanto às partes encobertas, por exemplo, a coxa da jovem
estudante fazendo prova escolar.
Sutileza. A luva e a roupa em geral são recursos de acobertamento da autografia epidérmica.
Interdisciplinaridade. A autografia cutânea apresenta relação direta com a Dermatologia e indireta com os fenômenos da Parapercepciologia (Dermografismo).
Fatuística. A autografia cutânea faz lembrar 2 fatos incontestáveis: o papel aceita tudo
como recurso de registro, a pele, não.
Surpreendência. A autografia cutânea pode revelar, sem querer, a intimidade da pessoa
ao modo de confissão inesperada.
Fatuística. A autografia cutânea foi empregada artisticamente como recurso de comunicação, com muita oportunidade, bom gosto e êxito, na apresentação do filme, drama, “Retrato de
Uma Mulher”. A frase do título, no original em Inglês, The Portrait of a Lady, aparece manuscrita, bem legível, na palma aberta e no dedo médio da mão esquerda feminina, apontando o início
da película.
Autopesquisologia. Hipótese de pesquisa pertinente sobre o tema: – Há alguma relação
da autografia cutânea com a onicofagia?
Inexperiência. Pela Conscienciometrologia, a autografia cutânea é processo ou evidência clara de imaturidade ou inexperiência consciencial revelando ausência de autocrítica e de autoconfiança, notadamente quanto ao atributo consciencial da memória cerebral pessoal. Importa
observar o fato: ao manuscrever na mão a conscin demonstra ser pessoa alfabetizada.
Eliminação. A partir da Consciencioterapia, a autografia cutânea, quando excessiva,
representando mau hábito mnemônico, pode ser eliminada, de modo simples, pelo uso de folha de
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papel em branco, pequeno caderno de notas de campo, agenda pessoal ou, de modo ainda mais
sofisticado, por intermédio do laptop ou computador pessoal portátil.
Detalhismo. No âmbito da Conviviologia, existe a expressão popular “pelo dedo se conhece o gigante”, e pela Ciência, simples detalhe de parte aponta a grandeza do todo. É justamente o caso da autografia epidérmica, o pormenor aparentemente desprezível (“Telefone Charles”),
escrito diretamente na mão, pode depreciar inteiramente a imagem pública da personalidade. Se
o perfeccionismo é doença, o detalhismo não faz mal a ninguém.
Anotação. Quanto à Cosmoeticologia, a autografia cutânea pode funcionar positivamente como anotação anticorruptora em certos contextos ou injunções críticas.
Antiprofissionalismo. Do ponto de vista da Experimentologia, a autografia cutânea
é manifestação franca de autoincoerência, antiprofissionalismo e constrangimento, por exemplo,
para o neurologista, psiquiatra ou psicólogo, quando portadores da anticientificidade, ensinando
mnemotécnica ou tratando pacientes portadores de hipomnésia, e até para o professor (ou professora), o pedagogo ou educador perante os alunos.
Inadequação. De acordo com a Holomaturologia, a autografia epidérmica apresenta inadequação da forma, local e modus faciendi de autexpressão pobre, grafite epidérmico, próprio
dos pichadores ou grafiteiros, em si próprios.
Heteravaliação. No estudo da Homeostaticologia, a autografia cutânea, mero ato de escrever na própria pele, pode significar a anatomização micrótoma da conscin, evidenciando ser
unidade mínima de heteravaliação consciencial.
Antitécnica. Dentro da Infocomunicologia, a autografia epidérmica é atitude antitécnica,
espontânea, da pessoa primária em comunicação fazendo do próprio corpo o soma-notebook.
Emprego. Através da Intrafisicologia, a autografia cutânea, além do uso sobre a mão,
é recurso empregado na propaganda (comerciais de televisão, telelixeira, hiperpublicidade), na
Politicologia (carapintadas), na Arte, no comércio e até no aprendizado (Educação).
Consequências. Considerando a Cogniciologia, a autografia epidérmica é sutileza secundária e insignificante, mero protótipo da simplicidade cognitiva. No entanto, acarreta consequências exigindo reflexão, se analisarmos com profundidade a complexidade da consciência e da
Ciência, a Conscienciologia.
Hipomnésia. Frente à Mnemossomatologia, a autografia cutânea é, sem dúvida, recurso
prático, à mão (sem trocadilho), contudo revelando sempre a hipomnésia da conscin.
Agenda. Diante da Paracronologia, a autografia cutânea é recurso mnemônico anti-higiênico, próprio da imaturidade do período da adolescência, quando, não raro, o jovem, rapaz ou
moça, escreve palavras junto ao polegar da mão esquerda – quando destro – a fim de lembrar algo
considerado relevante ou oportuno no momento evolutivo. Neste caso é agenda epidérmica sem
criatividade.
Distorções. Quanto à Parapatologia, mera manifestação pensênica singela – escrever
palavras na mão – em certos casos aponta distorções complexas da conscin de acordo com a Conscienciologia.
Palavrão. Por exemplo, a autografia cutânea quando escrita com palavrão pode estar expressando patopensene (palavra nociva) e ser anticosmoética.
Grafomania. A autografia cutânea tem também alguma relação com a grafomania ou
graforragia, a tendência da escrever excessivamente (pletora gráfica).
Heterografia. Outro aspecto patológico importa ressaltar no universo da autografia cutânea: o antagonismo em relação à heterografia cutânea.
Vandalismo. Em janeiro de 2000, o obstetra nova-iorquino, Allan Zarkin, praticou a cesariana e deixou assinado, a bisturi, as próprias iniciais, AZ, no ventre da paciente. Inesperado
vandalismo cirúrgico ou loucura punida pela Lei.
Zorro. Segundo a Polícia, Zarkin chegou a dizer ter feito “lindo trabalho”, verdadeira
obra de arte, e, por isso, merecia assiná-la. Contudo, o povão de imediato criou o apelido “Doctor
Zorro” para o esculápio imaturo.
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Indenização. A paciente estava exigindo a indenização de US$ 5,5 milhões, sentindo-se
qual animal fêmea, marcada a escalpelo.
Cola. Perante a Parapedagogiologia, há moças, estudantes adolescentes, empregando
a autografia epidérmica para fazer cola escrita na coxa, antes do exame escolar, recurso francamente anticosmoético, no caso, também antipedagógico.
Água. Tendo em vista a Paraprofilaxiologia, a água é a borracha (eraser) da autografia
cutânea, muito melhor se comparada à saliva usada por adolescentes sem Higiene Pessoal.
Autopensenidade. Com base na Pensenologia, o ato específico da autografia epidérmica
(moldura, forma) deriva de subpensene, podendo representar até megapensene (mensagem, conteúdo).
Autodesorganização. Conforme a Recexologia, a autografia cutânea quando analisada
e interpretada como autexame à luz da recin e da recéxis, evidencia de maneira indefensável falta
de autorganização primária.
Intoxicação. Em função da Somatologia, a autografia cutânea é ato de antianatomia light
não chegando a representar ameaça séria ao soma, ginossoma ou androssoma, contudo há tintas
usadas pelas pessoas para escrever capazes de intoxicar através da absorção epidérmica, química.
Cerebelo. Por outro lado, o ato da autografia cutânea, ao envolver a mão e os dedos, expressa atitude genuinamente cerebelar, psicomotriz, inferior, e não diretamente dos 2 hemisférios
cerebrais, cognitiva, superior.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autografia cutânea, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
2. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
3. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
4. Conformática: Comunicologia; Neutro.
5. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
6. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
7. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.

A AUTOGRAFIA CUTÂNEA É RECURSO INDISCUTIVELMENTE ANTISSOMÁTICO: A PELE NÃO FOI GERADA
PELA GENÉTICA E A BIOLOGIA HUMANA PARA SER
MERA FOLHA BRANCA ONDE SE ESCREVEM RECADOS.
Questionologia. Você ainda escreve recados na própria pele? Como interpreta o fato:
autodesorganização, autopragmatismo, autodiagnóstico ou autocorrupção?
Filmografia Específica:
1. O Livro de Cabeceira. Título Original: The Pillow Book. País: França; Reino Unido; Holanda; & Luxemburgo. Data: 1996. Duração: 126 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês; Cantonês; Japonês;
Italiano; & Mandarim. Cor: Preto-e-branco; & Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Peter Greenaway. Elenco: Vivian Wu; Yoshi Oida; Ken Ogata; & Hideko Yoshida; & Ewan McGregor. Produção:
Kees Kasander. Desenho de Produção: Koichi Hamamura; Willemijn Loivers; Hiroto Oonogi; Andrée Putman; Noriyuki
Tanaka; & Wilbert Van Dorp. Roteiro: Peter Greenaway, baseado no livro de Sei Shonagon. Fotografia: Sacha Vierny.
Montagem: Peter Greenaway; & Chris Wyatt. Companhia: Kasander & Wigman Productions; Woodline Films Ltd.; Alpha Films; Channel Four Films; Studio Canal; Delux Productions; Eurimages; & Nederlands Fonds voor de Film. Sinopse: No Japão dos anos 70, a jovem Nagiko comemora o aniversário com estranho ritual: o pai lhe escreve no rosto en-
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quanto a mãe lê o “livro de cabeceira” escrito por Sei Shonagon há quase 1 milênio. Obrigada a aceitar o casamento arranjado, a vida de Nagiko muda quando conhece Jerome, tradutor inglês e bissexual.
2. Retratos de Uma Mulher. Título Original: The Portrait of a Lady. País: Reino Unido; & EUA. Data: 1996.
Duração: 144 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês; & Italiano. Cor: Colorido. Legendado:
Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Jane Campion. Elenco: Nicole Kidman; John Malkovich; Barbara
Hershey; Mary-Louise Parker; Martin Donovan; Shelley Winters; Richard E. Grant; Shelley Duvall; Christian Bale;
Viggo Mortensen; Valentina Cervi; & John Gielgud. Produção: Steve Golin; & Monty Montgomery. Desenho de Produção: Janet Patterson. Direção de Arte: Martin Childs; & Mark Raggett. Roteiro: Laura Jones, baseada na obra de Henry
James. Fotografia: Stuart Dryburgh. Música: Wojciech Kilar. Montagem: Veronika Jenet. Efeitos Especiais: Snow Business International; Effects Associates; First Effects; Peerless Camera Company; & Germano Natali. Companhia: Polygram Filmed Entertainment; & Propaganda Films. Sinopse: Americana, bonita e cheia de vida, é alvo de plano traçado
por 2 amantes, interessados na fortuna herdada pela jovem.
Bibliografia Específica:
01. Clarín; Redação; Operó, le gusto y lo firmó (Cirurgião AZ, Apelidado “Doctor Zorro”); Tabloide; Diário;
Ano LV; N. 19.394; Seção: Informacion General; 1 ilus.; Buenos Aires; Argentina; 23.01.2000; página 46.
02. Época; Redação; Tempo de Pintar a Cara (Caras Pintadas); Revista; Semanário; Ano II; N. 32; Seção:
Brasil; 7 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 13.12.99; páginas 38 e 39.
03. Época; Redação; Vândalo do Bisturi (Heterografia Cutânea); Revista; Semanário; Ano II; N. 89; Seção:
Periscópio; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 31.01.2000; página 30.
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AUTOGUIAMENTO AMAURÓTICO
(AUTENGANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoguiamento amaurótico é a condição de autassédio da conscin, homem ou mulher, sujeita às automimeses regressivas e aos autenganos gerados a partir das distorções autopensênicas e interpretações equivocadas de fatos e parafatos, mesmo tendo acessado as
verpons conscienciológicas, orientando a própria conduta à margem do paradigma consciencial
e da evolução lúcida.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo guia deriva do idioma Gótico, widan, “juntar-se”, pelo idioma Latim,
guidare, “guiar”. Surgiu no Século XV. O sufixo mento procede do idioma Latim Vulgar, mentu,
e é formador de substantivos derivados de verbos. O termo amaurose provém do idioma Grego,
amaúrósis, “obscurecimento; enfraquecimento da visão; cegueira total ou parcial, especialmente
aquela que não apresenta alteração ou lesão grosseira dos olhos, resultante de doenças da retina
ou do nervo óptico”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autorientação amaurótica. 2. Autodirecionamento amaurótico.
3. Autodirecionamento falho. 4. Autonorteamento antievolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas autoguiamento amaurótico, miniautoguiamento
amaurótico e maxiautoguiamento amaurótico são neologismos técnicos da Autenganologia.
Antonimologia: 1. Autoguiamento lúcido. 2. Autorientação existencial lúcida.
3. Autodirecionamento pesquisístico. 4. Autodirecionamento evolutivo. 5. Autogoverno existencial.
Estrangeirismologia: o upgrade a cada reciclagem; a leitura en passant sem profundidade; a atenção de cada feedback externo; o rapport com o amparador extrafísico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autodesassedialidade.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Aprendemos, depois sabemos.
Proverbiologia. Eis provérbio relacionado com o tema: – O verdadeiro cego é aquele
que não quer enxergar.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Achismo. A pessoa convicta, através das autexperimentações, tem autoconfiança,
diferente da conscin achista que não possui certezas relativas”.
2. “Amaurose. O desejo cego é a primeira amaurose do Ser Humano quando ainda obtuso”.
3. “Autodiscernimento. O primeiro item da Inteligência Evolutiva (IE) é o autodiscernimento, por isso, a primeira cláusula do Código Pessoal de Cosmoética (CPC) deve ser o autodiscernimento teático”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da insensatez amaurótica; o holopensene pessoal
autassediado; os axiopensenes; a axiopensenidade; os babelpensenes; a babelpensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os repensenes; a repensenidade; os semipensenes; a semipensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os tautopensenes; a tautopensenidade; os toxopensenes; a toxopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; a autoculpa criando autopatopensenes rígidos; a autopatopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a leitura de livros
da Conscienciologia contribuindo na troca do bloco pensênico e na autopesquisa; a liberdade pen-
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sênica; o holopensene pessoal da autopesquisa; o holopensene da autoconsciencioterapia; o holopensene da interassistencialidade.
Fatologia: o autoguiamento amaurótico; a cegueira causada pelas próprias verdades; as
reflexões sem confrontações; as conclusões sem cientificidade; a falta de posicionamento causado
pela pusilanimidade; a procrastinação; a condição de ser influenciável; a heterodependência para
tomar as decisões; a falta de cientificidade dificultando as autorreflexões dos fatos e parafatos; as
análises realizadas com superficialidade; o isolamento impedindo a autexperimentação dos desconfortos quanto aos feedbacks; a carência afetivo-sexual causando emocionalismo instável; o autassédio; a dramatização de situações imaginárias; o mecanismo de funcionamento na condição
de buscador-borboleta; o traço do controle impedindo maior abertura; a vaidade do conhecimento
teórico sendo exposta em sala de aula; a visão limitada da intrafisicalidade; a inexperiência do novato; o acesso à Conscienciologia com idade avançada; a crença em “salvador” dificultando a assistência qualificada e a tares; o fechadismo em receber ajuda e assistência mantendo postura de
pseudoautossuficiência; a impulsividade não permitindo ouvir os outros; os ganhos secundários
e temporários; o orgulho impedindo identificar as extrapolações; a conexão com as neoideias ao
assistir as tertúlias conscienciológicas online; o foco na autopesquisa intraconsciencial; a assunção do paradigma consciencial; o ato de escrever o verbete como ferramenta de autoconhecimento; a confrontação das ideias pessoais com as de outras pessoas; o esforço pessoal para passar pelos gargalos evolutivos; o ato de dar tempo ao tempo; a autorreciclagem sendo facilitada pela
convivência laboriosa na Cognópolis; o foco na assistência; o desconfiômetro pessoal; o temperamento favorecendo a autodisciplina; o planejamento facilitando as recins; o abertismo; o Universalismo; a empatia; a tares; o foco na constituição da dupla evolutiva (DE).
Parafatologia: o parapsiquismo amaurótico; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta de desassimilação energética; o investimento dos amparadores extrafísicos desconsiderados; a banalização das projeções conscientes (PCs) e dos assédios extrafísicos; as repercussões energéticas durante as tertúlias ao vivo; a primener; as extrapolações parapsíquicas; os sincronismos interdimensionais; a mobilização básica das energias (MBEs) ajudando
no relaxamento mental; as extrapolações de origem extrafísica na tenepes; as vivências parapsíquicas com a duplista assistencial; as retrocognições nos cursos de campo; as projecioterapias esclarecendo os incômodos psicossomáticos; o balanço da tenepes mostrado pelo amparador extrafísico; as repercussões energéticas com a aproximação holossomática do(a) duplista; o auto e heterodesassédio na convivência salutar com o(a) duplista.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assimilação da teoria–autovivência da prática; o sinergismo nosográfico comodismo-imaturidade; o sinergismo autodesassédio-heterodesassédio; o sinergismo mudança de pensamento–mudança do comportamento; o sinergismo parapsiquismo-comunicabilidade-intelectualidade.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da descrença (PD); o princípio de duvidar das próprias certezas; o princípio da teática; o princípio da realidade única; o princípio ―quem procura, acha‖;
o princípio espúrio do autocomodismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a teática do código de convivialidade; o código pessoal de prioridades evolutivas.
Teoriologia: o 1% de teoria e os 99% de prática; a teoria dos gargalos evolutivos; a teoria da evolução através dos autesforços; a teoria da autocura; a teoria da inteligência evolutiva
(IE); a teoria sem prática; a teoria da autorganização.
Tecnologia: a técnica do enfrentamento do malestar; a técnica da autoconsciencioterapia; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da projecioterapia; a técnica da rotina útil;
a técnica da tenepes no desenvolvimento do parapsiquismo lúcido; a técnica do levantamento au-
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tobiográfico desta vida; a técnica da segunda leitura; a técnica do diagnóstico dos esquemas disfuncionais.
Voluntariologia: o voluntariado aumentando o círculo do próprio convívio e as experiências parapsíquicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia;
o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico do EV;
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível
da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito pêndulo ao aceitar as neoideias sem experimentação; o efeito de
correr atrás do tempo perdido; o efeito da saturação fazendo a conscin sair da zona de conforto
patológica; o efeito do preço pago pela decisão tomada; o efeito da responsabilidade pela liberdade conquistada; o efeito do detalhamento da autobibliografia no autoconhecimento; o efeito da
diminuição do autassédio pelo autoconhecimento e convívio sadio; o efeito esclarecedor da autorreflexão; o efeito da consciencioterapia colocando luz sobre o ponto cego consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses criadas nas reciclagens intraconscienciais; as neossinapses desassediadoras; as neossinapses geradas pelas extrapolações; as neossinapses adquiridas na consciencioterapia; as neossinapses geradas nas experiências conviviais entre duplistas;
as neossinapses adquiridas durante a prática da tenepes; as neossinapses desenvolvidas a partir
do acoplamento com o amparador extrafísico.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo autorreflexão-autocognição.
Enumerologia: a condição amaurótica específica; a condição amaurótica temporária;
a condição amaurótica parcial; a condição amaurótica total; a condição amaurótica radical;
a condição amaurótica extrema; a condição amaurótica perene. O achismo; o ignorantismo;
o ilogismo; o acriticismo; o absolutismo anticosmoético; a comatose; o teologismo.
Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio minipeça-maximecanismo; o binômio consciência comodista–consciência ativa; o binômio jejuno-minidissidente; o binômio orgulho-extrapolação; o binômio reflexão-reciclagem; o binômio incômodo-projecioterapia.
Interaciologia: a interação assediado-assediador; a interação amparando-amparador;
a interação entre duplistas.
Crescendologia: o crescendo autesforço-autossuperação; o crescendo planejamento-realização; o crescendo organização-produção.
Trinomiologia: o trinômio desejo-preguiça-hedonismo; o trinômio necessidade-propósito-persistência; o trinômio pensar-entender-mudar; o trinômio abuso de poder–controle–Cosmoética; o trinômio organização-planejamento-ação.
Polinomiologia: o polinômio vontade-posicionamento-decisão-ação; o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autocognição-autorreciclagem.
Antagonismologia: o antagonismo conscin lúcida / conscin amaurótica; o antagonismo
conscin proativa / conscin comodista; o antagonismo pensenização lúcida / ruminação mental;
o antagonismo achismo / convicção vivenciada.
Paradoxologia: o paradoxo de o excesso de pensamentos inúteis sobrecarregar o cérebro vazio; o paradoxo da aparente solidão intrafísica; o paradoxo de a zona de conflito poder
ser a zona de conforto; o paradoxo de saber muito na teoria e pouco na prática; o paradoxo de
a evolução individual somente existir em grupo; o paradoxo de o assediador poder ensinar.
Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia;
a assistenciocracia.

Enciclopédia da Conscienciologia

3233

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito; a lei da generalização das experiências; a lei da interdependência consciencial; a lei da sincronicidade; a lei ignorada sem
conhecimento; a lei do esforço mínimo.
Filiologia: a pesquisofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a cognofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a descrenciofobia; a conviviofobia; a fobofobia; a autocriticofobia; a metatesiofobia; a pasmofobia.
Sindromologia: a síndrome da banalização parapsíquica; a síndrome da arrogância do
saber; a síndrome da superioridade cultural; a síndrome do salvador; a síndrome do pânico;
a síndrome do conflito de paradigmas.
Maniologia: a mania de saber de tudo; a mania de empurrar as decisões com a barriga;
a mania de não ouvir e interromper os outros; a mania de esperar tudo “cair do céu”.
Mitologia: o mito da erudição sem teática; o mito da caverna de Platão; o mito dos atalhos místicos; o mito da certeza absoluta; o mito da retrocognição por si só promover autocura.
Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a consciencioterapeuticoteca; a autopesquisoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autenganologia; a Autopesquisologia; a Parapatologia; a Autassediologia; a Antiproexologia; a Experimentologia; a Assistenciologia; a Consciencioterapeuticologia; a Autodesassediologia; a Autocogniciologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin acomodada; a conscin robotizada; a conscin imatura; a conscin
buscadora-borboleta; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o guia amaurótico; o jejuno; o teoricão; o repetidor de ideias; o intermissivista atrasado; o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon ; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o minidissidente ideológico; o tenepessista; o pesquisador; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a guia amaurótica; a jejuna; a teoricona; a repetidora de ideias; a intermissivista atrasada; a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon ; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a minidissidente ideológico; a tenepessista; a pesquisadora; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens sugestionabilis; o Homo sapiens decisophobicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: maxiautoguiamento amaurótico = aquele alimentado e influenciado por
fatos, parafatos ou crenças do passado, levando ao incompletismo existencial; miniautoguiamento
amaurótico = aquele em ponto de saturação, despertando a necessidade de mudança íntima e correção de rota da autoproéxis, com vistas ao completismo existencial.
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Culturologia: a cultura da banalidade; a cultura da crença; a cultura da postergação;
a cultura do menor esforço; a cultura da autoconsciencioterapia; a cultura da autexperimentação; a cultura da autorreflexão.
Terapeuticologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
10 variáveis a serem estudadas e vivenciadas para a superação do autoguiamento amaurótico:
01. Autopesquisa: ter sempre atualizada a autopesquisa e registro das projeções conscienciais (PCs), temas, pensenes, fatos e parafatos.
02. Consciencioterapia: mostrar o próprio temperamento, os mecanismos de funcionamento e os pontos cegos conscienciais, buscando a autocura.
03. Convivência: manter relacionamentos sadios com o grupo familiar, colegas e com
as consciências encontradas eventualmente.
04. Energossomática: investir, com determinação, no domínio cosmoético das energias
pela própria vontade.
05. Intelecção: praticar a leitura pesquisística nas obras da Conscienciologia, promovendo os autesclarecimentos e o aprofundamento da autopesquisa.
06. Interassistência: aplicar as técnicas assistenciais, a exemplo da tenepes ou docência, capazes de proporcionar desenvolvimento das percepções, do autoconhecimento e da interassistencialidade.
07. Organização: otimizar o aproveitamento evolutivo do tempo, priorizando as ações
produtivas.
08. Paradidática: expor-se nos cursos da Conscienciologia, confrontando as próprias
ideias e percepções e aprendendo com os erros ou vexames.
09. Planejamento: conscientizar-se quanto à autoposição na escala evolutiva, qual o objetivo evolutivo, duplismo e o melhor acelerador evolutivo pessoal.
10. Voluntariado: conviver no holopensene tarístico, aprimorando os experimentos parapsíquicos, recebendo os feedbacks dos colegas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoguiamento amaurótico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Achismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
03. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
04. Amaurose ideológica: Politicologia; Nosográfico.
05. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Autossuperação da robéxis: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
07. Autovendagem: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.
09. Intermissivista obnubilado: Parapatologia; Nosográfico.
10. Maternidade amaurótica: Antimaternologia; Nosográfico.
11. Obscuridade: Holomaturologia; Neutro.
12. Positividade ambígua: Holomaturologia; Nosográfico.
13. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Síndrome do conflito de paradigmas: Parapatologia; Nosográfico.
15. Teleguiado autocrítico: Evoluciologia; Homeostático.
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O AUTOGUIAMENTO AMAURÓTICO GERA PERDA DE TEMPO E OPORTUNIDADES, FREANDO O AUTODESEMPENHO
CONSCIENCIAL. OS AUTESFORÇOS, RECINS E A INTERASSISTÊNCIA GERAM AUTODISCERNIMENTO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente quanto ao autoguiamento amaurótico nas manifestações conscienciais? Em caso afirmativo, quais esforços tem feito para obter
condição mais lúcida quanto ao autogoverno consciencial?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; Vols.
1 e 2; 1.800 p.; 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
47, 73 e 191.
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AUTO-HERANÇA PARAPSÍQUICA
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A auto-herança parapsíquica é a ação de herdar, ou adquirir por sucessão
de si mesmo, de determinada vida humana para outra, a totalidade do patrimônio consciencial
quanto aos atributos paraperceptivos, incluindo os mais evoluídos adquiridos nesta atual existência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra herança vem do idioma Latim, haerentia, “coisas vinculadas; pertences”, neutro plural de haerens, particípio presente de haerere, “estar ligado, fixado;
prender; segurar; agarrar; aderir; parar; deter-se”. Surgiu no Século XIII. O segundo elemento de
composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo
psíquico deriva igualmente do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Auto-hereditariedade parapsíquica. 2. Auto-herança paraperceptiva.
3. Autorrevezamento multiexistencial parapsíquico. 4. Autorrevezamento multissomático.
Neologia. As 3 expressões compostas auto-herança parapsíquica, auto-herança parapsíquica autoconsciente e auto-herança parapsíquica inconsciente são neologismos técnicos da
Seriexologia.
Antonimologia: 1. Conscin casca-grossa. 2. Neocondicionamento corporal carregado.
3. Conscin vulgar. 4. Pseudoparapsiquismo pessoal. 5. Rotina atávica dos instintos.
Estrangeirismologia: a conquista evolutiva do selfheirship.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à parapercuciência da seriexialidade existencial pessoal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autorrevezamento: auto-herança multiexistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da seriexialidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a autopensenização multidimensional.
Fatologia: as heranças pessoais transcendendo os limites da matéria e do soma; a hereditaridade parapsíquica otimizando a recuperação do autoparapsiquismo; a influência da tradição
parapsíquica familiar; a reaquisição dos bens auto-hereditários; os benefícios posteriores dos retroesforços bem sucedidos; a vantagem do acúmulo dos ganhos parapsíquicos; a alta rentabilidade
dos investimentos autevolutivos.
Parafatologia: a auto-herança parapsíquica; a potência do paracérebro; a força da Paragenética Pessoal; a holobiografia pessoal; a holomemória pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o capital parapsíquico pessoal; as otimizações extrafísicas de aproveitamento máximo do potencial paraperceptivo; a preparação do contexto ressomático mais propício
ao recebimento do autolegado parapsíquico; a escolha da árvore genética adequada à proéxis parapsíquica; o fortalecimento das ideias inatas; as autorretrocognições esclarecedoras; a recuperação dos cons magnos facilitada; a retomada em alto nível das tarefas no autorrevezamento existencial.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autolucidez humana–autolucidez parapsíquica; o sinergismo automemória humana–holomemória pessoal; o sinergismo Paragenética-Genética-Mesologia pró-paraperceptibilidade; o sinergismo paracérebro-cérebro.
Principiologia: o princípio da conservação pela consciência da bagagem evolutiva conquistada; o princípio das autocognições serem preservadas no período pós-dessomático; o princípio da facilidade das reaquisições em relação às neoaquisições; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP).
Codigologia: a relevância da teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) no desenvolvimento parapsíquico.
Teoriologia: a teoria da seriéxis.
Tecnologia: a técnica da evolução consciencial lúcida; as técnicas de autaprimoramento parapsíquico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Seriéxis; o laboratório conscienciológico das autorretrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Seriexologistas; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas.
Efeitologia: o efeito halo do autoparapsiquismo na sequência das vidas intrafísicas;
o efeito acumulativo das ações pessoais cosmoeticamente corretas; o efeito potencializador do
retroparapsiquismo no autoparapsiquismo.
Neossinapsologia: a reativação das parassinapses parapsíquicas das retrovidas; a recuperação das paraneossinapses ou dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo dessoma com mérito–ressoma com proéxis.
Enumerologia: a herança holossomática; a herança genética; a herança intelectual;
a herança cultural; a herança social; a herança mesológica; a herança profissional.
Binomiologia: o binômio gestação humana–gestação consciencial; o binômio (dupla)
conscin sensitiva cosmoética–consciex amparadora; o binômio auto-herança–heteropartilha.
Interaciologia: a interação paracérebro-cérebro; a interação ressoma-dessoma-intermissão.
Crescendologia: o crescendo conscin vulgar–conscin lúcida; o crescendo acumulativo
e evolutivamente ascendente no ciclo sementeira-colheita.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-autoevocação-autocompreensão; o trinômio
holobiografia-autobiografia-biografia; o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio curto-médio-longo-longuíssimo prazos (autorrevezamento) aplicado aos frutos
do desenvolvimento parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo inteligência evolutiva / ignorância evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida humana com autevolução consciencial marcante.
Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de ação e reação; a lei do retorno.
Filiologia: a parapsicofilia reconquistada a cada nova ressoma; a evoluciofilia.
Mitologia: a queda definitiva do mito da perda das aquisições cognitivas na dessoma.
Holotecologia: a seriexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a ressomatoteca; a cronoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Parapercepciologia; a Autorrevezamentologia;
a Autevoluciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autoproexologia; a Temperamentologia; a Autocriticologia; a Autocoerenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin inventariante-beneficiária; a consciência legante-legatária; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o herdeiro universal de si mesmo; o beneficiário
dos próprios retroesforços parapsíquicos.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a herdeira universal de si mesma; a beneficiária dos próprios retroesforços parapsíquicos.
Hominologia: o Homo sapiens autohereditator; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: auto-herança parapsíquica autoconsciente = a da conscin lúcida sabendo
aplicar inteiramente o autoconhecimento para ampliar a própria condição evolutiva; auto-herança
parapsíquica inconsciente = a da conscin ainda não completamente segura quanto ao autoconhecimento das heranças recebidas de si própria.
Culturologia: a Cultura da Parapercepciologia; a cultura familiar parapsíquica.
Caracterologia. Sob a ótica da Seriexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 60
categorias de heranças pessoais, sadias e evolutivas, em geral, no universo do autoparapsiquismo:
01. Acatamento da assistência extrafísica.
02. Acesso às Centrais Extrafísicas: o reacesso facilitado; o autodesempenho evoluído
da interassistencialidade facultando a assistência mais permanente dos amparadores extrafísicos
de função.
03. Acuidade extrafísica.
04. Acumulação holomnemônica.
05. Amparabilidade interconsciencial.
06. Aprendizado intermissivo.
07. Assinatura pensênica.
08. Atitude pró-amparador extrafísico.
09. Atributos extrassensoriais.
10. Atuação na policarmalidade.
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11. Atuação prioritária com os chacras superiores.
12. Autabnegação cosmoética: a condição avançada de minipeça do Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial.
13. Autodesperticidade: a reconquista da autodefesa parapsíquica, sadia, continuada;
a autodesenvoltura eficaz com a promoção do autencapsulamento consciencial.
14. Autodiscernimento energético.
15. Autolucidez parapsíquica.
16. Autopensenização polifásica.
17. Autoproéxis parapsíquica: a programação existencial assentada nas tarefas do esclarecimento multidimensional da coletividade.
18. Autorrevezamento multiexistencial: a proéxis pessoal continuada em outro patamar de autoconsciencialidade.
19. Capacidade de autocura de minidoenças.
20. Capacidade de coativação atributiva.
21. Capacidade de rastreamento das ideias originais.
22. Capacidade de retrocognições.
23. Ciclo multiexistencial pessoal: a condição da atividade interassistencial vida humana após vida humana com ampla lucidez.
24. Comunicação pangráfica.
25. Comunicação telepática.
26. Condição de atrator ressomático.
27. Conscienciocentragem.
28. Cosmopensenidade.
29. Despertamento parapsíquico precoce: os parafenômenos das autorretrocognições,
de natureza sadia, ocorrendo a partir da infância.
30. Epicentrismo consciencial.
31. Facilidade na manipulação das ECs.
32. Força presencial.
33. Fôrma holopensênica: o retorno ao ambiente humano habitual, contudo com objetivos mais avançados; a identificação das parafôrmas holopensênicas parapsíquicas; as trilhas energéticas antigas reconhecidas; o emprego das construções humanas erigidas anteriormente.
34. Habilidade de captação das inspirações do amparador extrafísico.
35. Habilidade de parabstração.
36. Holodisponibilidade intelectiva / parapsíquica.
37. Lógica parapsíquica.
38. Macrossoma pessoal: a aquisição de macrossoma Pró-Parapercepciologia; a melhoria dos aperfeiçoamentos somáticos objetivando a maxiproéxis; a acuidade do ponteiro acertado
da bússola consciencial de vida em vida intrafísica.
39. Manutenção da homeostase holossomática.
40. Materpensene interassistencial.
41. Megatrafor parapsíquico.
42. Mentalidade prismática: o paracérebro prismático.
43. Modus vivendi paraprofilático.
44. Neocurso Intermissivo: o de nível mais avançado correspondente à programação
existencial mais evoluída.
45. Ofiex pessoal: a reinstalação da oficina extrafísica de modo precoce.
46. Paracérebro receptivo.
47. Parafôrma holopensênica.
48. Parângulo.
49. Percentagem do livre arbítrio conquistado.
50. Proexialidade.
51. Projetabilidade lúcida: PL.
52. Raciocínio parapsíquico.
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53. Referência da paraprocedência pessoal.
54. Semiconsciexialidade.
55. Seriéxis consanguínea: a autopredisposição genética da mesma família nuclear ao
parapsiquismo; o autorrevezamento multissomático na mesma árvore genealógica.
56. Sinalética energética e parapsíquica pessoal: a reativação da sinalética energética
pessoal (SEP); a condição paraperceptiva assentada e aperfeiçoada de soma em soma; o recebimento de paramicrochip.
57. Soltura do holochacra.
58. Tenepessismo.
59. Vínculos interconscienciais.
60. Visão omnidimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a auto-herança parapsíquica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
05. Autancestralidade: Autoparageneticologia; Homeostático.
06. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
07. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
08. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
09. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
10. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Profissão herdada: Autoproexologia; Neutro.

A AUTO-HERANÇA PARAPSÍQUICA, COM TODOS OS RECURSOS EVOLUTIVOS AVANÇADOS POSSÍVEIS, É ASSUNTO INDESCARTÁVEL PARA A CONSCIN EMPENHADA,
COM DEDICAÇÃO E LUCIDEZ, AO REMATE DA PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a condição da auto-herança parapsíquica? Você já pensa na aquisição lúcida da condição para a próxima vida humana?
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AUTO-HISTORIOGRAFIA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A auto-historiografia é o registro da pesquisa histórica do passado remoto
ou recente da conscin, homem ou mulher, permitindo a análise, a crítica, a apreensão do fato
marcante ou realidade específica contextualizados, favorecendo a compreensão das interrelações
conscienciais e as reciclagens intraconsciencial e existencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo historiografia deriva do mesmo idioma Grego, historiographía,
“trabalho de historiador”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Historiografia pessoal. 2. Registro detalhista de fato histórico pessoal. 3. Registro minucioso da História Pessoal. 4. Mapeamento auto-historiográfico relativo.
5. Correlações auto-historiográficas.
Neologia. As 4 expressões compostas auto-historiografia, miniauto-historiografia, maxiauto-historiografia e megaauto-historiografia são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Pesquisa biográfica. 2. Pesquisa histórica. 3. Fonte histórica.
4. Fonte oral. 5. Fichamentos de pesquisa. 6. Biografia.
Estrangeirismologia: o Zeitgeist dos fatos em análise; o stocking up dos fatos; a comparação entre os habit-forming forces levando a questionamentos; o catalogue raisonné dos fatos
e experiências pessoais; os registros da História par excellence.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Historiografia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Reescrevamos a História. Há fatos não-historiados. História: holobiografia cósmica. Historiógrafo: retrocognitor profissional. Auto-historiografia: ferramenta autanalítica. Auto-historiografia: antídoto
antiproéxis.
Coloquiologia: – A História é uma colcha de retalhos. Fato é fato. Contra fatos não há
argumentos. Tudo é História.
Citaciologia. Eis 4 citações exemplificando o tema: – Qualquer pessoa é historiadora de
si (Carl M. Becker). O tempo adere ao pensamento do historiador assim como a terra se prende
à pá do jardineiro (Fernand Braudel, 1902–1985). O erudito que não tem gosto por olhar em
torno de si, nem os homens, nem as coisas, nem os acontecimentos... agiria sensatamente se
renunciasse ao título de historiador. A incompreensão do presente nasce da ignorância do passado (Marc Bloch, 1886–1944).
Proverbiologia: – Os homens se parecem mais com sua época do que com seus pais
(provérbio árabe).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do historiador; o holopensene pessoal da investigação; o autopensene da pesquisa; o holopensene da escrita; o autopensene de não incorrer nos
mesmos erros; o holopensene da conscienciografia; o holopensene da cognografia; o holopensene
da autosseriexialidade; a autopensenização analógica; a autopensenização analítica; o holopense
autocrítico; a autopensenização reflexiva; o holopensene da Para-História; o holopensene da Parapsicoteca.
Fatologia: a auto-historiografia; a historiografia; a automegacompreensão; a automeganálise; a automegacriticidade; o estudo da historiografia; a escrita da História em si; as leituras
técnicas; a análise da historiografia de determinada época; a análise historiográfica da biografia;
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o fato da biografia ser gênero historiográfico; o fato de a historiografia nem sempre ser biografia;
o fato de a auto-historiografia nem sempre ser autobiografia; o risco da complascência biográfica;
o traço perfectível reescrevendo a História Pessoal, reverberando na História Grupal; o eclipse
auto-historiográfico; a pesquisa de campo; o ato de questionar as fontes; o ato de fazer a fonte
falar; o ato de escutar a fonte; o estudo crítico inato à historiografia; a bagagem de leituras;
a leitura intertextual; as novas pesquisas ampliando análises anteriores; as novas pesquisas
proporcionando compreensões ulteriores; o escopo da redação histórica; o estudo e a pesquisa das
personalidades consecutivas; as redes de sociabilidades intrafísicas; o hiato verbetográfico compondo a historiografia pessoal; os verbetes publicados compondo a auto-historiografia; a gestação
consciencial compondo a auto-historiografia; a gestação consciencial igual documento histórico
de pesquisa; a análise do contexto histórico na compreensão do fato; as 540 grafias listadas no
verbete Cognografia; a progressão do conhecimento; a função propedêutica da História.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os insights no
mergulho da pesquisa; as correlações multidimensionais; as retrocognições; a Para-História; os
parafatos; o acesso a informações do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático no momento chave
da vida da conscin; o acesso às vidas pregressas; o acesso às personalidades consecutivas; a equipex da parapsicoteca; a equipex da Para-História; a equipex da Para-Historiografia; a pararrealidade da parapesquisa histórica; a transparência da parapesquisa histórica; as redes de sociabilidades extrafísicas; o contexto histórico extrafísico na compreensão do fato e do parafato; as ferramentas de análise historiográfica dos evoluciólogos ainda desconhecidas; o elenco historiográfico
perfazendo o grupo de assistidos na tenepes; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo historiógrafo–amparo extrafísico de função; o sinergismo auto-historiografia–historiografia do contexto; o sinergismo produção historiográfica–documentação histórica; o sinergismo reflexão auto-historiográfica–ajustes proexológicos–reescrita
historiográfica; o sinergismo arquivo-memória-holomemória; o sinergismo pesquisa dos fatos–
–acesso aos parafatos–cosmovisão; o sinergismo estudo do passado–recuperação de cons; o sinergismo de determinado fato levar a outro.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de a consciência se levar
a sério; o princípio de não desprezar nenhuma informação; o princípio de o contexto racionalizar a interpretação do fato; o princípio do esforço pessoal aplicado ao autodidatismo continuado; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva perante o passado; o princípio da História
perfectível; o princípio pessoa do ―não sei, mas posso aprender‖.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o respeito ao código de ética do historiador em não ocultar, fantasiar ou deturpar os fatos; a qualificação e o emprego do código pessoal de Cosmoética na análise da documentação
histórica da personalidade consecutiva; a aplicação do código pessoal de Cosmoética na evitação da distorção histórica; o código de conduta paradiplomático aplicado ao elenco da pesquisa
historiográfica; o código pessoal de Cosmoética regrando os limites na utilização da documentação histórica, dispensando autorizações dos herdeiros.
Teoriologia: a teoria da relatividade da História; a teoria da Escola dos Annales.
Tecnologia: a técnica da gestação consciencial; a técnica da verbetografia; a técnica da
História Oral; a técnica do Inventariograma; a técnica da montagem.
Voluntariologia: o historiador voluntário nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Retrocognição; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico
da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupocarmalidade; o laboratório conscienciológico da policarmalidade.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Historiografia; o Colégio Invisível da Pesquisologia; o Colégio Invisível da Para-História; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível dos Arquivologistas; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito do conhecimento histórico; o efeito da pesquisa auto-historiográfica; o efeito dos objetos auto-historiográficos; o efeito da aplicação das ferramentas historiográficas; o efeito da convergência do conceito historiográfico; o efeito do desapego ao material historiográfico; o efeito do não viver a pesquisa, mas fazer a pesquisa historiográfica; o efeito dos
atos do passado.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pela ampliação do conhecimento; as
neossinapses advindas do conhecimento do passado proporcionando a reconstrução da História
Pessoal; as neossinapses atribuindo sentido aos fatos.
Ciclologia: o ciclo auto-historiografia–historiograma; o ciclo estudo historiográfico–
–retrocognições; o ciclo pesquisa historiográfica–personalidade consecutiva; o ciclo plantação-colheita; o ciclo auto-historiografia–História Biográfica.
Enumerologia: a auto-historiografia das emoções; a auto-historiografia das tendências;
a auto-historiografia do parapsiquismo; a auto-historiografia das energias; a auto-historiografia
das confluências; a auto-historiografia da interassistência; a auto-historiografia das superações.
A lista dos rastros históricos; o estudo dos rastros históricos; a comparação entre rastros históricos; a análise dos rastros históricos; a interpretação dos rastros históricos; a reciclagem dos rastros históricos; a conscienciografia dos rastros históricos. A auto-historiografia; o entendimento
do momento evolutivo; a cadeia de eventos; a imprevisibilidade; a mutabilidade das relações;
a reverificabilidade dos acontecimentos; a autanálise sincera.
Binomiologia: o binômio lembrança enganosa–análise tendenciosa; o binômio lembrança fidedigna–reconstrução sincera; o binômio memória-engrama; o binômio paramemória-paraengrama; o binômio autopesquisa-interassistência; o binômio homeostático regar empreendimento–colher frutos; o binômio gratidão-reverberação.
Interaciologia: a interação amparador-tenepessista; a interação fato-parafato; a interação realidade-pararrealidade; a interação conhecimento-conexões-interrelações; a interação holo-historiografia–holomemória; a interação autodidaxia–pesquisa constante; a interação História–Para-História; a interação patológica competitividade–comprometimento grupocármico.
Crescendologia: o crescendo das descobertas desconcertantes; o crescendo das descobertas gratificantes; o crescendo da compreensão da consciência poliédrica; o crescendo leitura-reflexão-análise; o crescendo evolutivo sementeira-colheita; o crescendo evidência–fato comprovado; o crescendo da automaturidade pari passu à cosmovisão histórica; o crescendo da operação cirúrgica aplicada ao essencial do documento.
Trinomiologia: o trinômio História-Historiografia-historiógrafo; o trinômio Conscienciometria-Conscienciografia-Proexometria; o trinômio patológico vivido-recordado-inventado;
o trinômio cético-confiante-empiricista; o trinômio gráfico retrocognitivo auto-historiografia–
–verbetografia–conscienciografia; o ferramental do historiador no trinômio fato-documentoquestionamento; o trinômio crise-crescimento-maturidade.
Polinomiologia: o polinômio retalhos–composições–costuras–colcha de retalhos; o polinômio ponto-pesponto-retalho-combinação-pertinência-harmonia; o crescendo da cosmovisão
do microuniverso consciencial do polinômio biografia-historiografia-retrocogniçõesconscienciografia; o polinômio História-registro-análise-sincronicidade.
Antagonismologia: o antagonismo conscin questionadora / conscin crédula; o antagonismo conhecimento amplo / conhecimento restrito; o antagonismo pensamento / registro; o antagonismo História perfectível / História perfeita; o antagonismo certeza insegura / incerteza segura; o antagonismo História vista de cima / História vista de baixo.
Paradoxologia: o paradoxo de a ampliação do conhecimento levar à constatação do
pouco saber pessoal; o paradoxo de a ausência de prova não ser prova de ausência.
Politicologia: a política interassistencal inclusiva do nenhum a menos; a política da valorização do talento historiográfico acima da formação acadêmica em História.
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Legislogia: a lei da ação e reação; a lei da atração dos afins; a lei do maior esforço
pesquisístico aplicado à auto-história evolutiva; a lei de revisitar o passado com base na interassistencialidade; a lei de revisitar o passado com base no autoimperdoamento cosmoético.
Filiologia: a historiofilia; a intelectofilia; a parapsicofilia; a leiturofilia; a bibliofilia;
a questionofilia; a cogniciofilia; a escritofilia; a gesconofilia.
Fobiologia: a renúncia lúcida e cosmoética à fobia de não revisitar o passado.
Sindromologia: a evitação da síndrome de abstinência de leituras.
Holotecologia: a parapsicoteca; a cognoteca; a autopesquisoteca; a fatoteca; a metodoteca; a hermeneuticoteca; a argumentoteca; a consciencioteca; a evolucioteca; a retrocognoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Para-Historiografia; a Para-Historiologia;
a Holocronologia; a Passadologia; a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; a Intermissiologia;
a Mnemossomatologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o sujeito histórico; a conscin-objeto histórico; a personalidade consecutiva.
Masculinologia: o historiógrafo; o historiador; o escriba; o escritor; o arquivista; o memorialista; o autoditada; o refutador; o revisador; o conscienciólogo; o conscienciógrafo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o agente retrocognitor; o intermissivista; o proexista; o tenepessista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o autexperimentador; o autor publicado; o homem de ação.
Femininologia: a historiógrafa; a historiadora; a escriba; a escritora; a arquivista; a memorialista; a autoditada; a refutadora; a revisadora; a consciencióloga; a conscienciógrafa; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a agente retrocognitora; a intermissivista; a proexista; a tenepessista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a autexperimentadora; a autora publicada; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens historiographus; o Homo sapiens historiator; o Homo
sapiens factor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens sustentator; o Homo sapiens holomaturologus;
o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniauto-historiografia = o estudo, a pesquisa, o registro, a análise
e o contexto das informações históricas de determinado assunto ou local da atual vida humana;
maxiauto-historiografia = o estudo, a pesquisa, o registro, a análise e o contexto das informações
históricas da personalidade consecutiva; megaauto-historiografia = o estudo, a pesquisa, o registro, a análise e o contexto das informações para-históricas da identidade extra.
Culturologia: a cultura historiográfica; a cultura conscienciográfica; a cultura conscienciológica; a cultura da reescrita da história.
Taxologia. A reunião dos documentos necessários é das tarefas mais difíceis no desempenho do ofício de historiador, a qual é possível no labor da pesquisa em alguns sítios, a exemplo
dos 15 listados em ordem alfabética:
01. Acervos pessoais.
02. Aleia dos Gênios (CEAEC).
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Arquivos Judiciários.
Arquivos Nacionais.
Cartórios.
Catálogos de museus.
Centros de memória.
Depósitos de arquivos.
Holociclo (CEAEC).
Holoteca (CEAEC).
Inventários arqueológicos.
Inventários de arquivos.
Inventários de bibliotecas.
Monumentos em praças públicas.
Repertórios bibliográficos.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a auto-historiografia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
02. Biografologia: Proexologia; Neutro.
03. Cobaia historiográfica: Para-Historiografia; Neutro.
04. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
05. Corpus de evidências: Autexperimentologia; Neutro.
06. Data relevante: Paracronologia; Neutro.
07. Efeito da autosseriexialidade: Seriexologia; Neutro.
08. Experimento historiográfico: Pesquisiologia; Neutro.
09. Faculdade de registrar: Autodidaticologia; Neutro.
10. Fatologia: Intrafisicologia; Neutro.
11. Holomemória da Conscienciologia: Holomemoriologia; Homeostático.
12. Megacontecimento histórico: Historiologia; Neutro.
13. Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
14. Parafatologia: Extrafisicologia; Neutro.
15. Técnica dos atos / fatos / parafatos: Comunicologia; Neutro.

A PESQUISA AUTO-HISTORIOGRÁFICA DIRECIONA PARA
QUESTIONAMENTOS, REFLEXÕES E ANÁLISES PONTUAIS
DOS FATOS RELEVANTES, POSSIBILITANDO REESCREVER
A HISTÓRIA DE VIDA DA PERSONALIDADE CONSECUTIVA.
Questionologia. Os estudos auto-historiográfico e historiográfico já alcançaram você,
leitor ou leitora? Em quais circunstâncias evolutivas?
Bibliografia Específica:
1. Bloch, Marc; Apologia da História ou O Ofício de Historiador ( po ogie pour ’Histoire ou Métier d’Historien); apres. Lilia Moritz Schwarcz; pref. Jacques Le Goff; trad. André Telles; 160 p.; 15 seções; 5 caps.; 1 E-mail;
1 microbiografia; 1 website; 23 x 16 cm; br.; Jorge Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 51 a 76 e 125 a 135.
2. Diehl, Astor Antônio; Cultura Historiográfica: Memória, Identidade e Representação; pref. José Jobson
de Andrade Arruda; revisor Valéria Biondo; 222 p.; 6 caps.; 6 citações; 2 E-mails; 14 enus; 1 foto; 1 microbiografia; 249
refs.; 21 x 14 cm; br.; EDUSC; Bauru, SP; 2002; páginas 13 a 26.
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3. Malerba, Jurandir; Org.; A História Escrita: Teoria e História da Historiografia; Antologia; revisores
Lilian Aquino; & Vera Quintanilha; trad. Andrea Ciacchi; et al.; 238 p.; 10 caps.; 1 E-mail; 22 enus.; 18 microbiografias;
1 tab.; 1 website; 299 refs.; 23 x 16 cm; br.; Contexto; São Paulo, SP; 2006; páginas 11 a 26.
4. Pesavento, Sandra Jatahy; História & História Cultural; Coleção História &… Reflex es; revisor Ana Elisa Ribeiro; 5 Vols.; 130 p.; 8 caps.; Vol. 5; 1 E-mail; 17 ilus.; 1 microbiografia; 1 website; 124 refs.; 21 x 14 cm; br.;
2ª Ed.; 1ª reimp.; Autêntica; Belo Horizonte, MG; 2005; páginas 63 a 68.
5. Reis, José Carlos; O Desafio Historiográfico; Coleção Série História; revisores Fátima Caroni; & Marco
Antônio Corrêa; 15 Vols.; 160 p.; 6 caps.; Vol. 13; 1 E-mail; 14 enus.; 1 microbiografia; 1 website; 108 refs.; 17 x 12 cm;
br.; pocket; FGV; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 11 a 28.
6. Rüsen, Jörn; Razão Histórica: Teoria da História, Fundamentos da Ciência Histórica (Historische
Vernunft: Grundzüge einer Historik I: Die Grundlagen der Geschichtswissenschaft); revisores Mauro Caixeta de Deus;
& Sonja Cavalcanti; trad. Estevão de Rezende Martins; 194 p.; 4 caps.; 4 citações; 1 E-mail; 13 enus.; 2 esquemas; 1 ilus.;
1 microbiografia; 138 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Universidade de Brasília (UnB); Brasília, DF; 2001; páginas 25 a 51,
103 e 111.
7. Tosh, John; A Busca da História: Objetivos, Métodos e as Tendências no Estudo da História Moderna
(The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History); trad. Jacques A. Wainberg;
336 p.; 11 caps.; 15 fotos; 14 ilus.; 1 mapa; 1 microbiografia; 1 website; 139 refs.; alf.; 24 x 17 cm; br.; Vozes; Petrópolis,
RJ; 2011; páginas 153 a 176 e 193.
8. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 206.
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AUTO-HISTORIOGRAFOTERAPIA
(HISTORIOGRAFOTERAPEUTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A auto-historiografoterapia é a técnica terapêutica aplicada pela conscin,
homem ou mulher, a partir do registro da História Pessoal, auxiliando nos processos de autoconhecimento, autorreflexão e reciclagem intraconsciencial, com a finalidade de proporcionar tratamento, alívio e autocura consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O vocábulo história deriva do idioma Latim, historia, “História; História
Universal; narração; descrição; conto; aventura; fábula”, e este do idioma Grego, historia, “História; pesquisa; informação; relato”. Surgiu no Século XIV. O segundo elemento de composição
grafia procede do idioma Grego, graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
O termo terapia provém do idioma Francês, therapie, derivado do idioma Latim Científico, therapia, e este do idioma Grego, therapeia, “cuidado; atendimento; tratamento de doentes”. Apareceu em 1899.
Sinonimologia: 1. Autobiografoterapia. 2. Historiografoterapia pessoal. 3. Terapia auto-historiográfica. 4. Autorretrospectiva terapêutica. 5. Autorremissão historiografoterápica.
Neologia. O vocábulo auto-historiografoterapia e as 3 expressões compostas auto-historiografoterapia básica, auto-historiografoterapia mediana e auto-historiografoterapia avançada são neologismos técnicos da Historiografoterapeuticologia.
Antonimologia: 1. Heterobiografia terapêutica. 2. Historiografia da árvore genealógica.
3. Heterocura. 4. Psicoterapia. 5. Hipnoterapia.
Estrangeirismologia: o insight pessoal; o breakthrough pessoal; o front do autoconhecimento; a transcrição do background autocognitivo multiexistencial; os flashbacks ao passado;
a construção do timeline pessoal; os blogs incentivando a escrita das histórias pessoais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à promoção de autocuras.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Busquemos
reflexões auto-historiografoterápicas. Historiografoterapia: ampliação autocognitiva.
Coloquiologia: a história do arco da velha; escrever a própria história é viajar no tempo.
Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao assunto: – Escrever a nossa história pode
ser difícil, porém não é tão duro quanto passar a vida fugindo dela (Brené Brown, 1965–). Escrever a história é um modo de nos livrarmos do passado (Johann Goethe, 1749–1832).
Proverbiologia. Eis provérbio da Antiguidade metafórico ao tema: – Unicuique sua domus nota (Cada um conhece a sua casa).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa de retroegos; o holopensene da
autocognografia; os critérios definidores da holopensenidade auto-historiografoterápica; os autopensenes paraterapêuticos; a autopensenidade paraterapêutica; os biografopensenes; a biografopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cronopensenes; a cronopensenidade;
a neofilia autopensênica.
Fatologia: a auto-historiografoterapia; a autocura a partir da escrita da própria história;
os traumas suportáveis quando narráveis; a escrita terapêutica facilitando descrever detalhes de
experiências negativas, explicitar sentimentos, colocar os fatos em ordem cronológica e estabele-
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cer nexos; a catarse promovida pela escrita; o restabelecimento da homeostase; a necessidade humana de autoconhecimento; a transcrição do medo, vergonha e repulsa; as vergonhas inconfessas;
o entendimento e impugnação às causas dos problemas individuais; a análise das relações de causa e efeito; a visão panorâmica das prioridades evolutivas; a linha do tempo pessoal evidenciando
aprendizagens constantes; a escrita auxiliando no exercício do entendimento dos eventos da vida;
a história de vida armazenando saberes; a escrita ajudando a reelaborar e superar vivências desagradáveis; a memória resgatada e ressignificada; os valores impressos na história de vida pessoal;
a revisão da própria história; a constatação do descarte das imaturidades; as curas das feridas psicossomáticas; a eliminação das falhas, distorções, contradições e incongruências; a elaboração
e análise do autoinventário no registro dos acertos, pendências, omissões e erros; o combate às
causas dos problemas individuais; a narrativa da auto-história emergindo o sentido de vida; a consecução da proéxis; a recomposição pela recéxis; as reconciliações gerais; a defesa da autobiografia; o choque da autorrealidade; a transformação do diário de registro na cápsula do tempo terapêutico pessoal; a busca da compreensão dos fatos e a reperspectivação do passado a partir da
contextualização; a aceleração autoterapêutica; a reconciliação com o passado; a decifração dos
idioletos a partir da escrita; a história de vida sendo o maior patrimônio consciencial; a remissão
de doenças, grafadas e publicadas, auxiliando na recuperação de pessoas com as mesmas patologias; as regularidades observadas ao longo da vida; a cronêmica influenciando temperamentos;
o recorte pesquisístico da ressoma à dessoma; o recorte temporal do momento evolutivo pessoal;
o recorte geográfico dos acontecimentos marcantes; a análise do sinergismo entre os recortes auto-historiografoterápicos; o “museu da pessoa” reunindo coleç es de histórias de vida; a autoconsciencioterapia através do levantamento auto-historiográfico, da Organização Internacional
de Consciencioterapia (OIC); o Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX) da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a importância da
sinalética energética e parapsíquica pessoal nas autorrevisitações ao passado; a ultrapassagem dos
gargalos seriexológicos; a vivência da megaeuforização indicando avanços autopesquisísticos; as
autocompensações bioenergéticas; a presença incentivante do amparador extrafísico nas autopesquisas; o esforço mnemônico cerebral resgatando a memória paracerebral; as retrocognições fortalecendo a imperturbabilidade consciencial; a auto-historiografoterapia contribuindo na autoconscientização seriexológica; a consulta à parapsicoteca a fim de elaborar a proéxis pessoal;
as retrovidas explicando os atuais engajamentos; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das técnicas gráficas conscienciológicas; o sinergismo
inteligência evolutiva (IE)–amparo pessoal; o autossinergismo mnemônico; o sinergismo diário
pessoal–autoconscienciometrografia.
Principiologia: o princípio norteador de os fatos orientarem as pesquisas; o princípio
evolutivo de não brigar contra os fatos; o princípio da descrença (PD) priorizando as autexperimentações; o princípio da acumulação cognitiva autopesquisológica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o teor das auto-historiografias; a codigografia.
Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da inteligência evolutiva;
a teoria da autorreciclogenia; a teoria da superação do porão consciencial; a teoria e a prática
do balanço existencial; a teoria da historiobiografia; a teoria da aceleração da História Pessoal.
Tecnologia: a tecnografia; as técnicas de recapitulação progressiva da História Pessoal; a técnica conscienciométrica do diário autobiográfico; as técnicas redacionais do trinômio
detalhismo-exaustividade-circularidade; as técnicas autoconsciencioterápicas; as técnicas da reciclagem existencial; a técnica do sobrepairamento analítico; a mnemotécnica; a fórmula técnica
da autanálise comparativa em diferentes estágios da vida; a técnica da autorrecin profilática;
a técnica de escrever a biografia pessoal durante o curso Balanço Existencial (APEX e CEAEC).
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Voluntariologia: o voluntariado qualificado a partir das autorreciclagens.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; os registros sobre o próprio laboratório consciencial (labcon); o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico
da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; a ampliação do próprio
laboratório consciencial na vivência do trinômio escrita-reciclagem-cura.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invísivel da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Para-História.
Efeitologia: o efeito benéfico da escrita na reciclagem pessoal; o efeito homeostático na
exposição da História Pessoal; o efeito do autodesassédio propiciando o heterodesassédio; os
efeitos da narrativa escrita sobre a saúde em geral, física, psíquica e parapsíquica.
Neossinapsologia: as neossinapses a partir da análise da História Pessoal.
Ciclologia: o ciclo pensenizar-escrever-compreender; o ciclo autanalisar-escrever-ponderar-reciclar.
Enumerologia: o ato de refletir; o ato de ponderar; o ato de registrar; o ato de pesquisar;
o ato de auscultar; o ato de reciclar; o ato de qualificar.
Binomiologia: o binômio lembrança-escrita; o binômio pensar antes–escrever depois;
o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio lucidez–autojuízo crítico.
Interaciologia: a interação História-Biografia; a interação História–Para-História.
Crescendologia: o crescendo biografia pessoal–holobiografia pessoal; a superação da
dificuldade favorecida pelo crescendo registro do fato–análise do acontecido; o crescendo dos
gargalos pessoais a sobrepujar.
Trinomiologia: o trinômio vontade-pesquisa-reciclagem; o trinômio versão-fato-interpretação; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva.
Polinomiologia: o polinômio imaturidade-ignorância-erros-culpa; a persistência saudável em manter o hábito do polinômio refletir-separar-analisar-sintetizar.
Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo profilaxia / terapia.
Paradoxologia: o paradoxo de todos os seres humanos serem iguais entre si e ao mesmo tempo completamente singulares.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia;
a homeostaticocracia; a terapeuticocracia; a historiocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da evolução para todos; a lei da proéxis.
Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a lucidofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a autorrevisiofilia; a historiofilia; a terapeuticofilia.
Fobiologia: a eliminação das fobias a partir da auto-historiografoterapia; a nosofobia.
Sindromologia: a abolição da síndrome de Gabriela a partir das reciclagens conscienciais; a evitação da síndrome de Amiel; a autocura das síndromes em geral.
Maniologia: a egomania; a profilaxia da fracassomania; a eliminação das manias nosográficas.
Mitologia: o mito da perfeição representado pela busca da biografia intacta; os mitos da
heterocura.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a parapsicoteca; a metodoteca; a pesquisoteca; a cognoteca; a energeticoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Historiografoterapeuticologia; a Consciencioterapia; a Autoconsciencioterapia; a Historiografologia; a Paraterapeuticologia; a Paraprofilaxiologia; a Pararregeneraciologia; a Projecioterapia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Homeostaticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin-epicentro da História Pessoal; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex coterapeuta.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o intermissivista; o amparador intrafísico; o autodecisor; o atacadista consciencial; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a atacadista consciencial; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens biographicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens chronoevolutiologus;
o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: auto-historiografoterapia básica = a aplicada na superação dos minitrafares básicos; auto-historiografoterapia mediana = a aplicada no burilamento do temperamento; auto-historiografoterapia avançada = a aplicada na reciclagem de comportamentos arraigados em
retrovida(s) identificada(s).
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autorretrocogniciologia;
a cultura da Holomemoriologia; a cultura dos registros diários; a cultura da inteligência autoconsciencioterápica; a cultura do balanço periódico pessoal; a cultura da omnirreciclagem consciencial; a cultura da homeostase holossomática pessoal; a cultura da megaeuforização; a cultura do inventário pessoal.
Metodologia. De acordo com a Terapeuticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
11 variáveis de práticas otimizadoras, predisponentes às autocuras, a partir do enriquecimento da
escrita da História Pessoal e aprofundamento da autopesquisa consciencial:
01. Aportes. Listagem atualizada dos recebimentos ao longo da vida.
02. Autobiografia. Escrita da História Pessoal.
03. Biografia. Seleção, estudo e cotejo de biografias com temperamentos semelhantes.
04. Gescons. Análise das produções pessoais (artigos, dicionários, livros, verbetes).
05. Inventariologia. Listagem do autoinventário (assistencial, parapsíquico, intelectual).
06. Linha do tempo. Elaboração da linha do tempo pessoal com os principais fatos da vida.
07. Neomesologia. Estudo e registro das relações conscienciais e o meio no qual interagem a cada ressoma.
08. Retribuição. Avaliar o nível de retribuição aos aportes recebidos.
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09. Sociograma. Elaboração dos vínculos interconscienciais (famílias, amigos, colegas).
10. Tendência. Pesquisa dos gostos pessoais, competências e repulsas.
11. Traços. Relação dos traços-forças, traços-fardos e traços-faltantes.
Superaciologia. Segundo a Experimentologia, a auto-historiografoterapia é a técnica
racional de registro e autorreflexão pesquisística predisponente à superação de dificuldades pessoais e valorização das conquistas realizadas, servindo de exemplo para grupo de convívio.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a auto-historiografoterapia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autobiografia técnica: Autopesquisologia; Neutro.
02. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Autoconsciencioterapia verbetográfica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Auto-Historiografia: Autevoluciologia; Neutro.
06. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
07. Autorremissibilidade consciencioterápica: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Cognografia: Cogniciologia; Neutro.
09. Conscin subcognitiva: Subcogniciologia; Nosográfico.
10. Eficácia autopesquisística: Autopesquisologia; Homeostático.
11. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
12. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
13. Ponto cego: Autopesquisologia; Nosográfico.
14. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
15. Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.

A AUTO-HISTORIOGRAFOTERAPIA REQUER DEDICAÇÃO
EXAUSTIVA E SINCERIDADE COSMOÉTICA NA ESCRITA
DOS RETROACONTECIMENTOS PESSOAIS PROMOVENDO
GENUÍNAS REFLEXÕES E RECICLAGENS CONSCIENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade de autocura a partir da escrita e análise da História Pessoal? Já refletiu sobre experiências pretéritas ocorridas em outras
existências? Quais imaturidades superou?
Filmografia Específica:
1. Escritores da Liberdade. Título Original: Freedom Writers. País: EUA. Data: 2007. Duração: 122 min.
Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD).
Direção: Richard Lagravenese. Elenco: Hilary Swank; Patrick Dempsey; Imelda Stanton; Pat Carroll; David Goldsmith;
Kristin Herrera; Vanetta Smith; Jacklyn Ngan, Sergio Montalvo, Jason Finn, Deance Wyatt; & John Benjamin Hickey.
Produção: Danny DeVito; Michael Shamberg; & Stacey Sher. Produção Executiva: Hilary Swank. Desenho de Produção: Laurence Bennett. Direção de Arte & Roteiro: Richard Lagravenese, com base na obra de Erin Gruwell. Fotografia: Jim Denault. Música: Mark Isham. Montagem: David Moritz. Cenografia: Mike Malone. Figurino: Cindy Evans.
Efeitos Especiais: Engine Room; Lola Visual Effects; & Pacific Title and Art Studio. Sinopse: Jovem professora, Erin
Gruwell (Hilary Swank), vai trabalhar em escola da periferia, com ensino deficiente, encontrando violência, tensão racial
e alunos adolescentes refratários e agressivos. Disposta a fazer a diferença na vida dos alunos, Erin estimula os estudantes
a lerem livros tais como o Diário de Anne Frank, trabalhando valores como a tolerância, a disciplina e a cooperação.
Sugere então aos alunos para escreverem os próprios diários, reconstruindo, assim, as próprias vidas e reperspectivando
o futuro.
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Bibliografia Específica:
1. Critelli, Dulce; História Pessoal e Sentido da Vida: Historiobiografia; apres. Salma Tannus Muchailça;
revisora Siméia Mello; 104 p.; 6 caps.; 2 citações; 21 notas; 15 refs.; 18 x 13 cm; br.; Educ; & FAPESP; São Paulo, SP;
2012; páginas 11 a 102.
2. Pinsky, Jaime; Por que gostamos de História; 222 p.; 8 caps.; 1 foto; 1 microbiografia; 23 x 16 cm; br.;
Contexto; São Paulo, SP; 2013; páginas 201 a 222.
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AUTO-HISTORIOGRAMA
(HISTORIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O auto-historiograma é o esquema de avaliação da consecução das metas
e megametas evolutivas da conscin, homem ou mulher, com base na auto-historiografia, obtido
através de ferramenta de registro, análise, comparação e aferição autocrítica da qualidade dos
fatos, parafatos, consequências e resultados das ações pessoais, sendo importante indicador do
grau de cumprimento da proéxis.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo história deriva do idioma Latim, historia, “História;
História Universal; narração; descrição; conto; aventura; fábula”, e este do idioma Grego, historia, “História; pesquisa; informação; relato”. Surgiu no Século XIV. O segundo elemento de composição grama, vem do idioma Grego, gramma, “caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto;
inscrição; registro; lista; documento; livro; tratado; ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo; acento gráfico; figura de Matemática”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Ferramenta auto-historiométrica. 2. Instrumento de autanálise historiográfica. 3. Medida auto-histórica. 4. Autopesquisa histórico-comparativa. 5. Inventariograma
auto-historiográfico.
Neologia. O vocábulo auto-historiograma e as duas expressões compostas auto-historiograma intraconsciencial e auto-historiograma extraconsciencial são neologismos técnicos da
Historiologia.
Antonimologia: 01. Autoinventariograma. 02. Autoconscienciograma. 03. Cosmograma. 04. Holopensenograma. 05. Invexograma. 06. Proexograma. 07. Voluntariograma. 08. Parapercepciograma. 09. Proexograma. 10. Enumerograma.
Estrangeirismologia: o breakthrough histórico; a séquence des événements; a linea de
tiempo dos objetivos alcançados; os piliers do auto-historiograma; as columnae das metas pessoais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolutividade pessoal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Comparemos os fatos. Criemos fatos renovadores.
Citaciologia. Eis duas citações exemplificando o tema: – mem ria ―fe iz‖ inc ui o dever de esquecimento: o ―perdão‖ (José Carlos Reis, 1958–). Causas não são postuladas, são buscadas (Marc Bloch, 1886–1944).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Historiologia aplicado ao estudo conscienciométrico; o holopensene pessoal da evolutividade; o holopensene traforístico favorecendo a superação dos gargalos evolutivos; o holopensene crítico na obtenção do traço faltante; a reeducação
pensênica para a superação dos trafares; a ortopensenidade orientada para o próximo passo mais
acertado; a autopensenidade positiva; a autopensenidade profilática diante dos erros assumidos;
a pensenidade conscienciométrica aplicada ao autoconhecimento sincero; a transparência pensênica perante si mesmo.
Fatologia: o auto-historiograma; a ferramenta historiométrica auxiliando nos ajustes
quanto ao saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os fatos compondo a História Pessoal; o ato
de atribuir forma escrita aos fatos; as datas registrando as metas alcançadas; os dias da semana
orientando as tarefas; os meses cronometrando as metas almejadas; o período de 365 dias sinali-
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zando o balanço dos objetivos atingidos; o ajuste dos planejamentos realizados; a relevância dos
fatos; o desdobramento dos eventos; o exame minucioso das consequências do acontecimento;
a ocorrência marcante; a constatação de feito conflituoso causando crise de crescimento evolutiva; a reação ao contexto mostrando incompreensão quanto ao processo evolutivo; a ação perante
o contexto demonstrando compreensão e lucidez diante da realidade indiscutível; a derrota relativa compreendida; a conquista relativa entendida; o aprendizado nas perdas; o aprendizado na conquista; a ação prioritária para o momento crítico evolutivo; a visão de conjunto, de maior abrangência, propiciando a reinterpretação dos fatos pretéritos; a extensão da memória favorecendo
a análise sobre os fatos; a necessidade prioritária aplicada ao momento evolutivo; a meta preferencial; o pirronismo histórico; o questionamento e o ceticismo na busca das comprovações; os
registros históricos; o registro dos comportamentos; a análise dos registros; a crescente autossegurança em decorrência do melhor entendimento de si; o pioneirismo nas tarefas evolutivas; a reflexão sobre hesitações e arrependimentos; a expressão de gratidão fazendo energeticamente presentes, os ausentes; o fato de não se recuar diante da responsabilidade; o estudo do passado melhorando a conscin no tempo presente; o autodiscernimento impedindo os males momentâneos de
contaminarem a capacidade de análise e reflexão; os diferentes nomes pessoais, em distintas vidas, compondo a auto-historiografia; a mensuração dos resultados da aplicação da coerência,
frente ao código pessoal de Cosmoética (CPC); a importância da memória na falta de acesso aos
livros pessoais e às bibliotecas; a autonomia no ato de refletir; a priorização do tempo aplicado
à qualificação consciencial; o curso Balanço Existencial da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); o curso Conscin-Cobaia Voluntária do Conscienciograma da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS).
Parafatologia: a intensificação na autovivência do estado vibracional (EV) profilático,
aplicado à autopesquisa retrocognitiva; os registros para-históricos; os paracontextos; as paraconsequências; as paraconquistas; o aumento da cognição a partir do acesso à parapsicoteca; os novos êxitos evolutivos oportunizando a participação em Cursos Intermissivos (CIs) mais avançados; a recuperação de cons.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo escolha-pesquisa; o sinergismo insight-produtividade;
o sinergismo reconsideração do fato–reinterpretação do fato; o sinergismo das tarefas pessoais
desempenhadas em diferentes autobiografias; a busca de sinergismos otimizadores e potencializadores do rendimento proexológico.
Principiologia: o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo erro; o princípio
da inexistência de privilégios evolutivos; o princípio da existência dos méritos evolutivos; o princípio pesquisístico de quem procura acha; o princípio da reverificabilidade desvendando as falsas notícias; o princípio da descrença (PD); o princípio dos fatos corroborarem os argumentos.
Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética aplicado à memória evolutiva; o código pessoal de Cosmoética assegurando a transparência na autanálise da Ficha Evolutiva Pessoal, o registro historiográfico da consciência.
Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria do amparo extrafísico de função; a teoria das
probabilidades; a teoria da interpretação da inteligência evolutiva (IE); a qualificação consciencial auxiliando na superação da teoria dos gargalos evolutivos.
Tecnologia: a técnica do inventariograma; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica;
a técnica do EV; as técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas; a técnica do
levantamento dos aportes e retribuições proexológicas; a técnica da autorreflexão de 5 horas;
a técnica do voluntariograma.
Voluntariologia: a contribuição autopesquisística dos voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida diuturna; o laboratório
conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Conviviologia;
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o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia;
o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito do histórico grupocármico no cotidiano das escolhas; o efeito do
histórico tenepessológico na disponibilidade assistencial; o paraefeito do histórico tenepessológico no revezamento amparador-amparando; o efeito das descobertas promovendo o trinômio
autanálise-autorreflexão-autavaliação; o efeito profilático das palavras libertadoras; o efeito da
maturidade aplicada às reações psicossomáticas; o efeito da análise do contexto auto-historiográfico.
Neossinapsologia: as neossinapses enriquecendo o auto-historiograma pessoal; as neossinapses promovendo iniciativas reconciliadoras interpessoais; as neossinapses adquiridas pelo estudo da auto-historiografia; as leituras promovendo neossinapses; as neossinapses fomentando outras neossinapses; as neossinapses derivadas das paraneossinapses; a criação de neossinapses críticas.
Ciclologia: o ciclo pesquisístico presente-passado-presente; o ciclo avaliação-reavaliação-revalidação; o ciclo de renovações; o ciclo análise conscienciométrica–síntese consciencial;
o ciclo da evolução pessoal; o ciclo alternante pesquisador-objeto.
Enumerologia: o tempo da ressoma; o tempo da tarefa; o tempo da escrita; o tempo do
verbete; o tempo do livro; o tempo do policarma; o tempo da intermissão. O contexto pessoal;
o contexto familiar; o contexto profissional; o contexto grupal; o contexto interassistencial; o contexto histórico; o contexto para-histórico. O registro dos fatos; a cronologia dos fatos; a sincronicidade dos fatos; o significado dos fatos; a correlação entre os fatos; a interdependência dos
fatos; a compreensão dos fatos.
Binomiologia: o binômio presente vivido–reflexão histórica; o binômio interesse-cosmovisão.
Interaciologia: a interação dos fatos atratores; a interação fatos-parafatos.
Crescendologia: o crescendo da capacidade de assumir os trafares; o crescendo da capacidade de assumir os trafores; o crescendo da capacidade de identificar os traços faltantes;
o crescendo da capacidade de mudar os hábitos pessoais; o crescendo da capacidade de mudar
o curso da História Pessoal; o crescendo da clivagem da História Pessoal.
Trinomiologia: o trinômio cognição-compreensão-análise; o trinômio fragmentação-diferenciação-compreensão; o trinômio reconhecer os erros–assumir os erros–liberar os envolvidos; o trinômio (tarefa interassistencial pós-dessomática) preparo pré-intermissivo–resgate dos
esquecidos–acolhimento dos excluídos.
Polinomiologia: o polinômio perseverança-inteligência-observação-serendipitia; o polinômio reconciliatório reconhecimento–reencontro com o passado–perdão–mem ria ―fe iz‖;
o polinômio memória-historiografia-autorreconciliação-heterorreconciliação-anticonflitividade.
Antagonismologia: o antagonismo impossibilidade de mudar o passado / conhecimento
mutável do passado; o antagonismo julgar / compreender; o antagonismo suposição / fato; o antagonismo fato / ficção.
Politicologia: a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a parapsicocracia; a projeciocracia; a lucidocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço cognitivo aplicado à evolução.
Filiologia: a reciclofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a intraconscienciofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o mito da causa única.
Holotecologia: a fatoteca; a criticoteca; a mentalsomatoteca; a parapsicoteca; a autopesquisoteca; a teaticoteca; a recexoteca.
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Interdisciplinologia: a Historiologia; a Intrafisicologia; a Autorretrocogniciologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia;
a Discernimentologia; a Holomaturologia; a Pesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin-cobaia.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista, o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista, o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista, a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista, a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens historiographicus; o Homo sapiens autoconscientiometricus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens attentus;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens reflector; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens
singularis.
V. Argumentologia
Exemplologia: auto-historiograma intraconsciencial = o das autopesquisas voltadas
à apreensão cosmovisiológica das ocorrências internas ao microuniverso pessoal, na eleição da
meta prioritária ao momento evolutivo individual; auto-historiograma extraconsciencial = o das
autopesquisas voltadas à percepção cosmovisiológica das ocorrências externas ao microuniverso
pessoal, na eleição da meta prioritária ao momento evolutivo grupal.
Culturologia: a cultura da autopesquisa; a cultura do autoconhecimento; a cultura do
refinamento da autopesquisa; a cultura da autexperimentação; a cultura da autexposição sadia;
a cultura do aperfeiçoamento contínuo; a cultura da autobservação; a cultura do registro; a cultura da renovação; a cultura da reescrita da História Pessoal; a Multiculturologia da Para-Historiografia.
Detalhismologia. Concernente à Evoluciologia, eis ordenados alfabeticamente, por
exemplo, dentre outros, 10 possíveis variáveis e 30 questionamentos na composição, análise e estabelecimento de metas prioritárias do auto-historiograma:
A. Histórico da compreensão do fato a partir do contexto:
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01. Lustro. No decurso de 1 lustro, quantas vezes precisou reavaliar fatos, a partir da reanálise do contexto?
02. Reanálise. Analisar os fatos, sob neoperspectivas, promoveu pensenidade sadia?
03. Retrospectiva. Essa retrospectiva favoreceu maxicompreensões?
B. Histórico da repercutibilidade da prática da tenepes:
04. Assistência. Já acompanhou os resultados da assistência tenepessológica ao grupo
nuclear?
05. Proveitos. Quais os proveitos evolutivos cosmoéticos do contexto em questão?
06. Qualificação. Quais as atitudes em prol da qualificação da tenepes após a comprovação dos resultados?
C. Histórico das autocompreensões:
07. Trafais. Reconhece a cronêmica, igual aliada, na conquista gradativa de trafais?
08. Trafares. Quais dificuldades ainda se manifestam na reciclagem de trafares?
09. Trafores. Você assume com autoconfiança e tranquilidade os trafores?
D. Histórico das autorreconciliações:
10. Afeto. Na escala de 1 a 5, qual o nível de afeto pessoal?
11. Autoafeto. Em quais circunstâncias são identificados o autoafeto?
12. Autodesafeto. Em quais circunstâncias são identificados o autodesafeto?
E. Histórico das compreensões:
13. Bibliologia. Utiliza da bibliologia na compreensão de assuntos desconhecidos, porém, pertinentes à evolução individual e grupal?
14. Cronêmica. Compreende o tempo necessário para superação de limites e travões?
15. Performance. Como avalia você, a própria performance das compreensões na escala
de 1 a 5?
F. Histórico das maturidades:
16. Lucidez. Diferencia os momentos entre atitudes maturas e imaturas? Qual predomina, dentre elas, nas manifestações pessoais?
17. Manutenção. Qual a prescrição na manutenção e espraiamento da maturidade na
conduta pessoal e interpessoal?
18. Reciclagem. Recicla atitudes a partir da constatação dos erros pessoais?
G. Histórico das palavras libertadoras:
19. Auto-historiografia. Já identificou na historiografia pessoal, a existência de palavras libertadoras?
20. Homeostase. Qual efeito homeostático causam em você?
21. Técnica. Você utiliza as palavras libertadoras ao modo de técnica na profilaxia de
comportamentos cronicificados?
H. Histórico das reconciliações grupocármicas:
22. Aprendizado. Compartilha o aprendizado das reconciliações realizadas?
23. Encontros. Já avaliou os encontros de destino, enquanto facilitadores de reconciliações grupocármicas?
24. Replicabilidade. Reconhece a teia interassistencial replicatória das reconciliações?
I. Histórico das reconciliações gruponucleares:
25. Contexto. Já avaliou o quanto o contexto atual favorece à reconciliações específicas?
26. Oportunidade. Já identificou e aproveitou cosmoeticamente, tais situações?
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27. Premência. Já reconheceu, quem dentre as pessoas do grupo nuclear, se faz necessária à reconciliação nessa existência?
J. Histórico dos autodiagnósticos:
28. Escala. Na escala de 1 a 5, quais os autodiagnósticos identificados na própria historiografia? A partir deles, reviu as cláusulas do código pessoal de Cosmoética?
29. Prescrições. As prescrições pessoais foram aplicadas ao modo de meta evolutiva?
30. Transparência. Valoriza e confia no autodiagnóstico, com base na transparência da
autanálise dos registros historiográficos?
Procedimentologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem
funcional, 10 procedimentos e respectivas especialidades significativas, interrelacionadas, essenciais à compilação, aferição, ampliação, compreensão e qualificação dos fatos e parafatos de interesse na composição do auto-historiograma:
01. Registro cronológico: Autodisciplinologia; Autorganizaciologia; Rotinologia; Cronologia; Autolucidologia; Detalhismologia; Memoriologia; Pesquisologia.
02. Relato da vivência: Holomaturologia; Tematologia; Grafopensenologia; Redaciologia; Grupocarmologia; Proxemicologia.
03. Registro do contexto: Discernimentologia; Geopoliticologia; Cronologia.
04. Análise do fato ou parafato: Analiticologia; Criticologia; Compreensiologia; Elencologia.
05. Análise do contexto: Conexologia; Perfilologia; Conviviologia; Cosmoeticologia.
06. Questionamentos: Questionologia; Comunicologia; Exaustivologia; Atilamentologia.
07. Análise das consequências: Associaciologia; Confluenciologia.
08. Registro dos aprendizados: Autocriticologia; Interassistenciologia; Autexperienciologia; Efeitologia; Reciclologia; Autogesconologia; Homeostaticologia; Historiografologia.
09. Reavaliação do código pessoal de Cosmoética: Autoconscienciometrologia; Autopriorologia; Autodiscernimentologia.
10. Registro da próxima meta evolutiva: Prospectivologia; Constanciologia; Paraprospectivologia; Cronoevoluciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o auto-historiograma, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Antiacaso: Intrafisicologia; Neutro.
03. Auto-historiografia: Autevoluciologia; Neutro.
04. Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
05. Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
06. Fatologia: Intrafisicologia; Neutro.
07. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Manutenção dinâmica: Constanciologia; Homeostático.
09. Meta autevolutiva: Autoproexologia; Homeostático.
10. Pista de reflexão: Autocogniciologia; Neutro.
11. Registro eterno: Experimentologia; Neutro.
12. Síntese do autoconscienciograma: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Sistematização comportamental: Paraetologia; Neutro.
14. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
15. Sustentação factual: Argumentologia; Homeostático.
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O AUTO-HISTORIOGRAMA É INSTRUMENTO PESQUISÍSTICO AUXILIAR NA MENSURAÇÃO CRÍTICA E PROFILÁTICA
DOS FATOS E PARAFATOS VIVENCIADOS, CONDUZINDO
A CONSCIN LÚCIDA À QUALIFICAÇÃO DA AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou os fatos e parafatos constantes na
historiografia pessoal? Quais reflexões produtivas ou reciclagens intraconscienciais promoveu
a partir da análise dos mesmos?
Bibliografia Específica:
1. Bloch, Marc; Apologia da História ou o Ofício de Historiador ( po ogie pour ’Histoire ou Métier d’Historien); apres. Lilia Moritz Schwarcz; pref. Jacques Le Goff; trad. André Telles; 160 p.; 15 seções; 5 caps.; 1 E-mail;
1 microbiografia; 1 website; 23 x 16 cm; br.; Jorge Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 2001; página 11.
2. Reis, José Carlos; O Desafio Historiográfico; Coleção Série História; revisores Fátima Caroni; & Marco
Antônio Corrêa; 15 Vols.; 160 p.; 6 caps.; Vol. 13; 1 E-mail; 14 enus.; 1 microbiografia; 1 website; 108 refs.; 17 x 12 cm;
br.; pocket; FGV; Rio de Janeiro, RJ; 2010; página 61.
3. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
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 189 e 190.

N. M.
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AUTO-HISTORIOMETRIA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A auto-historiometria é a técnica de metrificação aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas com base na auto-historiografia da
conscin, homem ou mulher, interessada na identificação, análise, compreensão, cotejo e qualiquantificação dos integrantes da Elencologia e da Parelencologia pessoais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autos,
“eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo história deriva do idioma Latim, historia, “História; História Universal; narração; descrição; conto; aventura; fábula”, e este do idioma Grego, historia,
“História; pesquisa; informação; relato”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composição metria deriva do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”.
Sinonimologia: 1. Técnica auto-historiométrica. 2. Medida auto-historiométrica.
3. Métrica auto-historiológica.
Neologia. Os 3 vocábulos auto-historiometria, auto-historiometria básica e auto-historiometria avançada são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Parassociograma. 2. Proexometria. 3. Seriexometria.
Estrangeirismologia: o estudo do cast grupal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à pesquisa das interrelações conscienciais.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Toda interrelação ensina. Afinemos nossos convívios. Concessões aprimoram convívios. Convívios pedem
concessões. Consciências fazem história. Consciências compartilham histórias. Reescrevamos
nossa história.
Coloquiologia. Eis 3 expressões coloquiais pertinentes ao assunto: – Quem vive de passado é museu. Passado é referência e não direção. O que não é medido, não é gerenciado.
Proverbiologia. Eis provérbio popular africano relativo à temática: – Até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caçadas continuarão glorificando o caçador.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autoproéxis. Na consecução da sua programação existencial, você é, ao mesmo tempo, o produtor, o diretor e o ator da peça da sua existência. A Elencologia dos seus figurantes,
compassageiros evolutivos do grupocarma, contudo, não deve ser esquecida, pois ninguém evolui sozinho”.
2. “Círculo. Os componentes da Elencologia e da Parelencologia do círculo multidimensional da conscin lúcida, parapsíquica, expõem o seu grau exato de Inteligência Evolutiva (IE), como técnica de autaferição conscienciométrica”.
3. “Holobiografia. Você, na condição da vida humana atual, quando penseniza sobre as retrovidas, acessa os retrossomas e a holobiografia que envolve a Paragenética e os antepassados, em
consequência amplia o pomar genealógico e faz evocações da Parelencologia”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa historiométrica; o holopensene
pessoal da investigação; o holopensene pessoal das correlações; o holopensene das sincronicidades; os autopensenes; a autopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade;
a investigação útil dos rastros pensênicos.
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Fatologia: a auto-historiometria; a atualização autoconscienciométrica; o equilíbrio da
medida justa da intraconsciencialidade para o momento evolutivo; o ato de ultrapassar as marcas
evolutivas pessoais do próprio passado; a longa viagem da memória; a construção dos discursos;
os atos conscienciais analisados igual fonte de estudo; a desmedida na supervalorização do trafar;
as fontes de pesquisa; as afinidades interpares; os empreendimentos evolutivos grupais; os reconhecimentos mútuos; os reconhecimentos dos pares; os reconhecimentos isolados; os reconhecimentos específicos; as empatias; os estranhamentos; a conciliação; a reconciliação; o perdão incondicional; o perdão sincero; os furos do passado; os fatos incentivando as reflexões; as escolhas
dos antepassados refletindo na vida atual dos descendentes; as autescolhas do passado refletindo
na própria vida atual; a desconstrução da continuidade; a distinção de vida individual; a reconstituição de contexto específico; o entendimento da existência; as diferentes percepções históricas;
as diferentes abordagens historiométricas; as peculiaridades das respostas ao auto-historiograma;
as releituras da vida; a ignorância temporária; as responsabilidades assumidas ao longo da vida
humana; os cursos de campo otimizadores do autodesassédio; o desenvolvimento do autepicentrismo consciencial; a relação de dependência entre passado e futuro; a autocrítica cosmoética sobre os atos do passado; a análise comparativa das superações e reciclagens da consciência entre
épocas diferentes; a análise do elenco do grupo familiar; a investigação do elenco grupocármico;
o estudo dos personagens do grupo evolutivo; o detalhamento do elenco conscienciológico intrafísico; o estudo da lista do elenco extrafísico; a pesquisa da relação pessoal entre as personalidades da Parelencologia disponível no site do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística
(ICGE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o esforço aplicado
ao desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as retrocognições guardadas
na “paragaveta”; as pararresponsabilidades assumidas ao longo da vida multidimensional; as reconciliações adubando o terreno dos resgates de consciexes na próxima intermissão; as pararrepercussões das reconciliações nos interrelacionamentos; o desenvolvimento do sobrepairamento
diante dos parafatos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo passado-aprendizado-referência.
Principiologia: o princípio da complexidade consciencial; o princípio da complexidade
da História; o princípio da descrença (PD); o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio
primum, non nocere (primeiro, não prejudique).
Codigologia: o respeito ao código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da perfectibilidade; a teoria da verdade relativa de ponta; a teoria
da vida crítica.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do dever; a técnica de investigação da memória histórica.
Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Historiógrafos; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: os efeitos do cumprimento das cláusulas do código pessoal de Cosmoética
(CPC); o efeito das potencialidades assumidas.
Neossinapsologia: o Curso Intermissivo (CI) responsável pela formação de paraneossinapses facilitando as interrelações conscienciais.
Ciclologia: o ciclo de renovações; o ciclo das autopesquisas constantes; o ciclo autoinvestigativo saber perguntar–saber pesquisar–saber interpretar–saber aplicar.
Enumerologia: a historiometria da intraconvivialidade; a historiometria da interconvivialidade; a historiometria da criticidade retrocognitiva; a historiometria do elenco intrafísico;
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a historiometria do elenco extrafísico; a historiometria da autocriticidade nas análises; a historiometria das gescons interpares.
Binomiologia: o binômio cenas antigas–novos detalhes; o binômio contexto-ambiência;
o binômio banco de memórias–holomemória.
Interaciologia: a interação dos fatos históricos.
Crescendologia: o crescendo ignorância-conhecimento; o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio acontecimento-evento-fato; o trinômio historiografia-historiograma-historiometria; o trinômio nova aurora–novo porvir–mesma realidade.
Polinomiologia: o polinômio do critério ressomático complementaridade-igualdade-atividade-consanguinidade; o polinômio reconciliação–gratidão–ressoma crítica–Livro dos Credores Grupocármicos; o polinômio realçar simpatias–atenuar antipatias–produzir empatia–construir interconfiança.
Antagonismologia: o antagonismo passado / presente.
Paradoxologia: o paradoxo de a evidência poder parecer oculta; o paradoxo de o mesmo contexto poder proporcionar a observação inédita.
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei da retribuição; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a conscienciofilia; a historiofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a sociofilia;
a retrocogniciofilia; a memoriofilia; a curiosofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a superação da fobia de saber sobre as atitudes do passado.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da autovitimização; a rescisão da síndrome da
ectopia analítica.
Maniologia: a mania saudável da leitura; a mania salutar da pesquisa; a mania homeostática da escrita tarística.
Mitologia: o mito da certeza absoluta; o mito da verdade única; o mito da causa única.
Holotecologia: todas as tecas.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Historiologia; a Grupocarmologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Retrocogniciologia; a Autoparapesquisologia; a Consciexologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Intermissiologia; a Seriexologia; a Elencologia; a Parelencologia; a Grafopensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o elenco e o parelenco da História Pessoal; o elenco e o parelenco da História Grupal; o elenco e o parelenco da Conscienciologia; o conjunto das pessoas com papeis ativos nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Masculinologia: o protagonista; o coadjuvante; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o autoconsciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o reeducador; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor;
o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o autor; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o verbetólogo;
o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a protagonista; a coadjuvante; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a autoconsciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a autora; a reciclante existencial; a inversora existencial;
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a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a verbetóloga;
a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens historiator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: auto-historiometria básica = a metrificação da pesquisa da Elencologia
da atual vida intrafísica; auto-historiometria avançada = a metrificação da pesquisa da Parelencologia da atual ressoma crítica.
Culturologia: a cultura da pesquisa histórica; a cultura da pesquisa para-histórica.
Dividendos. Sob a ótica da Traforologia, no decorrer da História Pessoal o dividendo
das ações dos papeis desempenhados reflete o valor nos investimentos reconciliatórios em diferentes situações junto ao grupocarma. A aplicação de trafor assistencial nas relações interpessoais,
em diversos contextos conscienciais, conduz a conscin à aglutinação elencológica evolutiva.
Para-História. Perante a Intraconscienciologia, o contexto e a ambiência energética
e interassistencial específicas, promovidos em cursos de campo, a exemplo do Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2), permitem às consciexes amparadoras acessar as camadas
mais profundas da intraconsciencialidade das consciências assistidas, favorecendo a autorreflexão
e reescrita da História Pessoal, capaz de reverberar na trajetória evolutiva e na identificação, com
maturidade, da Elencologia e Parelencologia pessoais.
Autorreeducação. Segundo a Retrocogniciologia, a reeducação das manifestações pensênicas aplicada com cosmoética nas interrelações e na evolutividade pessoal, permite à conscin
pesquisadora, homem ou mulher, possíveis retrocognições advindas da crescente maturidade e as
constantes recins, quanto ao melhor modo de interagir com a parentela seriexológica.
Taxologia. Concernente à Autoconscienciometrologia, pode-se avaliar as manifestações
pessoais junto à Elencologia grupocármica a partir da autobservação na interação cotidiana de
convívio, seja próximo ou a distância. A análise do fato favorece os ajustes necessários no ensaio
saudável da pré-intermissão, com base, por exemplo, em 3 questionamentos, agrupados nos respectivos tipos de convivência, listados em ordem alfabética:
1. Autoconvívio. Na condição de conscin-cobaia, a resposta aos estímulos recebidos
tende à autassedialidade e patopensenes, ou à autodesassedialidade, ortopensenidade, autocompreensão e autorreciclagem dos erros pessoais?
2. Convívio. Na condição de conscin-cobaia, a resposta aos estímulos recebidos tende
à irritabilidade e desentendimentos interpessoais, ou à empatia e intercompreensão?
3. Paraconvívio. Na condição de conscin-cobaia, a resposta aos estímulos recebidos
tende ao acesso doentio à Baratrosfera, ou ao trabalho lúcido interassistencial nas dimensões parapatológicas?
Catálogo. Considerando a Grupocarmologia, eis, por exemplo, listados na ordem alfabética, 2 grupos compostos por 10 subgrupos visando auxiliar a elaboração da listagem da Elencologia e Parelencologia dos relacionamentos diuturnos na pesquisa historiométrica pessoal:
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A. Elenco:
01. Amigos. Qual o percentual de amizades identificado? Já observou a convergência de
interesses evolutivos entre o grupo de amigos? Qual a atividade predominante?
02. Contextos. Qual traço consciencial prevalece nos contextos favorecedores de reconhecimento das amizades raríssimas e da família consciencial?
03. Credores. Qual a automotivação para iniciar o registro da Elencologia de Credores?
Já se propôs a analisar e assumir as pendências e gratidões evolutivas seculares?
04. Encontros de destino. Qual o valor atribuído aos encontros de destino? Já avaliou o resultado desses (re)encontros?
05. Parentela. Qual a qualidade dos relacionamentos interpessoais? Já elegeu hipóteses,
ou identificou os papeis desempenhados pelas consciências afins em existências pretéritas, inclusive o desempenhado por você?
B. Parelenco:
06. Paramigos. Já identificou os paramigos participantes do grupo de heterorrevezamento gesconográfico ao longo das múltiplas existências?
07. Paracontextos. Já diferenciou quais paralocais, paraeventos, parafatos, paraleituras
proporcionam o reconhecimento elencológico? Nesses paramomentos você estava acompanhado?
08. Paracredores. Já aferiu o saldo para com os credores extrafísicos? A paragratidão
faz parte do cotidiano?
09. Paraencontros de destino. Já avaliou quantos e quais para(re)encontros de destino
já foram promovidos ou vivenciados por você? Tem condições de analisar os resultados intrafísicos desses paramomentos?
10. Paraparentela. Já mensurou a qualidade do convívio multidimensional? Você percebe a intergrupalidade das consciência no contínuo intrafísico-extrafísico?
Perfil. Conforme a Perfilologia, a identificação de cada consciência dentro do grupo de
convívio, permite traçar o perfil dos coparticipantes, componentes específicos do elenco de estudo.
Para-historiografia. Diante da Para-Historiologia, o neogênero historiográfico intitulado Holobiografia ou Biografia Multiexistencial, tem por base o estudo da Para-História, possibilitando a pesquisa das retrovidas e entrevidas da conscin biografada sendo possível registrar, analisar e identificar a Perfilologia e a Parelencologia pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a auto-historiometria, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
02. Auto-historiografia: Autevoluciologia; Neutro.
03. Auto-historiografoterapia: Historiografoterapeuticologia; Homeostático.
04. Auto-historiograma: Historiologia; Neutro.
05. Cronoconscienciometrologia: Cronoevoluciologia; Neutro.
06. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
07. Elencologia: Grupocarmologia; Neutro.
08. Evolução transparente: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Holobiografia pessoal: Holobiografologia; Neutro.
10. Inteligência conviviológica: Conviviologia; Homeostático.
11. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
12. Omniconfluência analítica: Hermeneuticologia; Neutro.
13. Paraparentela: Extrafisicologia; Neutro.
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14. Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.
15. Seriexometria: Holobiografologia; Neutro.

A PESQUISA AUTO-HISTORIOMÉTRICA POSSIBILITA IDENTIFICAR O ELENCO E O PARELENCO PESSOAIS FAVORECENDO À CONSCIN MAIOR LUCIDEZ QUANTO AO MODUS
OPERANDI NOS DIFERENCIADOS GRUPOS DE CONVÍVIO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se propôs a iniciar a metrificação do elenco
e do parelenco componente e atuante na História Pessoal? Avalia a repercussão interassistencial
na identificação desses credores grupocármicos?
Bibliografia Específica:
1. Teles, Mabel; Zéfiro: A Paraidentidade Intermissiva de Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; et al.; 240
p.; 3 seções; 14 caps.; 113 citações; 22 E-mails; 32 enus.; 37 fotos; 1 linha do tempo; 1 minicurrículo; 2 tabs.; 20 websites; glos. 210 termos; 45 refs.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2014; páginas 145 a 158.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 518, 519, 663 a 666,
965, 966, 1.042, 1.043, 1.087, 1.088, 1.184, 1.185, 1.200 a 1.202, 1.224 a 1.226, 1.424 e 1.425.
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 95 a 100
e 411 a 414.
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 229, 342
e 794.

N. M.
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AUTOIDEÁRIO INTERASSISTENCIAL
(IDEARIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoideário interassistencial é o conjunto, acervo, sistema, repertório,
coletânea de reflexões, conceitos, teorias e proposições de ideias registradas e publicadas em gescons tarísticas, derivadas de experiências pessoais, auto e heteropesquisas da consciência intermissivista ao longo das vidas sucessivas (seriéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra ideário vem do idioma Grego, idéa, “representação mental
de uma coisa concreta ou abstrata; concepção intelectual; imaginação; lembrança”. Apareceu em
1572. O sufixo ario deriva do idioma Latim, arium, “lugar; local; receptáculo”. O prefixo inter
procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência
provém do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens,
particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente;
comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autacervo interassistencial. 2. Coletânea de autoideias interassistenciais. 3. Ideário pessoal esclarecedor.
Neologia. As 3 expressões compostas autoideário interassistencial, autoideário interassistencial básico e autoideário interassistencial avançado são neologismos técnicos da Ideariologia.
Antonimologia: 1. Autoideário assediador. 2. Autoideário egoico. 3. Autoideário
amaurótico. 4. Ideário coletivo; ideário grupal fanático. 5. Ideário sectário.
Estrangeirismologia: o scriptum interassistens; os personal archives.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos registros holomnemônicos.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Ideário. A expansão do autoideário pode ocorrer a partir da leitura seletiva”. “Para
atingir o meganeoideário é indispensável à conscin autora alcançar as superautorreflexões intensivas”.
2. “Autorado. Há dias nos quais a conscin autora rende mais qualificativamente na escrita. A convergência das autopotencialidades e a predisposição intraconsciencial ao auto e heteroideário favorece a recuperação do atraso ou o adiantamento das tarefas conscienciográficas.
Quando tal situação sobrevém, há expansão multidimensional, ampliando o autoparapsiquismo
e expandindo os limites pessoais. A consequência, no caso, é a sensação de se acessar Comunex
Evoluída, sendo a pessoa inundada pela automegaeuforização invicta, tornando-se capacitada para receber a tarefa do ataque extrafísico paraterapêutico, de megassediador, na própria holosfera”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal interassistencial; a ideia inata dos assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; as repercussões pensênicas do autoideário interassistencial; a flexibilidade pensênica para admissão imediata da ideia incontestavelmente mais assistencial; os retropensenes; a retropensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal das neoideias; os neopensenes; a neopensenidade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; o holopensene da valorização da assistência mentalsomática;
os grafopensenes; a grafopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
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Fatologia: o autoideário interassistencial; a assistência mentalsomática; a identidade holofilosófica interassistencial (Autopensenologia); as vertentes essenciais do conhecimento humano ampliadas pelo paradigma consciencial; a liderança mentalsomática; o exemplarismo dos próprios atos da conscin ratificando os manuscritos pessoais; os registros diários da vivência de fatos
e parafatos; a teática expressa pelo autexemplo cotidiano; a exemplificação das palavras escritas;
os dicionários cerebrais; a autoqualificação autoral; as gestações conscienciais; a escrita da megagescon; a escrita de pensatas; o autorado conscienciológico; a escrita conscienciológica qual ferramenta de aprimoramento do autoideário; as gescons funcionando ao modo de catalisadores evolutivos das consciências; a divulgação dos constructos das tarefas do esclarecimento (tares); o livro conscienciológico promovendo o autorrevezamento multiexistencial; a meia-força do ideário
caracterizada pela falta de publicação das descobertas evolutivas; os cursos e assessoria de escrita
conscienciológica promovidos pelas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o curso Programa Verbetografia EaD da
Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS);
a aplicação das neoideias recordadas do Curso Intermissivo (CI) e atualizadas nas tertúlias conscienciológicas; os veículos de comunicação conscienciológica oferecendo oportunidade de publicações de verdades relativas de ponta (verpons); o autoideário inato.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência multidimensional implantando o predomínio da experiência pessoal sobre crenças e doutrinas; o arauto dos Cursos Intermissivos; os esclarecimentos paradidáticos recebidos no CI; o armazenamento de vivências parapsíquicas qualificando
o autoideário interassistencial; o grupo assistido em vidas anteriores norteando o elenco de consciências a receber assistência na atual proéxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Intermissiologia-Interassistenciologia; o sinergismo autopensenes evolutivos–grafopensenes interassistenciais; o sinergismo conteúdo cognitivo–conteúdo comunicativo; o sinergismo biofilia-conscienciofilia; o sinergismo das ideias; o sinergismo
autenticidade intelectual–autoconfiança autoral; o sinergismo escritor-revisor.
Principiologia: o princípio da acumulação cognitiva seriexológica; o princípio retributivo do aporte consciencial; o princípio da descrença (PD) fortalecendo a tares; o princípio da escrita tarística; o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da qualificação dos pensenes.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o teor das gescons.
Teoriologia: a teoria da recuperação de cons; a teoria da grafopensenidade; a teoria do
mentalsoma; a teoria da saúde intelectual; a teoria da evolução consciencial; a teoria do paradigma consciencial; a teoria da pensenização evoluída carregada no pen.
Tecnologia: a técnica da assinatura pensênica; a técnia de associação de ideias; a técnica do aquecimento neuronial; a técnica da linearidade pensênica; a técnica da atomização cognitiva; a técnica do atacadismo consciencial; a técnica do autorrevezamento multiexistencial.
Voluntariologia: os voluntários da União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); os verbetógrafos voluntários da Enciclopédia da Conscienciologia (EC);
os autores voluntários das publicações conscienciológicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; os laboratórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Pensenólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Co-
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légio Invisível dos Escritores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Verponólogos.
Efeitologia: o efeito da Interconscienciologia na Gesconologia; os efeitos das megagescons nas retribuições proexológicas; o efeito mentalsomático cosmoético da tares; os efeitos halos das produções gesconológicas; os efeitos autevolutivos do contato com as gescons do passado; o efeito do Curso Intermissivo na qualificação intelectual multiexistencial; o efeito tarístico
multidimensional.
Neossinapsologia: o compartilhamento das neossinapses; as neossinapses necessárias
na escrita verponológica; a catálise neossináptica requerida pelas neoideias; as neossinapses desencadeadas pelo autodidatismo ininterrupto; as neossinapses motivadas a partir da publicação
das gescons; as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade; as neossinapses adquiridas a partir da produção grafopensenológica.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo interexistencial sementeira intrafísica–colheita
intermissiva–recolheita intrafísica; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) qualificando as produções gesconológicas; o ciclo autorando assistido–autor assistente; o ciclo gesconológico artigo-verbete-livro-megagescon; o ciclo autorado gesconológico–autorrevezamento seriexológico.
Enumerologia: o autoideário conscienciológico; o autoideário grafopensênico; o autoideário intraconsciencial; o autoideário gesconológico; o autoideário mentalsomático; o autoideário seriexológico; o autoideário holobiográfico.
Binomiologia: o binômio mentalsoma-parapsiquismo; o binômio autocognição-autevolução; o binômio aportes-retribuição; o binômio tares gesconológica–desassédio mentalsomático; o binômio megagescon-policarmalidade; o binômio bagagem cognitiva–paracérebro; o binômio megagescon-megaprioridade.
Interaciologia: a interação escrita-tares; a interação recuperação de cons–compartilhamento de cons; a interação publicação gesconológica–desassédio mentalsomático; a interação
autopensenidade-graforreia; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais;
a interação exopensenes–escrita discernidora; a interação cérebro-paracérebro.
Crescendologia: o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo enriquecimento dos dicionários cerebrais–incremento cognitivo; o crescendo da acumulação intelectual ao longo das
serialidades; o crescendo gescon pessoal–gescon grupal; o crescendo acumulação cognitiva–criatividade heurística; o crescendo autodisciplina intelectiva–produtividade mentalsomática.
Trinomiologia: o trinômio apreensibilidade–memorização–distribuição cognitiva; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio detalhismo-exaustividade-circularidade; o trinômio intelectualidade-paraperceptibilidade-comunicabilidade; o trinômio
cérebro-paracérebro-holomemória; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio qualificação do autoideário–discernimento–consciencialidade–eficiência da tares; o polinômio artigo-palestra-verbete-livro; o polinômio pensenizar-discernir-escrever-publicar; o polinômio dicionário cerebral analógico-sinonímico-antonímico-poliglótico; o polinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio detalhismo-exaustividade-ortopensenidade-logicidade; o polinômio autodidatismo-memória-holomemória-retrocognição-neoconstructos.
Antagonismologia: o antagonismo autoideário interassistencial / ideário eletronótico;
o antagonismo autocognição empregada / autocognição desperdiçada; o antagonismo cognição
distributiva / cognição egoica; o antagonismo autopensenização produtiva / autopensenização
perdulária; o antagonismo esclarecimento / lavagem cerebral; o antagonismo interassistência tarística / monopólio cognitivo; o antagonismo ortopensenidade / autassédio mentalsomático.
Paradoxologia: o paradoxodo de a interassistencialidade do ideário individual precisar
ser grupal.
Politicologia: a política do autorado conscienciológico; a ideocracia.
Legislogia: as leis cosmoéticas na aplicação cognitiva esclarecedora.
Filiologia: a grafofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a holopensenofilia; a conscienciofilia; a gesconofilia; a intelectofilia; a intenciofilia.
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Fobiologia: a comunicofobia; a fraternofobia; a verbofobia; a verponofobia; a bibliofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a autodisciplinofobia; a grafopensenofobia; a interassistenciofobia; a ideofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da inércia grafopensênica.
Mitologia: o mito da produção gesconológica independente.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a pensenoteca; a interassistencioteca; a mentalsomatoteca; a teaticoteca; a comunicoteca; a intelectoteca.
Interdisciplinologia: a Ideariologia; a Intermissiologia; a Interassistenciologia; a Autoproexologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Grafopensenologia; a Discernimentologia;
a Intencionologia; a Taristicologia; a Autopensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens idealis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens
scriptor; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rastropensenicus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoideário interassistencial básico = o da publicação de artigos, verbetes
e livros, do intermissivista novato; autoideário interassistencial avançado = o da publicação da
megagescon, do ofiexista veterano.
Culturologia: a cultura da escrita conscienciológica; a cultura da interassistencialidade; a cultura da Conscienciografologia; a cultura da holomemória.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoideário interassistencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
02. Autopensene inato raro: Autopensenologia; Homeostático.
03. Binômio ideia-intenção: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Cognografia: Cogniciologia; Neutro.
05. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
06. Continuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Gestação evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Holopensenofilia pessoal: Holobiografometria; Neutro.
11. Ideia impactante: Parapesquisologia; Neutro.
12. Intentio recta: Intencionologia; Homeostático.
13. Ortografopensenidade: Grafopensenologia; Homeostático.
14. Política do autorado conscienciológico: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.

A PUBLICAÇÃO DO AUTOIDEÁRIO INTERASSISTENCIAL
CONSTITUI ATO FRATERNO PARA COM AS CONSCIÊNCIAS CARENTES DE ESCLARECIMENTO E AUTODISCERNIMENTO QUANTO À PRÓPRIA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o autoideário interassistencial norteador da proéxis? Tem compartilhado o autossaber intermissivo?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamentos na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary
Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto;
1 microbiografia; 1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 218 a 224.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19
websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 200 a 202,
205 a 207, 209, 210, 390 a 392, 418 a 421 e 757 a 759.
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 122 e 123.
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 197, 198, 232 e 816.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 73, 115 e 753.
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Webgrafia Específica:
1. Almeida, Julio; Auto-Ideário Conscienciológico (Mentalsomática); Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 2-S; Seção: Painel; 1 E-mail; 5 enus.; 1 microbiografia; 31 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2007; páginas
82 a 87; disponível em: <http://www.ceaec.org/index.php/conscientia/article/viewFile/179/183>; acesso em: 14.06.15;
20h21.
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AUTOIDENTIFICAÇÃO
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoidentificação é o ato ou efeito de a conscin lúcida identificar e admitir, em si mesma, com toda responsabilidade autocrítica e cosmoética, determinadas condições
evolutivas de alto nível estruturadoras dos sonhos dourados de consumo da maioria dos componentes da Humanidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo identificação é de origem controversa. Para Antenor de Veras Nascentes (1886–1972), o vocábulo é composto pelas palavras do idioma Latim, identicu, “idêntico;
semelhante”, e facere, “fazer; executar; efetuar; levar a efeito; desempenhar; cumprir; cometer”.
Segundo José Pedro Machado (1914–2005) e Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999), o étimo
deriva do idioma Latim Medieval, identificare, “identificar”. Surgiu no Século XVII. A palavra
identificação apareceu em 1881.
Sinonimologia: 1. Autadmissão. 2. Autodiagnóstico.
Neologia. As duas expressões compostas autoidentificação básica e autoidentificação
evoluída são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Heteroidentificação. 2. Heteradmissão. 3. Desidentificação.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o Recexarium; a condição do mastermind
cosmoético; o strong man de vontade férrea; o record of successes pessoais.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade consciencial.
Filosofia. A Filosofia da Identidade criada por Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
(1775–1854), filósofo alemão, caracterizada sobretudo pela identificação da natureza da personalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; o descarte dos circumpensenes; o descarte da paleopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o aperfeiçoamento do materpensene pessoal.
Fatologia: a autoidentificação; a autoidentificação evolutiva; a autoidentificação mentalsomática; a autoidentificação cosmoética; a holanálise da conscin; a reconstrução da identidade
da consciência pré-serenona; a Biotaxonomia da personalidade evolutiva; o adiantamento de vida;
o abertismo consciencial; a autolucidez quanto ao próprio valor evolutivo; a doação do melhor de
si; o ato de assumir os valores pessoais, sem negar os valores dos outros, como sinal de maturidade evolutiva; a condição de não conhecer os próprios valores equivalendo ao fato de ignorar a si
mesmo; a abertura do autocrescimento; os fatores progressistas; os antigos valores ultrapassados;
as práticas verponológicas; a vivência mais inteligente dos princípios da Teaticologia; a responsabilidade pela aplicação dos autotrafores; a mentalidade adiantada; o fato de legiões de cidadãos
e cidadãs ainda não estarem preparados para o sucesso, no caso, a conquista evolutiva maior;
a ideologia da evolução consciencial; a inteligência evolutiva (IE); a Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); a assimilação já alcançada dos atributos pessoais essenciais; o reconhecimento do nível da
transformação pessoal; a aceitação pessoal das evidências de neorresponsabilidades; o ato de acolher os novos encargos ou funções impostos pela própria vida ou exigências decorrentes das
realizações; o modelo alcançado exigindo, agora, a vivência exemplar de novas responsabilidades; a distinção do neoperfil pessoal com traços característicos pressionando pela manutenção da
autoconsciencialidade mais ampla; a superdotação evolutiva; o polo atrator; o ato de aceitar o no-
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vo nível da condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o ato
de reciclar, em silêncio, os hábitos e rotinas; o estabelecimento das diferenças do presente em
confronto com o passado; a modéstia sincera na autovivência do neopatamar consciencial; os deveres gerais da conquista do novo patamar de autodiscernimento; o ato de ver melhor definidas as
responsabilidades próprias e as responsabilidades alheias; a renúncia às antigas ações automiméticas, habituais, agora ultrapassadas; a cosmovisão pessoal da Justiça por outros ângulos da Paradireitologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o ajuste a novo patamar de manifestações intra e extrafísicas; o enfoque da paraperceptibilidade sobrepairando os contingenciamentos corriqueiros; o reconhecimento do próprio Curso Intermissivo (CI) pessoal; a primener pessoal; o caminho para a aquisição do macrossoma pessoal; o maior entendimento pessoal dos incentivos das consciexes mais lúcidas; os extrapolacionismos parapsíquicos frequentes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade decidida–intenção sadia.
Principiologia: o princípio da descrença; os princípios transcendentes da autoparaperceptibilidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da identidade pessoal; a teoria evolutiva aplicada dia a dia ininterruptamente.
Tecnologia: a vida moderna tecnológica potencializando a vida evolutiva.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico como propulsor das autossuperações evolutivas e parapsíquicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito dos desempenhos pessoais, constantes e prolongados.
Ciclologia: o ciclo cadenciado erro pessoal identificado–correção imediata; o estágio
de novo ciclo evolutivo pessoal.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto; o binômio descarte dos resquícios–
–omissão superavitária.
Interaciologia: a interação fundamental entre a conquista e a modéstia; a interação
megacognição–megajuízo autocrítico.
Crescendologia: o crescendo modéstia-autocognição; o crescendo discernimento-clareza.
Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio hololucidez-holomemória-holobiografia.
Polinomiologia: o polinômio tudo-assim-agora-aqui.
Antagonismologia: o antagonismo competência / prepotência; o antagonismo reconhecimento íntimo / reconhecimento alheio.
Politicologia: a parapsicocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito aplicada aos esforços pessoais.
Filiologia: a neofilia; a bibliofilia; a metodofilia; a decidofilia; a recexofilia; a cognofilia; a pesquisofilia.
Mitologia: o descarte dos mitos eletronóticos.
Holotecologia: a cognoteca; a evolucioteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a recexoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Intrafisicologia;
a Evoluciologia; a Proexologia; a Sociologia; a Parapatologia; a Economiologia; a Despertologia;
a Priorologia; a Sistematologia; a Parassemiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens experimentatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoidentificação básica = a vagarosa, somente alcançada na fase da maturidade humana; autoidentificação evoluída = a imediata, alcançada precocemente na fase da juventude humana.
Culturologia: a cultura da Autoconscienciometrologia.
Identificação. Segundo a Evoluciologia, chega o dia no qual a conscin lúcida, homem
ou mulher, quando adulta e experiente, admite conhecer-se, com inteira consciência da responsabilidade do ato, a identidade destas 10 condições, ao mesmo tempo, em relação a si própria, aqui
listadas na ordem alfabética:
01. Completista existencial: o fato de ter alcançado satisfatoriamente o compléxis no
âmbito da Proexologia.
02. Epicentro consciencial: o Homo sapiens epicentricus entendido quanto à paraperceptibilidade assistencial e cosmoética.
03. Ofiexista: o mantenedor – Homo sapiens offiexista – de oficina extrafísica (ofiex)
própria, no exercício diário da interassistencialidade.
04. Possuidor do toque de Midas: o êxito econômico-financeiro do pé-de-meia pessoal
sem loucuras bilionárias.
05. Sábio: o ser polímata ou o Homo sapiens polymathicus, ciente da inteligência evolutiva teática.
06. Selfmade man: ou selfmade woman; quem se fez a si mesmo com autodesempenho
cosmoético observando as prioridades fundamentais em tudo.
07. Sensitivo pangráfico: o praticante da pangrafia interassistencial ou o Homo sapiens
pangraphicus.
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08. Ser desperto: o desassediado permanente total ou o Homo sapiens despertus.
09. Superman: ou supermulher, com ajuste evolutivo.
10. Winner: o ganhador, ou ganhadora; o ser vencedor de si mesmo quanto às metas
evolutivas.
Autodescartes. Tais condições pessoais, listadas, impossíveis de serem fingidas ou forçadas por jactância ou cabotinismo, descartam longa série de resíduos, vestígios, indícios, restos,
sobras e refugos de problemas corriqueiros da vida humana, tornados, no caso, inúteis e ultrapassados, por exemplo, esses 10, aqui dispostos na ordem alfabética:
01. Assedialidade: o megatravão dos autassédios e heterassédios interconscienciais.
02. Autocorrupções: a anulação das emoções animalizadas do subcérebro abdominal
e do porão consciencial.
03. Autoimagem: mais correta e correspondente à vida social e à opinião pública.
04. Automimeses: a evitação das repetições milenares, anacrônicas, inúteis e dispensáveis.
05. Autovitimização: o descarte dos surtos de imaturidade do autorrebaixamento físico,
intelectual ou ético.
06. Conflituosidade comum: a diminuição razoável da condição própria dos elementos
vítimas da robéxis.
07. Fama: o repúdio aos delírios egocêntricos da celebridade, específica do poder temporal, social, secundário e transitório.
08. Interprisão grupocármica: a realização da recomposição evolutiva fundamental
por meio da intercooperação.
09. Preocupação com a Economia Pessoal: a anulação dos efeitos da contagem permanente dos tost es ou do “deus”cifrão.
10. Pseudoproéxis: a programação existencial, pessoal, vista como prioridade sem fantasias espúrias.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoidentificação, 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. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
08. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Identidade extra: Egocarmologia; Homeostático.
10. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
11. Neoidentidade: Egocarmologia; Neutro.
12. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.

A CONQUISTA DE MÚLTIPLOS TRAFAIS MAGNOS
E A SUBSTITUIÇÃO DOS MEGATRAFARES ANTIGOS POR
TRAFORES NOVOS DEMARCAM O NÍVEL DA AUTOIDENTIFICAÇÃO COSMOÉTICA, EFETIVA, DA CONSCIN LÚCIDA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já admite ter alcançado melhor nível de autoidentificação evolutiva? Qual é, agora, o próximo passo de autorreciclagem?
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AUTOIDENTIFICAÇÃO GRUPAL COSMOÉTICA
(AUTOCOSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoidentificação grupal cosmoética é o reconhecimento do vínculo
consciencial com grupo de trabalho conscienciológico específico, a partir das diretrizes da Moral
Cósmica, geradora da assunção da responsabilidade e comprometimento pessoal, dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O termo identificação é de origem controversa. Para Antenor de Veras
Nascentes (1886–1972), o vocábulo é composto pelas palavras do idioma Latim, identicu, “idêntico; semelhante”, e facere, “fazer; executar; efetuar; levar a efeito; desempenhar; cumprir; cometer”. Segundo José Pedro Machado (1914–2005) e Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999), o étimo deriva do idioma Latim Medieval, identificare, “identificar”. Surgiu no Século XVII. A palavra identificação apareceu em 1881. O vocábulo grupo deriva do idioma Italiano, gruppo, “nó;
conjunto; reunião”, e esta do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa,
“massa arredondada”. Surgiu no Século XVIII. O termo grupal apareceu no Século XX. A palavra cosmos provém do idioma Grego, kósmos, “ordem, organização; mundo, universo”. Surgiu
em 1563. O segundo elemento de composição cosmo procede também do idioma Grego, kósmos.
Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética vem do idioma Latim, ethica,
“ética, moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autorreconhecimento cosmoético com equipe de trabalho interassistencial. 2. Autoidentificação do grupo evolutivo cosmoético.
Neologia. As 3 expressões compostas autoidentificação grupal cosmoética, autoidentificação grupal cosmoética gradual e autoidentificação grupal cosmoética instantânea são neologismos técnicos da Autocosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Autodesconhecimento grupal. 2. Autoidentificação grupal anticosmoética. 3. Desencontro do grupo evolutivo.
Estrangeirismologia: o rapport imediato; o exercício constante do Prioritarium; o immediative recognition; o know how aplicado à equipe; o upgrade evolutivo na vivência da autocosmoética em grupo; a dedicação full time às ações cosmoéticas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autassunção da grupalidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Grupalidade: fraternidade intercambiada. Tenhamos consciência grupal.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Grupalidade. O mais relevante não é o grupo evolutivo, em si, mas a pessoa integrada ao grupo laboral”. “Quando o serviço é de muita gente, dilui-se na multidão”.
2. “Grupocarmalidade. A pessoa pode estar no grupo evolutivo, mas ainda permanecendo focada em si mesma (egocarma), no grupocarma ou no policarma”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da harmonia cosmoética grupal; o holopensene
acolhedor contribuindo para a homeostase dos trabalhos; a imersão no materpensene da Autocosmoeticologia; a pensenidade retilínea promovendo felicidade; o holopensene grupal promotor dos
megatrafores; o holopensene do bom humor; a autenticidade pensênica; a autocosmoética pensênica; os ortopensenes; a manutenção da ortopensenidade em grupo; a pensenidade lúcida; o ho-
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lopensene interassistencial cosmoético; o holopensene pessoal da omnicooperação; o holopensene
grupal da intercooperação; o impacto da autoridade cosmoética no holopenense pessoal; a afinidade pensênica; o holopensene do ensino tarístico; a holopensenidade reeducativa.
Fatologia: a autoidentificação grupal cosmoética; a senha intermissiva; o bem-estar coletivo; o acesso aos colegas intermissivistas; o reencontro com os compassageiros evolutivos;
o ajuste fino do rumo da proéxis; o vínculo consciencial; a autodisciplina; a autorganização; o reconhecimento da autoproéxis inserida na proéxis grupal; a seriedade; o engajamento; a autossustentabilidade; a precisão das opiniões colaborando com a equipe de trabalho; o ajuste da vida profissional e a pessoal; as priorizações corretas; as reciclagens constantes acelerando a assunção de
funções primordiais ao desenvolvimento da Instituição Conscienciocêntrica (IC); a autoridade
moral; o megafoco ininterrupto nas tarefas interassistenciais da equipe; a superação rápida das
crises existenciais; a autorreflexão crítica cosmoética constante; a resolução ponderada dos dilemas cosmoéticos; a acalmia promovida pela satisfação de “estar no lugar certo, na hora certa”;
a fala precisa; a paciência cosmoética exercida para o esclarecimento do grupo acerca das imaturidades manifestas; a responsabilidade aplicada na equipe; o uso dos trafores; a assistência direta;
a prontidão na resolução dos problemas; a pontualidade exemplificadora; a atuação administrativa
e em eventos alavancando o desenvolvimento do trabalho em equipe; o silêncio desassediador;
a atenção aos detalhes na realização das tarefas; os trabalhos de reurbanização na cidade sede da
IC; a bagagem adquirida na construção da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) aplicada ao grupo intermissivo; a predisposição para qualquer tarefa; a FEP norteando a aceleração dos vínculos conscienciais; a holomaturidade grupal; a liderança cosmoética silenciosa e anônima; a coexistência em
sucessivas ressomas estabelecendo o entrosamento rápido.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações extrafísicas; as extrapolações parapsíquicas; as ideias inatas; a recuperação de cons; o emprego pontual da manobra energética adequada ao trabalho específico; a autodesassedialidade; os parafatos
referendando os fatos; as energias conscienciais (EC); a autossustentabilidade energética; o uso
cosmoético do autoparapsiquismo lúcido; a interconfiança dos amparadores extrafísicos; a autocoerência com o Curso Intermissivo (CI); a postura tenepessológica ininterrupta; a clarividência;
a telepatia; a leitura energética exercida a favor de todos; o desassédio grupal promovido pela autossustentação energética.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex promovendo insights para encontrar
a melhor solução cosmoética; a sinergia dos trafores da equipe; o sinergismo das minipeças lúcidas do maximecanismo interassistencial; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética;
o sinergismo palavras esclarecedoras–energias empáticas; o sinergismo ideias avançadas–práticas avançadas; o sinergismo monitores-professores.
Principiologia: o princípio da afinidade; o princípio da Cosmoética Destrutiva; o princípio interassistencial de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio de almejar acontecer
o melhor para todos; o princípio da descrença (PD); o princípio da evolução interassistencial
conjunta; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica;
o princípio da interdependência; o princípio do aproveitamento máximo da oportunidade da vida
intrafísica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado ao trabalho grupal; o princípio
da transparência; o princípio de juntos se ir mais longe; o princípio da economia de bens;
o princípio da interassistencialidade; o princípio da megafraternidade.
Codigologia: a exemplaridade do código pessoal de Cosmoética (CPC); o equilíbrio entre os códigos pessoais de Cosmoética; o respeito ao código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da interpretação dos fatos e parafatos; a teoria do esforço máximo
na autoqualificação evolutiva; a teoria do paradigma consciencial aplicada ao vínculo consciencial; a parateática dos Cursos Intermissivos.
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Tecnologia: a técnica da reflexão aplicada aos pares evolutivos; a técnica de saber ouvir, saber falar, saber calar; a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo; as técnicas da
comunicação não violenta; a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o vínculo consciencial dos voluntários; o voluntariado pacífico; a autoqualificação cosmoética no voluntariado conscienciológico afinizado ao Curso Intermissivo;
a persistência no trabalho voluntário; a experiência profissional pretérita determinando a assunção do epicentrismo no voluntariado; a profilaxia da dispersão consciencial no voluntariado;
a lucidez mantida no dia a dia do voluntariado cosmoético; o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; os laboratórios conscienciológicos multidimensionais das Instituições Conscienciocêntricas;
o laboratório conscienciológico da Conviviologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Maxiproexologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível de Cosmoeticistas.
Efeitologia: o efeito reciclogênico do voluntariado cosmoético; o efeito da dinamização
da interassistencialidade; o efeito da assunção das responsabilidades proexológicas; o efeito do
trabalho em equipe na ampliação dos resultados; os efeitos gerais na Ficha Evolutiva Pessoal;
o efeito positivo da ortopensenidade; os efeitos potencializadores da coesão grupal; os efeitos
homeostáticos dos trabalhos exitosos em equipe; os efeitos evolutivos do compléxis grupal.
Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir do raciocínio lógico; as neossinapses do egocídio cosmoético contínuo; a criação de neossinapses da abnegação cosmoética; as
neossinapses adquiridas na consecução de empreendimentos magnos grupais; as neossinapses
obtidas pela vivência da interassistencialidade grupal.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal da atividade; o ciclo dos fatos e parafatos;
o ciclo seriexológico; o ciclo dos ajustes grupocármicos proporcionados pelas concessões cosmoéticas; o ciclo interesses e metas evolutivas em comum–união de esforços e talentos–maximização dos resultados evolutivos.
Enumerologia: a identificação grupal quanto à desassedialidade; a identificação grupal
quanto à proéxis; a identificação grupal quanto à autossustentação financeira; a identificação
grupal quanto à interassistencialidade; a identificação grupal quanto à vivência grupocármica;
a identificação grupal quanto ao autodiscernimento multidimensional; a identificação grupal
quanto aos aprendizados cosmoéticos adquiridos no Curso Intermissivo.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio evolução pessoal–evolução alheia; o binômio aquisição-retribuição; o binômio eliminação do egão–cooperação no trabalho; o binômio singularidade-complementaridade; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio individualidade-grupalidade; o binômio interconectividade–intrarticulação lógica entre os maxiproexistas; o binômio harmonia grupal–produção maxiproexológica; o binômio
Coerenciologia-Sinergismologia.
Interaciologia: a interação evolutiva na manifestação intra e extrafísica coerente; a interação autorresponsabilidade-automotivação; a interação condição evolutiva–qualidade assistencial.
Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o crescendo egocentrismo anticosmoético–cooperatividade grupal–maxifraternidade; o crescendo interação cosmoética produtiva–fortalecimento do vínculo interconsciencial–coesão grupal maxiproexológica; o crescendo acerto evolutivo pessoal–acerto evolutivo grupal; o crescendo compreensão-intercompreensão-intercooperação-megafraternidade.
Trinomiologia: o trinômio teática-verbação-confor; o trinômio manifestar-opinar-contribuir; o trinômio autocoerência-autoincorruptibilidade-autodesperticidade; o trinômio autodisponibilidade-entrosamento-comprometimento; o trinômio engajamento-aglutinação-integração;
o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; a harmonia grupal na teática do trinômio
intercompreensão-intercooperação-interconfiança.
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Polinomiologia: o polinômio autorresponsabilidade-autocoerência-autequilíbrio-autopacificação-autevolução; o polinômio megafoco-seriedade-dedicação-entrosamento; a harmonização convivencial pelo polinômio sinceridade-honestidade-seriedade-confiabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo autoconhecimento / autengano; o antagonismo equipe / egão; o antagonismo falar / fazer; o antagonismo orientar / mandar; o antagonismo dirigir
/ orientar; o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento; o antagonismo intercooperatividade engrandecedora / competitividade desagregradora; o antagonismo congraçamento grupal
maxiproexológico / desunião antimaxiproéxis.
Paradoxologia: o paradoxo de poucos fazerem muito; o paradoxo do recebimento na
doação.
Politicologia: a proexocracia; a democracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a voluntariocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a parapsicocracia;
a cosmocracia.
Legislogia: as leis racionais da maxiproéxis (grupal); a lei da empatia; a lei da afinidade evolutiva; a lei da solidariedade cosmoética evolutiva; a lei da interassistencialidade; a lei da
grupalidade.
Filiologia: a neofilia; a conviviofilia; a decidofilia; a autodiscernimentofilia; a verbaciofilia; a teaticofilia; a autexemplofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a neofobia; a conviviofobia; a decidofobia; a autodiscernimentofobia; a verbaciofobia; a teaticofobia; a autexemplofobia; a assistenciofobia; a evoluciofobia; a cosmoeticofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome de burnout; a eliminação da síndrome da apriorismose; a remissão da síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a mania de grandeza; a mania de querer voluntariar em várias Instituições
Conscienciocêntricas ao mesmo tempo podendo contribuir para a dispersão consciencial; a mania
de querer jogar dos 2 lados.
Holotecologia: a convivioteca; a teaticoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a interassistencioteca; a recexoteca; a voluntarioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autocosmoeticologia; a Voluntariologia; a Conscienciocentrologia; a Autodiscernimentologia; a Convergenciologia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia;
a Interassistenciologia; a Manutenciologia; a Maxiproexologia; a Megafocologia; a Paravoluntariologia; a Priorologia; a Recexologia; a Tudologia; a Vinculologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a consciência multidimensional;
a autoridade cosmoética; a consciência universalista; o ser desperto; o ser evoluciólogo; o ser Serenão.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o intermissivista; o compassageiro evolutivo;
o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o exemplarista; o inversor existencial;
o reciclante existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o voluntário; o homem de ação; o amparador; o cosmoeticólogo; o epicon lúcido; o escritor; o intelectual;
o tocador de obra.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a intermissivista; a compassageira evolutiva;
a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a exemplarista; a inversora existencial;
a reciclante existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a voluntária; a mulher de ação, a amparadora; a cosmoeticóloga; a epicon lúcida; a escritora; a intelectual;
a tocadora de obra.
Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens maxifraternus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autoidentificação grupal cosmoética gradual = o reconhecimento passo
a passo do grupo de trabalho evolutivo e responsabilidade em tarefas proéxicas da conscin intermissivista; autoidentificação grupal cosmoética instantânea = o reconhecimento à primeira vista
do grupo de trabalho evolutivo e da função pessoal de minipeça no maximecanismo multidimensional.
Culturologia: a Multiculturologia das priorizações conscienciais evolutivas; a cultura
da Cosmoeticologia; a cultura da intercooperação; a cultura da megafraternidade; a cultura da
autorreflexão crítica cosmoética; a cultura refinada da comunicação interconsciencial; a cultura
da autopensenização cosmoética; a cultura do autexemplarismo cosmoético.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoidentificação grupal cosmoética, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Autoconvicção: Autocogniciologia; Neutro.
03. Autoparaprocedência cursista: Intermissiologia; Homeostático.
04. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
05. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
06. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
07. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
08. Grupalidade cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
09. Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
10. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
11. Resolução prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
12. Responsabilidade autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Senso de autodoação cosmoética: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Vínculo proexológico: Proexologia; Homeostático.
15. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
16. Voluntariado exclusivo cosmoético: Exclusivismologia; Homeostático.

A AUTOIDENTIFICAÇÃO GRUPAL COSMOÉTICA CONFIRMA
O COMPROMISSO PROEXOLÓGICO ASSUMIDO PELO INTERMISSIVISTA NO CURSO PRÉ-RESSOMÁTICO CONTRIBUINDO PARA O COMPLETISMO NA ATUAL EXISTÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou e assumiu a identidade grupal cosmoética? Já prioriza os trabalhos de epicentro na proéxis pessoal e grupal?
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
768 e 769.

P. M. M.

Enciclopédia da Conscienciologia

3282

AUTOIDENTIFICAÇÃO SERIEXOLÓGICA
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoidentificação seriexológica é o ato ou efeito de a conscin lúcida
identificar e admitir, com toda responsabilidade autocrítica e cosmoética, indícios realísticos
e determinadores de autovivências humanas, prévias, seculares ou milenares.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O termo identificar tem origem controversa. Para Antenor de Veras Nascentes (1886–1972), o vocábulo é constituído pelas palavras do idioma Latim, identicu, “idêntico;
semelhante”, e facere, “fazer; executar; efetuar; levar a efeito; desempenhar; cumprir; cometer”.
Segundo José Pedro Machado (1914–2005) e Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999), o étimo
deriva do idioma Latim Medieval, identificare, “identificar”. Surgiu no Século XVII. O termo
identificação apareceu em 1881. O vocábulo série provém do idioma Latim, series, “enlaçamento; encadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Surgiu no Século XVII. A palavra existencial
procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. O segundo elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição
cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autoidentificação multissecular. 2. Autoidentificação holobiográfica. 3. Autoidentificação paragenética. 4. Autorreconhecimento holobiográfico.
Neologia. As 3 expressões compostas autoidentificação seriexológica, autoidentificação
seriexológica ilusória e autoidentificação seriexológica real são neologismos técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 1. Apedeutismo seriexológico. 2. Ignorância holobiográfica. 3. Desconhecimento da Autoparagenética. 4. Seriéxis alheia.
Estrangeirismologia: o know-how pessoal multiexistencial; o Retrocognitarium;
a admissão do próprio background consciencial; a autoconvicção sobre o timeline multiexistencial pessoal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento holomnemônico quanto às vidas sucessivas pessoais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o aperfeiçoamento do materpensene pessoal por meio da autoidentificação seriexológica; as retrofôrmas holopensênicas esquadrinhadas; a caracterização do materpensene pessoal
predominante.
Fatologia: o cultivo da memória pessoal em geral; a autexpressão atual evidenciando
sinais de existências pregressas.
Parafatologia: a autoidentificação seriexológica; o fato de existir o “quem é quem” multissecular; as identificações multiexistenciais seriexológicas; as personalidades consecutivas;
a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ampliando a autoconfiança na autoparaperceptibilidade; a visão panorâmica seriexológica;
o cotejo entre as biografias pessoais; a determinação das características-chave perpetuadas na sucessão das vidas intrafísicas; a verificação das progressões evolutivas e das estagnações regressi-
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vas; as imaturidades conscienciais registradas de modo insistente; a coragem de enfrentar os retroerros sendo o primeiro passo rumo aos neoacertos; a aprendizagem com o passado favorecendo
o presente-futuro; a descoberta dos indícios multiexistenciais autencriptados; a vinculação entre
as autoproéxis; as autorretrocognições determinantes das realidades multiexistenciais; o fato de as
personalidades, em geral, não saberem quem foram no passado e nem tampouco quem são os
outros multiexistencialmente; o ideal para a conscin lúcida sendo o ato de identificar algo seriexológico por si própria e não através dos outros; o ideal para a conscin lúcida sendo, além do exposto, identificar, primeiro, algo seriexológico de si mesma para depois identificar algo seriexológico de outrem.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade decidida–intenção sadia; o sinergismo megatrafor-materpensene facilitando a autoidentificação seriexológica.
Principiologia: o princípio da descrença; os princípios transcendentes da autoparaperceptibilidade; o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da autexclusividade na
comprovação seriexológica pessoal; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: a avaliação do desenvolvimento no código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da identidade pessoal; a teoria evolutiva aplicada dia a dia ininterruptamente; a teoria da seriéxis; a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a vida moderna tecnológica potencializando a vida evolutiva; as técnicas
autoconscienciométricas; a fórmula técnica da análise comparativa existencial; a fórmula técnica da autopesquisa da seriéxis: 10 autorretrocognições sadias = 1 vida prévia comprovada.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico como propulsor das autossuperações evolutivas e parapsíquicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos
Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos parapsíquicos dos desempenhos pessoais, constantes e prolongados; os efeitos atuais das auto-heranças conscienciais.
Ciclologia: o estágio de novo ciclo evolutivo pessoal; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP) da atividade; o ciclo biografia-parabiografia; o ciclo autevolutivo identificar erro–providenciar retificação.
Enumerologia: as semelhanças; as compatibilidades; as coincidências; as reincidências;
as afinidades; as mimeses; as coerências.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto; o binômio autocrítica-autossinceridade;
o binômio rememorações lacunadas–inferências lógicas; o binômio Cronêmica-Proxêmica.
Interaciologia: a interação fundamental entre a conquista e a modéstia; a interação
megacognição–megajuízo autocrítico; a interação maturidade consciencial–desbloqueio retromnemônico; a interação desnudamento intraconsciencial–desvelamento seriexológico.
Crescendologia: o crescendo modéstia-autocognição; o crescendo autodiscernimento-clareza; o crescendo retrocognitivo flash–flashes–episódio–episódios–enredo–vivência rememorada; a averiguação do crescendo na mundividência pessoal.
Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio hololucidez-holomemória-holobiografia; o trinômio da intrafisicalidade somas-etnias-mesologias; o trinômio da auto-herança Retrogenética-Paragenética-Genética; o trinômio da personalidade trafores-trafares-trafais; o trinômio erronia-engano-omissão; o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-autocosmoética-interassistencialidade.
Polinomiologia: o empenho na eliminação do polinômio distorções perceptivas–distorções parapsíquicas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas; os registros audiovisuais propiciando a pesquisa multiexistencial do polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio tudo-assim-aqui-agora.

3284

Enciclopédia da Conscienciologia

Antagonismologia: o antagonismo reconhecimento factual íntimo / reconhecimento factual alheio; o antagonismo autoimagem realista / autoimagem maquilada; o antagonismo distorcedor extremo superestimação / subestimação.
Paradoxologia: o paradoxo da consciência imatura preferir mascarar a própria realidade a encarar a verdade passível de aprimoramento; o paradoxo evolutivo strong profile–low
profile.
Politicologia: a parapsicocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito aplicada aos esforços pessoais multiexistenciais para
a expansão do autoconhecimento.
Filiologia: a autocriticofilia; a evoluciofilia; a metodofilia; a decidofilia; a recexofilia;
a cognofilia; a parapsicofilia.
Mitologia: os mitos pessoais ilusórios quanto ao próprio passado.
Holotecologia: a cognoteca; a evolucioteca; a mnemoteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a recexoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Evoluciologia; a Holobiografologia; a Parageneticologia; a Holomemoriologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Despertologia;
a Ofiexologia; a Parassemiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana consciente; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens autoidentificator;o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens experimentatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoidentificação seriexológica ilusória = aquela desenvolvida sem racionalidade autocrítica suficiente por meio do achismo da Imagística Pessoal; autoidentificação
seriexológica real = aquela desenvolvida com racionalidade autocrítica suficiente por meio da vivência da Autodiscernimentologia Teática.
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Culturologia: a cultura da Autoconscienciometrologia; a cultura da Seriexologia; as retroculturas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoidentificação seriexológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
03. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
04. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
05. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
06. Autoidentificação: Autocogniciologia; Homeostático.
07. Autoidentificação somática: Autossomatologia; Homeostático.
08. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
10. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
11. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
12. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
13. Identidade extra: Egocarmologia; Homeostático.
14. Neoidentidade: Egocarmologia; Neutro.
15. Seriéxis alheia: Seriexologia; Neutro.

AS AUTOIDENTIFICAÇÕES CONSCIENCIAIS, MULTIEXISTENCIAIS, SECULARES OU MILENARES, NA TERRA, AINDA SE DESENVOLVEM AO NÍVEL DO OBSCURANTISMO
CRASSO DA IGNORÂNCIA PARAPSÍQUICA NUA E CRUA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe, de fato, quem são as pessoas? As pessoas
sabem, de fato, quem você é?
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AUTOIDENTIFICAÇÃO SOMÁTICA
(AUTOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoidentificação somática é a abordagem acurada do jovem inversor
existencial, moça ou rapaz, ao próprio corpo humano, a fim de conscientizar-se das potencialidades e detalhes específicos do novo veículo de manifestação consciencial, recebido por meio da
Genética, adaptando-se de modo mais eficaz ao uso do corpo-fole, entrosado nesta vida intrafísica
com a consecução satisfatória da autoproéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo identificação é de origem controversa. Para Antenor de Veras Nascentes
(1886–1972), o vocábulo é composto pelas palavras do idioma Latim, identicu, “idêntico; semelhante”, e facere, “fazer; executar; efetuar; levar a efeito; desempenhar; cumprir; cometer”. Segundo José Pedro Machado (1914–2005) e Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999), o étimo deriva do idioma Latim Medieval, identificare, “identificar”. Surgiu no Século XVII. A palavra
identificação apareceu em 1881. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autoidentificação orgânica. 2. Autoidentificação corporal. 3. Autoconscientização somática. 4. Autocondicionamento somático. 5. Invexologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo invéxis: Antinvexologia; ASSINVÉXIS; autoinvexograma; Cinvéxis; Grinvéxis; inversor; inversora; Invexarium; invexibilidade; invexofilia; invexograma; invexolândia; Invexologia; invexológica; invexológico; Invexometria; invexoteca; Sinvéxis.
Neologia. As 3 expressões compostas autoidentificação somática, autoidentificação ginossomática e autoidentificação androssomática são neologismos técnicos da Autossomatologia.
Antonimologia: 1. Autoinconsciência somática. 2. Autodescondicionamento somático.
3. Antinvexologia.
Estrangeirismologia: o Invexarium.
Atributologia: predomínio das sensações somáticas, notadamente do autodiscernimento
quanto aos órgãos e sistemas do corpo humano.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da somaticidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a autoidentificação somática; o soma recebido sem instruções de uso; o soma
disponível para a conscin; a pesquisa do próprio soma, ginossoma ou androssoma; a ação de fazer
o registro somático do próprio corpo; a elaboração do manual de utilização do próprio organismo;
o autorreconhecimento da nova máquina corporal; o autodiagnóstico de potencialidades e imperfeições do neossoma; o sistema nervoso somático; o reconhecimento dos trafores e trafares genéticos; o entrosamento ao novo contexto ressomático; a readaptação à vida em 4 veículos de manifestações conscienciais; a adaptação ao novo soma e holochacra; o somatótipo; a Antropometria;
o corpo como todo; o corpo em oposição à psique; a carnalidade; o turgor; a miologia; a determinação da resistência orgânica; o metabolismo; os hormônios; a interatividade conscin-soma;
a importância do condicionamento somático; os atributos conscienciais; a intelectualidade; os
2 hemisférios cerebrais; as capacidades físicas; a psicomotricidade; o cerebelo; a identificação de
todas as potencialidades disponíveis; a evitação da ociosidade dos potenciais pessoais; o levantamento dos trafores pessoais; o levantamento dos trafares pessoais; o gastrossoma; as idiossincra-
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sias; as alergias; as intolerâncias alimentares; as predisposições genéticas; as predisposições paragenéticas atuantes; a constituição física; o peso corporal; a estatura pessoal; os recursos genéticos
a partir da família nuclear; as doenças hereditárias próprias dos pais; a pesquisa da Autoconscienciometrologia; o ideal da autoidentificação somática desenvolvida ainda na adolescência; o planejamento minucioso objetivando maximizar facilidades e minimizar dificuldades; o pré-requisito
para a otimização máxima da vida intrafísica iniciante; o ato de saber usar o máximo potencial da
máquina intrafísica; o inventário das sinaléticas orgânicas, sintomas, sinais e as respectivas ações
profiláticas; as modificações corporais inerentes à idade física; as constantes descobertas quanto
ao funcionamento do próprio organismo atual; a sabedoria de saber utilizar a totalidade dos recursos disponíveis; o autoconhecimento somático; o senso do funcionamento corporal; a autopromoção da saúde; a autoconfiança somática; a autodeterminação de hábitos sadios adequados às necessidades pessoais; a condição de estar em forma para a consecução da autoproéxis; o preparo
para superar o recorde pessoal de longevidade lúcida no cômputo das últimas 10 vidas intrafísicas; o invexograma pessoal; a invexolândia; a ASSINVÉXIS; os Grinvéxis; os Cinvéxis; a Sinvéxis; a invexometria; a omniconvergência invexológica; o papel existencial libertário da invexibilidade avançada; a catálise evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autopesquisa do macrossoma pessoal; a autopesquisa do paramicrochip; os Cursos Intermissivos (CIs); a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo juventude física–automotivação evolutiva; a busca do sinergismo soma-consciência.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autorrecuperação dos cons magnos; o princípio da modificação contínua do soma na existência intrafísica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta do inversor
existencial.
Teoriologia: a teoria das verdades relativas de ponta (verpons) da Conscienciologia.
Tecnologia: a técnica estrutural da invéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Somatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia.
Efeitologia: os efeitos progressivos do primado da inteligência evolutiva (IE); os efeitos
homeostáticos do autoconhecimento somático.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-ressoma; o ciclo do heterodespertamento proexológico.
Binomiologia: o binômio Paragenética-Genética; o binômio corpo são–mente sã; o binômio autocognição-autocura; o binômio inversor-reciclante.
Interaciologia: a interação holomemória-intermissão; a interação emoções-imunidade.
Crescendologia: o crescendo planejamento extrafísico–realização intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio profilaxia-preservação-longevidade; o trinômio dieta nutritiva–sono repousante–ginástica regular; o trinômio autocognição-autexame-prevenção; o trinômio Invexometria–Conscienciometrologia–Proexometrologia.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: a autoconscientização precoce do antagonismo paladar / nutrição;
antagonismo mente / corpo; o antagonismo vida em 2 veículos (consciex) / vida em 4 veículos
(conscin); o antagonismo fisiológico sexualidade somática androssomática / homossexualidade;
o antagonismo fisiológico sexualidade somática ginossomática / lesbianismo.
Politicologia: a invexocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei evolutiva de cada ressoma requerer novo soma e holochacra; a lei do
maior esforço.
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Filiologia: a somatofilia; a invexofilia.
Holotecologia: a somatoteca; a invexoteca.
Interdisciplinologia: a Autossomatologia; a Semiologia; a Parassemiologia; a Macrossomatologia; a Energossomatologia; a Invexologia; a Recexologia; a Recinologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoidentificator; o Homo sapiens somator; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens terrenus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoidentificação ginossomática = o exame avaliativo do próprio corpo
humano pela jovem inversora existencial; autoidentificação androssomática = o exame avaliativo
do próprio corpo humano pelo jovem inversor existencial.
Culturologia: a cultura da autossomaticidade teática; a cultura da Invexologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Autossomatologia, a função de embasamento da vida intrafísica, própria da autoidentificação somática, por parte do inversor existencial, há de ser desenvolvida, minuciosa e teaticamente, de modo prioritário ou antes da análise destas 12 condições
básicas, pessoais, aqui dispostas na ordem funcional:
01. Materpensene predominante.
02. Família nuclear.
03. Carreira profissional.
04. Saída da casa paterna.
05. Dupla evolutiva.
06. Autoinvexograma.
07. Autoproexograma.
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Autocondicionamento parapsíquico.
Megagescon.
Inventariologia Pessoal.
Pentatlo invexológico.
Jubileu invexológico.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoidentificação somática, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
02. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
03. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
06. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
07. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
10. Soma: Somatologia; Neutro.

A AUTOIDENTIFICAÇÃO SOMÁTICA CONSTITUI PROVIDÊNCIA PROEXOLÓGICA, INTELIGENTE E AVANÇADA PARA
TODAS AS CONSCINS JOVENS QUANDO RECONHECEM
TEREM FEITO CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já promoveu a identificação meticulosa com
o próprio corpo humano? Reconhece a relevância de tal providência técnica?
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AUTOIMERSÃO VERBETOLÓGICA
(AUTODETERMINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoimersão verbetológica é a saturação mental, mergulho ou aprofundamento nos estudos e pesquisas, realizada pela conscin intermissivista autodeterminada, visando
o autaprimoramento cognitivo e a autopotencialização da produtividade em prol da escrita de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo imersão deriva do idioma Latim Tardio, immersio, “imersão; mergulho”.
Apareceu no Século XVIII. A palavra verbo deriva também do idioma Latim, verbum, “palavra;
vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo
ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. O vocábulo verbete apareceu em 1881. O elemento de
composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autosubmersão verbetológica. 2. Mergulho pessoal na Verbetologia.
3. Maratona verbetológica. 4. Autoimersão enciclopédica. 5. Materpensene centrado na Verbetologia.
Neologia. As 3 expressões compostas autoimersão verbetológica, autoimersão verbetológica mínima e autoimersão verbetológica máxima são neologismos técnicos da Autodeterminologia.
Antonimologia: 1. Descompromisso verbetológico. 3. Autodesconexão com a Verbetologia. 4. Desinteresse pela escrita de verbetes. 5. Imersão na escrita antirreciclogênica.
Estrangeirismologia: o open mind; os insights inesperados para tema de neoverbetes;
o feeling com a autorreflexão.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoimersão verbetológica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Escrita reciclogênica liberta.
Coloquilogia: – O ato de escrever sem fazer rodeios. Entrar de cabeça.
Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – Conheça-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o Universo (Sócrates, 470–399 a.e.c.). O ignorante afirma, o sábio duvida,
o sensato reflete (Aristóteles, 384–322 a.e.c.).
Proverbiologia. Eis 5 provérbios relativos ao tema: – Quem procura acha, quem pesquisa descobre. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Quem escreve lê duas vezes. Nem
tudo que reluz é ouro. Diga-me com quem andas e te direi quem és.
Ortopensenologia. Eis duas ortopensatas pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabética:
1. “Autodeterminação. A autodeterminação é o agente intraconsciencial mais eficaz
para eliminar os impasses, os dilemas, dúvidas e conflitos da consciência”.
2. “Conscienciografia. Estudar a própria produção gesconológica melhora sempre a eficácia conscienciográfica. Obviamente, melhorando a forma, explicita mais o conteúdo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imersão verbetológica; o holopensene da Enciclopédia da Conscienciologia; o holopensene prioritário; o holopensene da escrita cosmoética
evolutiva; o holopensene da interassistencialidade; o holopensene do Tertuliarium; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene multidimensional; os grafopensenes; a grafopensenidade; os neopensenes; as neopensenidade; os lateropensenes enriquecedores; a lateropensenidade;
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os cognopensenes; a cognopensenidade; a profilaxia dos autopensenes antagônicos; os vincopensenes; a vincopensenidade; os teaticopensenes; a teaticopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade sadia; os proexopensenes; a proexopensenidade; a abertura pensênica reverberando em neotítulos para verbetes; o autoparapsiquismo aplicado à escrita, fortalecendo a pensenidade da redação tarística; o materpensene pessoal afim
à Verbetografologia.
Fatologia: a imersão verbetológica; o autodidatismo promovendo verbetografia; a autodeterminação aplicada à escrita de verbetes; o megafoco na redação verbetológica; a escrita recicladora; o ritmo rotineiro na escrita evolutiva; o autodesenvolvimento intelectual aplicado à aceleração evolutiva; a importância da vivência pessoal para a escrita conscienciológica; as escolhas
temáticas interagindo com o perfil do verbetógrafo; a contínua necessidade de escrever determinada pela própria consciência; a rotina na escrita favorecendo a conexão mentalsoma-energossoma; a consecução da redação sendo feita em sinergia com a automotivação; a Acertologia favorecendo a elaboração do próximo trabalho; o megafoco e a voliciolina sendo o maior poder da consciência, na tarefa a concluir; os benefícios, a autoconfiança e a euforin ao término de 1 e início do
verbete seguinte; a repetição com a mesma autoconfiança e objetivo; a gratidão sincera; o esclarecimento autorreflexivo; o monólogo na elaboração gráfica pragmática; a coordenação, estruturação e organização eficiente na exposição das próprias ideias; a busca da autocompreensão e de fazer-se compreender pelo leitor; a vivência pessoal em conteúdo escrito; a teática contribuindo para aprimorar e qualificar a elaboração do pensamento; o crescimento pessoal promovido pela escrita assistencial; os neorresultados da verbetografia nas reciclagens profícuas e apaziguadoras;
a responsabilidade interassistencial na apresentação do verbete; a responsabilidade advinda do conhecimento; a condição pessoal de minipeça interassistencial; a inserção na Enciclopédia da
Conscenciologia sendo rapport para a próxima ressoma; a imperturbabilidade na atividade grafopensênica desassediadora; a promoção de condições holossomáticas equilibradas quanto aos contrafluxos, ponderando as emoções com profissionalismo; a automotivação intrínseca ao aprendizado e a eliminação dos autotrafrares; a evitação da procrastinação; a superação da dependência
tecnológica; o humor sadio e a empatia facilitando o reconhecimento dos “furos” vexaminosos;
a cosmovisão advinda da imersão verbetográfica.
Parafatologia: autovivência do estado vibracional (EV) profilático ancorando a assistência conscienciográfica; o megulho no escaninho de ideias inatas; a captação e intensificação das
conexões na elaboração do raciocínio para efetuar o trabalho; a projeção lúcida rememorada; a recuperação de cons oriunda da saturação verbetológica; os campos bioenergéticos homeostáticos
instalados evidenciando equilíbrio holossomático; a identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência do trabalho energético profilático assegurando a eutimia; a escrita levando a evocações extrafísicas; o deleitamento de companhias extafísicas sincronizadas com
o tema; o autoparapsiquismo lúcido no encapsulamento energético; as sincronicidades evidentes
promovendo solilóquios sadios; o autorrevezamento multiexistencial por meio de gescons; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do intermissivista “assumido e não sumido”.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo escrita de verbete–autoconhecimento; o sinergismo escrita de verbete–recins; o sinergismo escrita de verbete–amparo extrafísico de função; o sinergismo da autopensenização ativa, continuada e profícua.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP); o princípio dos paradeveres intermissivos; o princípio da conscienciografia;
o princípio de o menos doente ajudar o mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos intermissivos; o código
de prioridades pessoais.
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Teoriologia: a teoria do autodidatismo; a teoria da gratidão; a teoria da retribuição;
a teoria do Curso Intermissivo (CI).
Tecnologia: a técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer; a técnica da exaustividade; a técnica da verbetografia; a técnica da Autodebatologia sendo feita simultaneamente na
escrita; a técnica da saturação mental focada no tema trabalhado; a técnica do bom humor;
a técnica do EV.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o labcon.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Grafopensenologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos da assiduidade no Tertuliarium; o efeito de teletertuliano assíduo; o efeito das pesquisas na Enciclopédia da Conscienciologia; o efeito da convivência periódica com os cognopolitanos; o efeito exemplarista do precursor da Ciência das Ciências; o efeito
da autopensenização conscienciográfica; o efeito da evocação e assimilação de consciexes neointermissivistas; o efeito potencializador da empreitada verbetográfica; o efeito autogratificante
de aprimorar a cognição.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da escrita verbetográfica; a ativação das
neossinapses do Curso Intermissivo geradas pela leitura conscienciológica; as neossinapses surgidas do voluntariado na ENCYCLOSSAPIENS; as neossinapses assimiladas a partir da frequência holossomática no Tertuliarium; as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio
mentalsomático.
Ciclologia: o ciclo proexológico recebimento-retribuição; o ciclo escrita-autorreflexão-autopesquisa; o ciclo escrita-correção-apresentação; o ciclo imersão autopesquisística–reciclagem intraconsciencial.
Enumerologia: os aportes recebidos dos amparadores; os aportes colhidos dos exemplaristas; os aportes vindo dos professores; os aportes procedentes dos cursos de campo; os aportes provenientes das dinâmicas; os aportes oriundos do Tertuliarium; os aportes advindos da interassistência. O interesse pela Tertuliologia; o apreço pela leitura de verbetes; o gosto pelos debates; a admiração pelos verbetógrafos; a dileção pelo neologismo; o gosto pela erudição; a busca
da cognição.
Binomiologia: o binômio imersão-reflexão; o binômio escrita conscienciológica–vivência pessoal; o binômio tema escolhido–tema pesquisado; o binômio autodidatismo-autoconhecimento; o binômio verbete defendido–assunto explanado; o binômio verbete finalizado–maior
cognição; o binômio contrafluxo-ponderação; o binômio priorização-continuísmo.
Interaciologia: a interação vontade–determinação–pensene em ação; a interação hábito
de escrever–qualificação tarística.
Crescendologia: o crescendo da apreensão de cognições evolutivas; o crescendo palmochacras-coronochacra; o crescendo recebimento-retribuição; o crescendo neoverbetógrafo–
–verbetógrafo veterano; o crescendo verbete-artigo-livro.
Trinomiologia: o trinômio reflexão-imersão-teática; o trinômio parapercepção-ponderação-acerto; o trinômio priorização-continuísmo-foco.
Polinomiologia: o polinômio tema vivenciado—tema compartilhado–tema debatido–tema explorado–autoconhecimento; o polinômio aporte existencial–amparo na escrita–verbete finalizado–trabalho apresentado; o polinômio do verbete arrematado-assimilado-corrigido-exposto; o polinômio autopesquisa-autorreflexão-neopensene-neoverbete; o polinômio voliciolina-intenção-decisão-determinação.
Antagonismologia: o antagonismo aceleração / procrastinação da escrita; o antagonismo neoverpon / bagulho pensênico; o antagonismo imersão / dispersão; o antagonismo predomí-
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nio do psicossoma / predomínio do mentalsoma; o antagonismo posse de cognições / distribuição
de conhecimento.
Paradoxologia: o paradoxo de a profundidade da pesquisa levar ao afloramento do autoconhecimento.
Politicologia: a verbetocracia; a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a cosmocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na caminhada tarística evolutiva interassistencial; a lei
de causa e efeito.
Filiologia: a grafofilia; a comunicofilia; a tertuliofilia; a raciocinofilia; a pesquisofilia;
a debatofilia; a cognofilia; a neofilia; a interassistenciofilia; a bibliofilia; a leiturofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a eliminação da cogniciofobia; a superação da tecnofobia; a ausência de grafofobia; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da despriorização; a síndrome da subestimação; a síndrome
da perfeição.
Maniologia: a mania da procrastinação.
Mitologia: o mito da mudança sem reciclagem.
Holotecologia: a cognoteca; a assistencioteca; a biblioteca; a lexicoteca; a encicloteca;
a mnemoteca; a evolucioteca; a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Grafopensenologia; a Conscienciografologia; a Mentalsomatologia; a Bibliotecologia; a Autopesquisologia; a Intermissiologia; a Erudiciologia. a Proexologia; a Evoluciologia; a Megafocologia; a Definologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin verbetógrafa; a conscin tertuliana; a conscin teletertuliana;
a conscin enciclopedista; a conscin pesquisadora; a conscin parapsíquica; a conscin lúcida;
a conscin autêntica; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens verbetographus; o Homo sapiens autodeterminator;
o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens conscientiologus;
o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo
sapiens evolutiologus; o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo sapiens intellectus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: imersão verbetológica mínima = a saturação mental megafocada, atilada
e produtiva, gerando a escrita de único verbete; imersão verbetológica máxima = a saturação mental megafocada, atilada e produtiva, gerando a escrita de vários verbetes.
Culturologia: a cultura verbetográfica; a cultura enciclopédica; a cultura da escrita;
a cultura do conhecimento; a cultura da Conscienciologia; a cultura do convívio interassistencial; a cultura da evolutividade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoimersão verbetológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Aporte existencial: Proexologia; Homeostático.
03. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
04. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
05. Conscin proativa: Autodeterminologia; Homeostático.
06. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
07. Dificuldade de aprendizagem: Experimentologia; Neutro.
08. Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
09. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
10. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
11. Holopensene: Holopensenologia; Neutro.
12. Holopensene existencial: Intrafisicologia; Neutro.
13. Holopensenofilia pessoal: Holobiografometria; Neutro.
14. Lição de vida: Conviviologia; Neutro.
15. Tendência inata: Parageneticologia; Neutro.

A AUTOIMERSÃO VERBETOLÓGICA PELO PESQUISADOR
INTERMISSIVISTA, COM FOCO NO AUTOCONHECIMENTO
E MELHOR APROVEITAMENTO DO TEMPO, GERA MAIOR
RAPPORT COM A EQUIPEX EM FAVOR DA MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experienciou a autoimersão verbetológica?
Em caso positivo, quais resultados obteve?
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 187
e 403.

M. L. P.
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AUTOIMPERDOADOR
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoimperdoador é a conscin, homem ou mulher, em nível de autoconsciencialidade e autodisciplina incapaz de se perdoar quanto aos próprios enganos, erros e omissões, a fim de eliminar, em definitivo, as autocorrupções conscientes (patopensenes).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo in provém do idioma Latim, in, “privação; negação”. A palavra
perdoar deriva também do idioma Latim, perdonar, “perdoar”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Conscin autorganizada. 2. Pessoa bem resolvida. 3. Personalidade
forte. 4. Pessoa autoimperdoável. 5. Conscin autoindesculpável. 6. Personalidade autoinescusável.
Neologia. Os 3 vocábulos autoimperdoador, miniautoimperdoador e maxiautoimperdoador são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Autoperdoador. 2. Conscin autocomplacente. 3. Pessoa autoindulgente. 4. Heteroimperdoador. 5. Heteroperdoador.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente quanto ao autodiscernimento das prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da segurança; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a anticorrupção pessoal; o autocontrole do ego; a autorganização; a autodisciplina; a autocrítica; o calculismo cosmoético; a holodisponibilidade pessoal; a holomaturidade;
a evitação dos mesmos erros; a similitude entre autoperdão e autotraição; o autassédio; a autocorrupção; a autodesorganização; o autoconsentimento; a autabsolvição; o autoindulto; a autoclemência de rotina; a repetição dos mesmos erros; o desleixo moral; o constrangimento gerado pelo
erro; a autoculpa; o agravante da culpa; o atenuante da culpa; a desculpação; a desinibição a respeito de si; a coragem de se expor; a retificação imediata, com autorreflexão, dos atos; a vivência
autoincorruptora; a autocorreção cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Enumerologia: a relevação; a reparação; a retratação; a reciclagem; a recomposição;
a reeducação; a ressocialização; o reencaminhamento; a renovação.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio ação-reação; o binômio
autocrítica-heterocrítica; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador.
Antagonismologia: o antagonismo juramento / mentira.
Politicologia: a lucidocracia.
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Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Paraprofilaxiologia; a Parapatologia; a Enganologia; a Cosmoeticologia; a Autodesassediologia;
a Recexologia; a Autocriticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o autoimperdoador; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o corretor do caminho; o retomador de proéxis.
Femininologia: a autoimperdoadora; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a retomadora de proéxis.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautoimperdoador = quem busca retificar o engano, o erro ou a omissão com atraso, depois de dias da ocorrência; maxiautoimperdoador = quem busca priorizar e retificar o engano, o erro ou a omissão no momento exato no qual se conscientiza da manifestação
infeliz.
Perfeccionista. Sob a ótica da Evoluciologia, o autoimperdoador busca a evolução consciente, não sendo, porém, perfeccionista com a carga de patologia própria deste termo.
Heteroperdoador. De acordo com a Holomaturologia, a condição sadia do autoimperdoador se antepõe à condição, também sadia, do heteroperdoador (ou heteroperdoadora), perdoador universal, sincero, em relação a todos os seres, para sempre, princípio básico da maxifraternidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes homeostáticos da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades,
evidenciando relação estreita com o autoimperdoador, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia.
2. Alavancagem da proéxis: Proexologia.
3. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia.
4. Autorganização livre: Intrafisicologia.
5. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia.
6. Lisura: Cosmoeticologia.
7. Teaticologia: Intrafisicologia.

SEM A CONSCIN VIVER REALISTICAMENTE NA CONDIÇÃO DE AUTOIMPERDOADORA PERMANENTE É IMPRATICÁVEL PROMOVER A RECICLAGEM INTRACONSCIENCIAL PARA MELHORAR O PRÓPRIO TEMPERAMENTO.
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Questionologia. Você é autocomplacente com os próprios erros indefensáveis? Você demora a corrigir as próprias omissões deficitárias?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 49, 65, 229 e 409.
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 121.
3. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 18.
4. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 121.
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; página 1.116.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 630.
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AUTOIMPERTURBABILIDADE PARAPSÍQUICA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoimperturbabilidade parapsíquica é o estado de tranquilidade íntima,
maturidade, segurança e serenidade na vivência de fenômenos parapsíquicos, positivos ou negativos, no contato e convivência entre conscins e consciexes, evoluídas ou imaturas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O termo imperturbável provém do idioma Latim, imperturbabilis, “quem
não se perturba; o que não se p e em desordem”, constituído pelo prefixo in, “negação; privação”, e perturbabilis, derivado de perturbare, “perturbar; por em grande desordem; amotinar;
confundir; perturbar o espírito; agitar; comover”, e este de turbare, “alvorotar; perseguir; acossar;
matar; transtornar o corpo e o espírito; perturbar (o juízo); mover-se com força”. As palavras imperturbável e imperturbabilidade surgiram no Século XVII. O segundo elemento de composição
para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psiquismo
vem do idioma Francês, psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Inabalabilidade parapsíquica. 2. Eutimia parapsíquica. 3. Maturidade multidimensional. 4. Autodesassédio. 5. Desperticidade.
Neologia. As 4 expressões compostas autoimperturbabilidade parapsíquica, autoimperturbabilidade parapsíquica inicial, autoimperturbabilidade parapsíquica mediana e autoimperturbabilidade parapsíquica avançada são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Autoperturbabilidade parapsíquica. 2. Imaturidade multidimensional. 3. Labilidade parapsíquica. 4. Medo do autoparapsiquismo. 5. Autassédio.
Estrangeirismologia: a awareness evolutiva; o continuum evolutivo; a vivência full
time da interassistencialidade; a intelligentsia paraperceptiva; o Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensorias, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade parapsíquica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene parapsíquico pessoal harmônico; o holopensene pessoal da
determinação evolutiva parapsíquica; a higienização holopensênica pessoal (Higiene Consciencial); a primazia do pen na autopensenização; a linearidade autopensênica teática; a imperturbabilidade holopensênica, razoável e predominante, alcançada na busca da autodesperticidade.
Fatologia: a acalmia mental; a paz interior; o bem-estar íntimo; a autossuficiência cosmoética; o domínio razoável do sistema nervoso periférico; o predomínio do neocórtex sobre
o sistema límbico; o predomínio da razão sobre a emoção; a convivialidade madura com os compassageiros evolutivos; a paciência com o grupocarma; a superação das autovitimizações; o ato de
não perturbar-se com coisas mínimas; o autodomínio das emoções; a maturidade emocional;
a perserverança na manutenção da estabilidade psicossomática; a afetividade vivenciada; a autorganização pessoal geral; a imperturbabilidade frente aos imprevistos; a antiofensividade; o emprego do perdão; a tranquilidade íntima frente aos desafios e dificuldades da vida intrafísica; a desdramatização das mazelas da vida diária; o autoconhecimento constante; a harmonia com a natureza e com os subumanos; a autossatisfação com a proéxis pessoal; a autorganização facilitando
a previsibilidade das ocorrências diárias; a atenuação da ansiedade ao participar das dinâmicas
energéticas; a naturalidade ao identificar consciências evoluídas.
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Parafatologia: a autoimperturbabilidade parapsíquica; a harmonia íntima com a multidimensionalidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconfiança energética; a superação do medo do autoparapsiquismo; a tranquilidade inabalável durante os fenômenos
parapsíquicos; a autoimperturbabilidade necessária para assistir conscins e consciexes patológicas; o desenvolvimento do parapsiquismo maduro; o autodiscernimento fenomênico; a concentração mental multidimensional; a serenidade durante as vivências parapsíquicas; o equilíbrio psicossomático durante a projeção consciente (PC); a manutenção da tranquilidade íntima ao
reconhecer consciex com quem conviveu em muitas retrovidas; a imperturbabilidade durante os
ataques extrafísicos; a prontidão autodesassediadora (Desperticidade); a pacificação íntima permitindo o acoplamento com o amparador extrafísica; a amparabilidade facultando a autoconfiança
multidimensional; a imperturbabilidade emocional nos atos assistenciais multidimensionais;
a conduta cosmoética diante das energias conscienciais pessoais alheias (ECs); a vontade inquebrantável na manutenção da autoimperturbabilidade fenomênica; a autoconfiança ao realizar desassédios; a tranquilidade advinda da autoconectividade com a extrafisicalidade evoluída; a imperturbabilidade holopensênica, razoável e predominante, alcançada na condição da autodesperticidade; o extrapolacionismo parapsíquico facultando a vivência da autosserenidade momentânea.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocontrole emocional–desenvolvimento paraperceptivo; o sinergismo autopacificação íntima–assistência multidimensional; o sinergismo autodiscernimento parapsíquico–destemor cosmoético; o sinergismo tenepes–epicentrismo consciencial;
o sinergismo estado vibracional–sinalética energética; o sinergismo pé-de-meia pessoal–realização da proéxis multidimensional; o sinergismo autorganização-parapercepção.
Principiologia: o princípio popular ―se cair, do chão não passa‖.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo a autoimperturbabilidade
parapsíquica multidimensional.
Teoriologia: a teoria da inteligência emocional; a teoria e prática do parapsiquismo;
a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria da Pensenologia; a teoria e a prática das
40 manobras energéticas.
Tecnologia: a técnica de autodefesa energética por meio do estado vibracional; a técnica da desassimilação simpática das energias conscienciais; a técnica da paraconfrontação desassediadora; a tenepes; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; as técnicas da projetabilidade lúcida (PL); as técnicas de desenvolvimento do autoparapsiquismo; as técnicas conscienciométricas; as técnicas de manutenção da homeostase holossomática.
Voluntariologia: a coexistência cultural no voluntariado conscienciológico; os voluntários da Conscienciologia; o paravoluntariado assistencial em tempo integral; o voluntariado interdimensional da tenepes; os voluntários dos cursos de parapsiquismo da Conscienciologia; os
voluntários epicentros interassistenciais lúcidos; os voluntários da Associação Internacional de
Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico de ectoplasmia; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico das dinâmicas parapsíquicas; o laboratório
conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível
da Despertologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: a autoimperturbabilidade parapsíquica enquanto efeito sadio da autorrecuperação dos megacons; a autoimperturbabilidade parapsíquica enquanto efeito sadio do autotemperamento fleumático.
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Neossinapsologia: a necessidade das neossinapses da imperturbabilidade; o desenvolvimento das neossinapses da maturidade emocional; as neossinapses parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo parafenômeno-parapercepção-pararreflexão; o ciclo acalmia íntima–rapport com o amparador–parainspiração; o ciclo instalação do estado vibracional–autodessassédio–autoimperturbabilidade; o ciclo assim-dessassim; o ciclo autovivência parapsíquica–autodesenvolvimento parapsíquico–autoimperturbabilidade parapsíquica.
Enumerologia: o autocentramento parapsíquico; o autocontrole parapsíquico; a homeostase parapsíquica; o comedimento parapsíquico; a fleuma parapsíquica; a paciência parapsíquica; a ponderação parapsíquica.
Binomiologia: o binômio autoconfiança energética–paraperceptibilidade desenvolvida;
o binômio autocontrole emocional–autodomínio parapsíquico; o binômio destemor cosmoético–
–clarividência vivenciada; o binômio autorganização-precognição; o binômio serenidade extrafísica–projeção consciente prolongada; o binômio potência volitiva–controle das vivências extrafísicas; o binômio autoimperturbabilidade–assistência em alto nível.
Interaciologia: a interação fortalecimento intraconsciencial–autoimperturbabilidade
parapsíquica; a interação imperturbabilidade intraconsciencial–autoconfiança paraperceptiva.
Crescendologia: o crescendo evolutivo singular no grau de autoimperturbabilidade parapsíquica; o crescendo evolutivo suscetibilidade emocional fenomênica–autoimperturbabilidade
parapsíquica; o crescendo jejunice parapsíquica–maturidade parapsíquica.
Trinomiologia: o trinômio inexcitabilidade-inabalabilidade-imperturbabilidade; o trinômio paciência-tranquilidade-serenidade; o trinômio autodomínio-autoconfiança-autossuficiência; o trinômio analisar-classificar-avaliar; o trinômio recolhimento-reflexão-inspiração; o trinômio autodesassedialidade-anticonflitividade-imperturbabilidade; o trinômio antiemotividade-anticonfilitividade-imperturbabilidade.
Polinomiologia: o polinômio maturidade emocional–parapsiquismo–teperamento fleumático–autorganização–Cosmoética; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–coragem evolutiva–paciência
interconsciencial; o polinômio autoparapsiquismo-autoparaevidência–autocerteza relativa–autoinconflituosidade.
Antagonismologia: o antagonismo alienação multidimensional / autoimperturbabilidade parapsíquica; o antagonismo apatia energética / acalmia energossomática; o antagonismo fechadismo frontochacral / destemor paraperceptivo; o antagonismo fleuma do desperto / insensibilidade do serial killer; o antagonismo parapsiquismo cerebelar / parapsiquismo intelectual;
o antagonismo parapsiquismo mentalsomático / parapsiquismo psicossomático; o antagonismo
parapsiquismo interassistencial / parapsiquismo assediador.
Paradoxologia: o paradoxo da imperturbabilidade adolescente da conscin inversora
parapsíquica.
Politicologia: a assistenciocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmocracia;
a energocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a mentalsomatocracia; a parapsicocracia;
a projeciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na conquista da autoimperturbabilidade parapsíquica
cosmoética.
Filiologia: a parapsicofilia; a fenomenofilia; a energofilia; a projeciofilia; a lucidofilia;
a neofilia; a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a superação da tanatofobia; a superação da hadefobia; a superação da espectrofobia; a superação da xenofobia; a superação da autopesquisofobia; a superação da disciplinofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do medo; a superação da síndrome da autodesorganização cronicificada; a superação da síndrome da autovitimização; a superação da síndrome do ansiosismo; a superação da síndrome da insegurança; a superação da síndrome da autopatopensenidade; a superação da síndrome da decidofobia.
Mitologia: a desmitificação do parapsiquismo.
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Holotecologia: a volicioteca; a cognoteca; a autopesquisoteca; a convivioteca; a parapsicoteca; a sinaleticoteca; a retrocognoteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Homeostaticologia; a Autodiscernimentologia; a Lucidologia; a Autocoerenciologia; a Autoproexologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Energossomatologia; a Extrafisicologia; a Autodesassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin parapsíquica; a conscin
energicista; o ser desperto; a semiconsciex; o ser interassistencial; a conscin dominadora da adrenalina; a consciência antiemotiva; a conscin autorreflexiva; a consciência mentalsomática; a consciência autoimperdoadora; a consciência heteroperdoadora; a consciência fraterna; a conscin pacifista; a conscin harmoniosa; a conscin harmonizadora; a conscin amparável; a conscin sociável;
a conscin segura; a consciência assistente.
Masculinologia: o sensitivo experiente; o parapsiquista maduro; o acoplamentista veterano; o agente retrocognitor; o desassediólogo; o desassediologista; o ectoplasta; o assistente;
o assistenciólogo; o atacadista consciencial; o pacificador; o conviviólogo; o sistemata; o autodecisor; o megadoador; o paravoluntário; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o intermissivista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o energizador lúcido; o energossomatologista; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente assistencial;
o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a sensitiva experiente; a parapsiquista madura; a acoplamentista veterana; a agente retrocognitora; a desassedióloga; a desassediologista; a ectoplasta; a assistente; a assistencióloga; a atacadista consciencial; a pacificadora; a convivióloga; a sistemata; a autodecisora; a megadoadora; a paravoluntária; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a intermissivista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a energizadora lúcida; a energossomatologista; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente assistencial;
a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens
pacificus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoimperturbabilidade parapsíquica inicial = a calma ao vivenciar pela
primeira vez o fenômeno do poltergeist; autoimperturbabilidade parapsíquica mediana = a tranquilidade extrafísica ao vivenciar a projeção consciente lúcida prolongada; autoimperturbabilidade parapsíquica avançada = a serenidade perante a vivência da cosmoconsciência.
Culturologia: a Multiculturologia da Homeostaticologia; a cultura da Autodeterminologia; a cultura da Autevoluciologia; a Paraculturologia da Holossomatologia; a Multiculturologia
da Parapercepciologia; a cultura da inclusão do parapsiquismo lúcido interassistencial na cotidianidade; a cultura da priorização do autoparapsiquismo; a cultura do parapsiquismo assistencial multidimensional; a Paraculturologia da Extrafisicologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a autoimperturbabilidade parapsíquica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acalmia mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
03. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
04. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Autodomínio emocional despertológico: Psicossomatologia; Homeostático.
06. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
07. Binômio paciência-persistência: Holomaturologia; Homeostático.
08. Cabeça fria: Harmonopensenologia; Homeostático.
09. Conscin pacificadora: Pacifismologia; Homeostático.
10. Dividendo da megaeuforização: Megaeuforizaciologia; Homeostático.
11. Felicidade específica: Equilibriologia; Homeostático.
12. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
13. Paciência incólume: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Primopatamar homeostático: Energossomatologia; Homeostático.
15. Tranquilidade: Serenologia; Homeostático.

A AUTOIMPERTURBABILIDADE PARAPSÍQUICA AUXILIA
SOBREMANEIRA O DESENVOLVIMENTO DA INTERASSISTENCIALIDADE MULTIDIMENSIONAL, NOTADAMENTE POR
MEIO DA AUTO-HIGIENIZAÇÃO PENSÊNICA PERMANENTE.
Questionologia. Qual o grau de autoimperturbabilidade já alcançado por você, leitor ou
leitora, antes, durante e depois da vivência dos fenômenos parapsíquicos interassistenciais? Já domina as emoções redutoras da lucidez?
Bibliografia Específica:
1. André, Christophe; Psicologia do Medo: Como Lidar com Temores, Fobias, Angústias e Pânicos (Psychologie de la Peur: Craintes, Angoisses et Phobies); trad. João Batista Kreuch; 304 p.; 10 caps.; 1 diagrama; 52 enus.;
2 gráfs.; 2 ilus.; 17 tabs.; 4 técnicas; 8 websites; 26 refs.; 23 x 16 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2007; páginas 9 a 293.
2. Dozier, Rush W.; Por que odiamos (Why we hate); revisoras Lucrécia Freitas; & Vera Costa; trad. Roger
Maioli dos Santos; 282 p.; 16 caps.; 1 citação; 1 enu.; 110 notas; 96 refs.; alf.; 25 x 18 cm; br.; MBooks; São Paulo, SP;
2004; páginas 1 a 251.
3. Goleman, Daniel; Inteligência Emocional: A Teoria Revolucionária que redefine o que é Ser Inteligente
(Emotional Intelligence); revisores Fátima Fadel; et al.; trad. Marcos Santarrita; 384 p.; 5 partes; 16 caps.; 50 enus.;
1 ilus.; 415 notas; 6 apênds.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 9 a 313.
4. Gray, Jeffer;
g
M
“S
” (The Psychology of Fear and Stress); trad. Junéia
Mallas; & Maria Inez Lobo Viana; 278 p.; 13 caps.; 12 diagramas; 4 enus.; 23 esquemas; 8 fotos; 53 gráfs.; 15 ilus.;
3 tabs.; 270 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Zahar Editores; Rio de Janeiro, RJ; 1978; páginas 11 a 196.
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
124 e 125.
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AUTOIMUNIDADE CONSCIENCIAL
(DESPERTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoimunidade consciencial é a função essencial do holossoma da consciência capaz de reconhecer, rechaçar e neutralizar, de modo instantâneo, as intrusões energéticas
ou pensênicas de outra consciência, seja conscin ou consciex, essencial, por exemplo, ao estado
da intraconsciencialidade na condição do desassediado permanente total, homem ou mulher (ser
desperto).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo imunidade procede do idioma Latim, immunitas, “isenção (de
impostos, de encargos); dispensa; desobrigação; imunidade”. Surgiu no Século XVI. O termo
consciência vem igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter
conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Desassimilação energética instantânea. 2. Autodesassedialidade
permanente. 3. Autoimunologia consciencial. 4. Desperticidade.
Neologia. As 3 expressões compostas autoimunidade consciencial, miniautoimunidade
consciencial e maxiautoimunidade consciencial são neologismos técnicos da Despertologia.
Antonimologia: 1. Assedialidade interconsciencial. 2. Assimilação energética patológica. 3. Doenças autoimunes. 4. Parapatologia. 5. Automatismo humano.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao equilíbrio dos esforços autevolutivos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade.
Fatologia: a autoimunidade consciencial; a extinção dos acumpliciamentos negativos;
a vacina contra as interprisões grupocármicas; a convivialidade harmônica; a fuga à realidade.
Parafatologia: a antintrusão holopensênica; o estado vibracional (EV); a reatividade
ante as energias conscienciais (ECs) patogênicas; a neutralização dos exopensenes doentios;
o emprego dos emunctórios do holossoma; as funções do psicossoma na estrutura do holossoma;
a conquista da euforin, da primener, do cipriene e do extrapolacionismo evoluído.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Binomiologia: o binômio abnegação-moréxis; o binômio Profilaxia-Paraprofilaxia.
Trinomiologia: o trinômio fraternismo-autodiscernimento-autodisciplina.
Antagonismologia: o antagonismo amparo / assédio; o antagonismo atração / repulsão; o antagonismo heterataque / autodefesa; o antagonismo paz íntima / conflito externo.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a lucidocracia.
Filiologia: a energofilia.
Holotecologia: a despertoteca; a energeticoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Despertologia; a Imunologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Homeostaticologia; a Holomaturologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautoimunidade consciencial = a condição da desassimilação simpática (desassim) autoconsciente das energias conscienciais (ECs); maxiautoimunidade consciencial
= a condição do desassédio permanente total (desperto, desperticidade) autoconsciente.
Analogia. De acordo com a Somatologia, a condição similar à autoimunidade consciencial é a autoimunidade natural contra as doenças, dentro da Imunologia. Importa considerar, neste particular, existirem doenças autoimunes as quais o sistema imunológico não reconhece como
sendo do self, ou da própria pessoa, e o ataca, como se fosse invasor, antígeno.
Despertologia. Sob a ótica da Despertologia, esta reatividade e capacidade de se preservar contra as influências externas ou perante os patopensenes de outras consciências, ao ser levada a maior grau quanto às energias conscienciais, consolida a condição de desperticidade do ser
desperto.
Autodesassedialidade. No âmbito da Holomaturologia, importa considerar a autoimunidade consciencial (Homeostaticologia) como sendo, em primeiro lugar, mera consequência da vitória indispensável da erradicação por parte da vontade (Voliciologia) da conscin, da condição
predisponente vital ou pré-requisito dos heterassédios, em geral, ou seja, o corte definitivo dos autassédios (Parapatologia) de todas as causas e naturezas.
Evoluciologia. Segundo a Evoluciologia, a autoimunidade consciencial é pré-requisito
inarredável para a consciência alcançar a condição avançada do evoluciólogo ou evolucióloga.
Eliminações. No contexto da Homeostaticologia, a autoimunidade consciencial acaba
predispondo a eliminação ou eliminando de vez, pelo menos, estas 100 condições negativas da
conscin, em geral, obviamente, antagônicas às sadias, com aproximações simples, listadas na ordem alfabética:
01. Autagressões: as autocastrações.
02. Autalienação: intrafísica; social.
03. Autamnésias: as multidimensionais.
04. Autapedeutismo: a impotência intelectual.
05. Autapegos: materiais; eletronóticos.
06. Autapriorismoses: os autopreconceitos.
07. Autarrogâncias: a acriticidade emocional.
08. Autassédios: as autodescompensações energéticas, múltiplas, consecutivas.
09. Autobcecações: quando patológicas.
10. Autobibliofobia: a anorexia intelectual.
11. Autobloqueios: cerebrais; paracerebrais.
12. Autocamuflagens: os auteufemismos.
13. Autocarências: a superestimação do pior.
14. Autocídio: lento; a varejo.
15. Autocomplacências: as leniências pessoais.
16. Autoconfinamento: somático; ideológico.
17. Autoconservantismos: o conservadorismo arraigado.
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18. Autoconstrangimentos: as ruborizações infantis.
19. Autocontaminações: as intoxicações holopensênicas pessoais.
20. Autocontradições: mentaissomáticas; anticosmoéticas.
21. Autocorrupções: passivas; ativas; conscientes; dissimuladas; explícitas; profissionais.
22. Autocracia: as políticas das manipulações espúrias.
23. Autoculpa: estática; a Psicossomatologia.
24. Autodecepções: as autofrustrações.
25. Autodegradações: o fundo do poço social.
26. Autodemagogias: os autoacobertamentos.
27. Autodependência: bioquímica.
28. Autodepravações: as autopromiscuidades; as autoprostituições; as autoperversões.
29. Autodepreciações: a fragilidade intraconsciencial.
30. Autoderrotismos: as autofugas.
31. Autodesânimo: a vontade débil; a preguiça generalizada.
32. Autodesconhecimentos: as lacunas da formação cultural.
33. Autodesleixos: os autodescontroles.
34. Autodesmotivação: a impotência energética; a acomodação existencial.
35. Autodesorganizações: intelectuais; pensênicas.
36. Autodestruição: dos bens recebidos para retribuição proexológica.
37. Autodesvios: o Desviacionismo; a Desviologia.
38. Autodispersões: rotineiras; a Decidofobia.
39. Autodisplicências: os desleixos.
40. Autodissimulações: os autoacobertamentos.
41. Autodogmatismos: as autoimposições; as autocoerções.
42. Autegocentrismo: adulto.
43. Autembustes: os autengodos; as autoburlas; as autotapeações.
44. Autenganos: os autequívocos; a Autenganologia.
45. Autescravidão: paroquial; familiar; social; coleiras do ego.
46. Autestigmatizações: as marcas dos autassédios.
47. Autestressamentos: negativos.
48. Autofagia: as afetividades; os autocanibalismos.
49. Autofechadismo: consciencial; o regressismo.
50. Autofixações: as ideias fixas; os monoideísmos.
51. Autoflagelações: as automortificações; os autossadismos; os autossuplícios; os automasoquismos.
52. Autofobias: as autoinculcações; a conduta-padrão pessimista.
53. Autofossilizações: ideológicas; parapsíquicas.
54. Autofracassomania: os autoderrotismos.
55. Auto-hibernação: cultural.
56. Auto-hipocrisia: a autofalsidade; a ausência de autocrítica.
57. Autoignorantismo: a autoimaturidade.
58. Autoilogicidades: as irracionalidades.
59. Autoimolação: antissomática; anticosmoética.
60. Autoincoerência: as autoirreflexões.
61. Autoincompetências: as fugas às responsabilidades; a teoria sem a prática.
62. Autoincompreensões: a autoneofobia.
63. Autoincorreções: a ausência de autopesquisas; a fuga ao autoconhecimento.
64. Autoindecisões: as auto-hesitações; os autotitubeios.
65. Autoindisciplinas: as impontualidades; a existência anárquica; os autodesregramentos.
66. Autoindulgências: obtusas.
67. Autointerioroses: a cabeça fechada; a conscin sem inteligência evolutiva (IE).
68. Autointoxicações: causas das doenças em geral; as autotoxicoses; as autoviciações.
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Autointransigências: as autoinflexibilidades.
Autojustificativas: ilógicas; irracionais.
Autolatrias: as autadorações intrafísicas, convivenciais; as iconolatrias.
Autolavagens: subcerebrais.
Automelin: a melancolia intrafísica.
Automimeses: existenciais; inconscientes; dispensáveis.
Autoomissões: deficitárias.
Autopaliativos: o placebismo aplicado a si mesmo.
Autoparalisação: o autengessamento.
Autopatias: os autismos baratrosféricos.
Autopatopensenidades: as poluições mentais; o autassédio cronicificado.
Autopiedade: a autocomiseração.
Autoplágios: a Comunicologia.
Autoprecipitações: as autoimpulsividades.
Autoprepotências: os autobelicismos.
Autorregressismos: as autofossilizações.
Autorrepressões: patológicas.
Autorressentimentos: o autoódio.
Autossofismas: as autargumentações falaciosas.
Autossugestões: negativas; patológicas.
Autossujeições: amauróticas.
Autoteimosias: errôneas.
Autotendências: mórbidas.
Autotomias: as automutilações; as autamputações; as autossabotagens; os autoboi-

cotes.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Autototalitarismo: as ditatorialidades.
Autotrafalismo: a submissão à ignorância evolutiva.
Autotraições: a autenganologia aplicada.
Autotravamentos: intraconscienciais.
Autotriunfalismo: a prepotência levada ao máximo.
Autovegetalismos: as autocomatoses.
Autovendagens: as autoprostituições.
Autovitimizações: explícitas.

Vantagens. Como esclarece a Autexperimentologia, a autoimunidade consciencial, ao
eliminar condições negativas, fundamentais, apresenta vantagens prioritárias para a vida da consciência, por exemplo, estas 100 sadias, com aproximações simples, dispostas na ordem alfabética:
01. Autabertismo: consciencial evolutivo.
02. Autabnegação: a erradicação da preguiça, da acídia e da acrasia.
03. Autajuda: a maior dentre todas.
04. Autanálise: o detalhismo.
05. Autavaliação: conscienciométrica.
06. Autobibliofilia: as leituras úteis permanentes.
07. Autobiografia: multissomática; a Autobiografologia.
08. Autocatálise: evolutiva; reciclante.
09. Autocatarse: a Psicossomatologia.
10. Autocentramento: a autofocagem consciencial.
11. Autocoerenciologia: holossomática.
12. Autocogniciologia: a autocognição; a autognose; a autognosia; o autoconhecimento;
a autoconsciencialidade.
13. Autocolheitas: a cessação do incompléxis.
14. Autocomedimento: a abolição dos açodamentos.
15. Autocompensações: energéticas, morais, intraconscienciais.
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16. Autocompetência: a autocapacidade.
17. Autocompreensiologia: a extinção dos malentendidos.
18. Autoconcentração: mental ou psíquica.
19. Autoconfiança: a liquidação do medo.
20. Autoconquistas: o ponto final dos fracassos reiterados.
21. Autoconsciência: contínua; extrafísica; holochacral; cosmoética.
22. Autoconscienciologia: holossomática; intrafísica; multidimensional; interacionista.
23. Autoconsciencioterapia: o voluntariado na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
24. Autoconscientização: multidimensional; AM.
25. Autocontrole: a dissolução da anomia pessoal.
26. Autoconvicções: racionais; vivenciadas; parapsíquicas.
27. Autocordialidade: a polidez pessoal; o bom-tom; o bom humor.
28. Autocorreção: a autorretificação.
29. Autocosmoeticologia: a Cosmoeticologia; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
30. Autocriticologia: o autojuízo crítico; os autojulgamentos lúcidos; a Criteriologia.
31. Autocuroterapia: a autorremissão básica.
32. Autodecidologia: a supressão das indecisões.
33. Autodefesa: mental; a autodefensibilidade geral; parapsíquica; territorial; autoblindagens; a Proxêmica.
34. Autodefinologia: o aniquilamento das indefinições.
35. Autodesassediologia: o autenfrentamento; o impacto frontal da Cosmoética.
36. Autodesarmamento: a proscrição das armas, em geral.
37. Autodescontração: a soltura pessoal; a desinibição.
38. Autodesempenhos: criativos; heurísticos; evolutivos; proexológicos; assistenciais;
parapsíquicos.
39. Autodesintoxicologia: o descarte dos tóxicos, em geral.
40. Autodesperticidade: a Despertologia.
41. Autodespojamento: a visão evolutiva além do ego.
42. Autodeterminologia: as autodeliberações refletidas.
43. Autodiagnósticos: a anamnese; a Paranamnese; as autochecagens.
44. Autodiscernimentologia: máxima; a megalucidez evolutiva.
45. Autodisciplina: profissional; parapsíquica.
46. Autodisposição: geral; a predisposição pessoal; as autodisponibilidades prioritárias.
47. Autodomínio: geral; holossomático.
48. Autencapsulamentos: sadios.
49. Autestima: o autorrespeito; o amor próprio não egocêntrico.
50. Autevolução: lúcida, incessante.
51. Autexemplarismo: sadio; cosmoético: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
52. Autexperimentologia: a Teaticologia; a Verbaciologia.
53. Autexpressões: corretas; racionais; lógicas.
54. Autofilosofia: a Holofilosofia Pessoal.
55. Autofirmeza: de princípios.
56. Autoflexibilidade: adaptativa.
57. Autoformação: cultural; a educação formal; o autodidatismo contínuo.
58. Autogestação: consciencial; a megagescon.
59. Autoimagem: melhoria; o autoconceito.
60. Autoincorruptibilidade: a Autocosmoeticologia; o código pessoal de Cosmoética
(CPC).
61. Autolexicologia: o dicionário sinonímico cerebral; o dicionário analógico cerebral.
62. Autologicidade: Lógica; o Panlogismo.
63. Autolucidez: progressiva; aumentada.
64. Automaturologia: o encerramento do período não-evolutivo.
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65. Automnemônica: a Memoriologia pessoal.
66. Automotivação: reciclada constantemente.
67. Autoneofilia: permanente.
68. Autoneopensenidade: a Higiene Consciencial.
69. Autonomia: assistencial; educativa; financeira; pensênica.
70. Autopacificação: a extirpação da belicosidade.
71. Autoparapercepciologia: o desenvolvimento contínuo; a sinalética parapsíquica.
72. Autopercuciência: o sepultamento do obscurantismo.
73. Autoperformances (selfperformances): evolutivas; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
74. Autopesquisas: teáticas; a Autopesquisologia.
75. Autopolimatia: a erudição; a cultura mais ampla.
76. Autopotencializações: autopotenciais; talentos.
77. Autoprioridades: evolutivas; proexológicas; a Priorologia.
78. Autoprodução: proexológica; o saldo da FEP.
79. Autoprofilaxia: bioenergética; desassim; o estado vibracional (EV); a Homeostaticologia.
80. Autoprogramação: existencial; proéxis.
81. Autoprojetabilidade: lúcida; PL.
82. Autorganizaciologia: existencial, em geral.
83. Autorrealizações: produtivas; evolutivas.
84. Autorrecéxis: a Recexologia; a Invexologia.
85. Autorredefinições: as autorreorganizações.
86. Autorreeducação: social; multidimensional; parapsíquica.
87. Autorregeneração: macrossomática.
88. Autorretrocognições: lúcidas; sadias; multiexistenciais; intermissivas.
89. Autorrevezamentos: evolutivos; multiexistenciais.
90. Autorrupturas: com o passado errado; o breakthrough.
91. Autossegurança: íntima.
92. Autossementeiras: o banimento da vida árida.
93. Autossoluções: ponderadas, sensatas, sábias.
94. Autossuficiência: evolutiva.
95. Autossuperações: específicas.
96. Autotraforismo: automegatrafor; materpensene.
97. Autotranscendência: consciencial; multidimensional.
98. Autoultimato (diktat pessoal): planificado a curto, médio e longo prazo.
99. Autoverbação: a Verbaciologia.
100. Autovigilância: ininterrupta.
101. VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoimunidade consciencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
2. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
3. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
4. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
5. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
6. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
7. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
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A AUTOIMUNIDADE CONSCIENCIAL LÚCIDA É CONQUISTA
DECISIVA, DENTRO DA CARREIRA EVOLUTIVA DA CONSCIN, DEMARCANDO A LINHA DIVISÓRIA DA EXTINÇÃO DA
CONDIÇÃO DE VÍTIMA MILENAR DE ASSÉDIOS GERAIS.
Questionologia. Em qual nível de excelência você vive quanto à autoimunidade consciencial? Você ainda sofre na condição de isca humana inconsciente?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 227, 234 e 445.
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 377, 496, 665 e 1.113.
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.; 27 x 21 x 7 cm; enc.;
5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 354.
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AUTOINCLUSÃO VERBETOGRÁFICA
(AUTORREVEZAMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoinclusão verbetográfica é o ato, ação, atitude, postura, decisão, determinação ou efeito de a conscin, homem ou mulher, intermissivista ou não, escrever o primeiro
verbete pessoal para a Enciclopédia da Conscienciologia e tornar-se espontaneamente coautor, ou
coautora, dessa megagescon grupal, abrindo caminho para o autorrevezamento multiexistencial
mentalsomático.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra inclusão vem do idioma Latim, inclusio, “encerramento;
prisão”, e esta de includere, “encerrar; meter; fechar; fazer parar; rodear; cercar; incluir; limitar;
terminar”. Apareceu no Século XVII. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra;
vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Surgiu em 1279. O sufixo ete,
“diminutivo”, apareceu no Século XV. A palavra verbete surgiu em 1881. O elemento de composição grafia provém do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Autoinserção verbetográfica. 2. Opção pela verbetografia. 3. Autoiniciativa verbetográfica. 4. Autodeslanche verbetográfico. 5. Escrita do primeiro verbete. 6. Integração na verbetografia. 7. Subsunção enciclopédica.
Neologia. As 3 expressões compostas autoinclusão verbetográfica, autoinclusão verbetográfica inversora e autoinclusão verbetográfica reciclante são neologismos técnicos da Autorrevezamentologia.
Antonimologia: 1. Autexclusão verbetográfica. 2. Autalienação verbetográfica. 3. Autorrecusa à verbetografia. 4. Autofuga da verbetografia. 5. Minidissidência verbetográfica.
6. Indiferença verbetológica. 7. Antienciclopedismo. 8. Autexclusão cosmoética.
Estrangeirismologia: o attachment mentalsomático.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao senso de oportunidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pluriprospectividade; o holopensene pessoal da
Enciclopediologia; os rastropensenes; a rastropensenidade; o desafio autoimposto de pensenizar
com predomínio do pen; a complexificação do ato de pensenizar; os ortopensenes; a ortopensenidade; a qualificação pensênica pelo exercício verbetográfico; a assinatura grafopensênica megagescônica.
Fatologia: a autoinclusão verbetográfica; a decisão calculada de participar da megagescon grupal; a defesa do primeiro verbete pessoal para a Enciclopédia da Conscienciologia; a opção pela assistência tarística atacadista; o ingresso na coautoria da megagescon grupal; o pertencimento vanguardista ao Grupo dos 500 Neoverbetógrafos; o igualitarismo enciclopédico conscienciológico; o refinamento das escolhas das prioridades evolutivas; o empreendedorismo evolutivo;
a estreia na vida enciclopédica; a autexposição recicladora na defesa pública da tese intrínseca ao
verbete; a coativação dos atributos mentaissomáticos; o ganho intelectual na adaptação à estilística enciclopédica; a descoberta das operações complexas ínsitas nas associações simples de ideias;
as associações de ideias mais complexas e cosmovisiológicas instigadas pelo estilo enumerativo;
os instrumentos mentaissomáticos agitando o raciocínio operatório; a Conformática Verbetográfica reestruturando a concentração e atenção do neoverbetógrafo; a valorização espontânea da Conformaticologia; o fator diferencial marcante na vida conscienciológica pessoal; o afloramento do
paracérebro atuante; o exercício de expansão do neuroléxico pessoal; as preceptorias, dinâmicas
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e programas verbetográficos convidativos; o completismo verbetográfico; a escrita do verbete como retribuição aos aportes recebidos; a conquista da autonomia verbetográfica; o upgrade na autocognição melhorando o livre arbítrio pessoal; o êxito egocármico da autoinclusão verbetográfica; a holomaturescência da intraconsciencialidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ativação dos megaatributos mentaissomáticos; o desenvolvimento do parapsiquismo mentalsomático; o entrosamento paracerebral com o amparador de função; os banhos de energia pontoando os acertos ideativos verbetográficos; a prospectiva seriexológica; o investimento evolutivo para o próximo Curso Intermissivo (CI); a fixação do vínculo gruporrevezamental.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a priorização verbetográfica resultante do sinergismo perspicácia seriexológica–prospectiva proexológica; o sinergismo autorresponsabilidade evolutiva–fidelidade intermissiva; o sinergismo autoconvicção–autodeterminação–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo autovolição-autodeterminação-autoconfiança; o sinergismo priorização-autodeterminação-autorganização; o sinergismo vontade granítica–paciência pesquisística; o sinergismo vontade-intenção-realização; o sinergismo das realizações interassistenciais grupais.
Principiologia: o princípio de toda consciência ter algo a aprender e ensinar; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do
megafoco mentalsomático; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio dos paradeveres intermissivos; o princípio cosmoético da irresistibilidade evolutiva; o princípio do vínculo
evolutivo proexológico; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da coevolução; o princípio popu ar ―a união faz a for a‖.
Codigologia: o código de prioridades pessoais; a inclusão da cláusula da escrita verbetográfica no código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Mentalsomatologia; o código grupal de Cosmoética (CGC) regendo a coautoria.
Teoriologia: a passagem inquestionável do 1% da teoria para os 99% da vivência intelectual.
Tecnologia: o estilo técnico da Enciclopédia da Conscienciologia; a aquisição das técnicas verbetográficas; as técnicas lexicográficas coadjutoras; as técnicas projeciológicas; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da personalização da Enciclopédia; as técnicas facilitadoras do
aperfeiçoamento conteudístico do verbete; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: o franqueamento da Enciclopédia da Conscienciologia a todos os voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico do
cosmograma; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Holoteca; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Verponologistas; o Colégio Invisível da Paraeducação; o Colégio Invisível da
Maxiproexologia; o Colégio Invisível da Evolução Consciencial.
Efeitologia: o efeito parapsíquico do trabalho mentalsomático; a recuperação de cons
como efeito da escrita do verbete pessoal; o efeito propulsor do verbetorado conscienciológico
na maturidade consciencial; o efeito interassistencial da publicação do primeiro verbete; o efeito
da publicação do primeiro verbete na autestima intelectual do verbetógrafo; o efeito prospectivo
autorrevezamental da coautoria verbetográfica conscienciológica.
Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pela organização e associação de ideias
no exercício da verbetografia.
Ciclologia: o ciclo compléxis verbetográfico–euforin.
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Enumerologia: o planejamento verbetográfico; o viés verbetográfico; a delimitação verbetográfica; as variáveis verbetográficas; a estilística verbetográfica; a qualificação verbetográfica; a acabativa verbetográfica.
Binomiologia: o binômio verbetografia–reciclagem existencial; o binômio iniciativa pessoal–receptividade grupal; o binômio vinculação verbetográfica–aproximação multidimensional;
o binômio experiência direta–investigação participativa; o binômio Verbetologia-Verbetografia;
o binômio leitura-escrita; o binômio motivação-realização.
Interaciologia: a interação proexológica pessoal-grupal; a interação autoconsciencialidade cosmoética–inteligência evolutiva; a interação interassistência-verponografia; a interação
autopesquisa-heteropesquisa; a interação teorização-experimentação; a interação raciocínio receptivo-indutivo (representação)–raciocínio operativo-dedutivo (imaginação); a interação coesão
intraverbete–coerência interverbete.
Crescendologia: o crescendo cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo (conscienciológico) verbete pessoal–megagescon coletiva; o crescendo interassistencial egocarma-grupocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-continuísmo-megafoco; o trinômio lucidez-autodiscernimento-priorização; o trinômio Teaticologia-Conformaticologia-Verbaciologia; o trinômio estudiosidade-questionamento-heterocrítica; o trinômio automotivação-trabalho-lazer;
a usabilidade do trinômio (consciencial) poliedrismo-polivalência-versatilidade; o trinômio Conformática-detalhismo-exaustividade.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-assistencialidade-parapsiquismo-Cosmoética; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio lógica–racionalidade–discernimento–capacidade dedutiva; o polinômio detalhismo-exaustividade-ortopensenidade-logicidade; o polinômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática–escrita técnica; o polinômio hoje-aqui-agora-já.
Antagonismologia: o antagonismo autoinserção evolutiva / autexclusão regressiva;
o antagonismo maxiproéxis / antiproéxis; o antagonismo senso de pertencimento / sensação de
distanciamento; o antagonismo enfrentar a realidade / render-se à dificuldade; o antagonismo
autorresponsabilização / autofuga; o antagonismo admissão verbetográfica / tergiversação intelectiva; o antagonismo completismo verbetográfico / aborto ideativo.
Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista polivalente considerar-se inapto à verbetografia; o paradoxo de a dedicação às minúcias do confor enciclopédico conscienciológico
ampliar a cosmovisão do verbetógrafo.
Politicologia: a meritocracia; a democracia.
Legislogia: as leis racionais da Proexologia.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a postergação da defesa do primeiro verbete, fruto da fobia à autexposição.
Mitologia: a mitoclastia inerente à autocognição.
Holotecologia: a cognoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a autexperimentoteca; a teaticoteca; a autoprioroteca; a grafopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Intermissiologia; a Autoparaprospectivologia; a Paramatematicologia; a Paracerebrologia; a Vinculologia; a Maxiproexologia; a Conscienciologia; a Evoluciologia; a Enciclopediologia; a Verbetografologia; a Megagesconologia;
a Descrenciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

Enciclopédia da Conscienciologia

3313

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; 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 pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o professor; o autor de livro; o leitor; o neoverbetógrafo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a professora; a autora de livro; a leitora; a neoverbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoinclusão verbetográfica inversora = a defesa do primeiro verbete pelo inversor, ou inversora, reforçando a teática da antecipação proéxica; autoinclusão verbetográfica reciclante = a defesa do primeiro verbete pelo reciclante, homem ou mulher, reforçando o empenho recexológico.
Culturologia: a ênfase na cultura da multidimensionalidade.
Aprendizados. No contexto da Grafopensenologia, eis exemplos de aprendizados derivados da teática na verbetografia, classificados e logicamente ordenados de acordo com as 6 divisões dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia:
1. Conformática: a concepção ideativa; a fundamentação racional de neoconstructo;
a precisão; a desambiguação; a distinção das verossimilhanças; a delimitação da pesquisa; o recorte temático; a neologística; a criatividade; o posicionamento conceitual; a variabilidade linguística.
2. Fatuística: a autopesquisa; a heteropesquisa; a triagem informativa; a formação do
banco de dados; a investigação; o esquadrinhamento das ocorrências; a análise da intraconsciencialidade; a observação da intrafisicalidade; a apreensão da extrafisicalidade; a concatenação das
ideias; a argumentação fatuística; a contrargumentação; a refutação; a exaustão conceitual.
3. Detalhismo: a identificação do pormenor; a distinção da particularidade; o pinçamento do sutil; o emprego dos instrumentos mentaissomáticos; os raciocínios complexos; o emprego
das operações lógicas de intercorrelações entre os argumentos; a técnica do sublinhamento.
4. Perfilologia: a atenção conscienciométrica; a identificação das singularidades e traços conscienciais; a observância consciencioterápica; o estudo biográfico; a classificação técnica
dos perfis das consciências; o reconhecimento dos personagens envolvidos.
5. Argumentologia: o esclarecimento pontual essencial; o destaque à informação relevante; a exposição de ocorrências singulares; a explicitação enumerativa; a ampliação cosmovisiológica do assunto.
6. Acabativa: a visão enciclopédica intrarticulada; a extração da síntese contextual;
a compactação ideativa; a assertividade questionadora; a criticidade reeducadora; o completismo
verbetográfico.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoinclusão verbetográfica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
02. Automanobra dilatória: Antiproexologia; Nosográfico.
03. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
04. Estudiosidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Neoperspectiva existencial: Neopensenologia; Homeostático.
06. Parapedagogiologia verbetográfica: Reeducaciologia; Homeostático.
07. Partilha do saber: Seriexologia; Homeostático.
08. Partilha dos autoneoachados: Taristicologia; Homeostático.
09. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
10. Senso de orientação existencial: Evoluciologia; Homeostático.
11. Subsunção proexológica: Maxiproexologia; Neutro.
12. Teatro conscienciográfico: Evocaciologia; Homeostático.
13. Verbete: Comunicologia; Neutro.
14. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.

A AUTOINCLUSÃO VERBETOGRÁFICA É RECURSO TÉCNICO PARA A CONSCIN ATILADA ADENTRAR A REALIDADE
MENTALSOMÁTICA E INTEGRAR-SE À INTERASSISTÊNCIA
GRUPAL, ESTRUTURANDO O PRÓPRIO DEVIR EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a importância da verbetografia na
reestruturação autopensênica e o consequente efeito na harmonização do holopensene grupal?
Admite ser a autoinclusão verbetográfica o passaporte para o gruporrevezamento multiexistencial
evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 983 e 1.005 a 1.012.

R. N.
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AUTOINCONFLITIVIDADE PROEXOLÓGICA
(AUTOINCONFLITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoinconflitividade proexológica é a capacidade ou competência de
a conscin intermissivista, homem ou mulher, assumir posicionamentos cosmoéticos, maduros,
discernidos e lúcidos, isentos de autoconflitos quanto à consecução da programação existencial
pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo in provém do idioma Latim in, “privação; negação”. O termo conflito deriva do mesmo idioma Latim, conflitus, “choque; embate; encontro; combate; luta; peleja”,
ligado ao verbo confligere, “combater; lutar; pelejar; confrontar; opor; comparar; bater com alguma coisa contra outra”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo programação vem também do idioma
Latim, programma, “publicado por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma,
“ordem do dia; inscrição”, de prográphó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Apareceu no Século XX. O termo existencial provém do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autopacificidade proexológica. 2. Autoconsonância proexológica.
3. Autoposicionamento proexológico harmonizado.
Antonimologia: 1. Autoconflitividade proexológica. 2. Autodivergência proexológica.
3. Autodiscordância proexológica. 4. Autodissonância proexológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à proéxis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imperturbabilidade autopensênica quanto à proéxis; os proexopensenes; a pensenidade antiproéxis; a proexopensenidade; o pensene anticonflitivo da autodisponibilização interassistencial; a pensenidade pautada na proéxis; a antirruminação
pensênica; o holopensene da autoconciliação; a autopensenização sem atritos; a autopensenidade
diretiva consonante com a proéxis; a autopensenização proexista; o holopensene pessoal da priorização proexológica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da autoconsciencioterapia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os
cosmopensenes; a cosmopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o holopensene da
desperticidade; o materpensene do compléxis; a pensenidade salutar da consciência pacífica; os
autevoluciopensenes; a autevoluciopensenidade.
Fatologia: a autoinconflitividade proexológica; a autoconfluência proexológica; o autocentramento proexológico; a autafinação proexológica; a automanifestação livre de conflitos íntimos; a autocrítica profilática; a autocrítica cirúrgica; a autoimperdoabilidade sadia; a postura de
autenfrentamento evolutivo; o enfrentamento das autocorrupções eliminando os autoconflitos;
a superação das autorresistências quanto a posicionamentos cosmoéticos; a autopacificação durante a crise de crescimento; o crescimento cosmoético pela teática proexológica; os êxitos proexológicos evidenciando o declínio dos autoconflitos; a vivência da vida humana sem conflitos
quanto à autevolução; a priorização das diretrizes proexológicas; a escolha lúcida profissional;
a seletividade consciente das companhias; a persistência autoconsciencioterápica otimizando
a proéxis; o autodiagnóstico e a autossuperação dos autoconflitos egoicos, estagnadores da proéxis; a docência conscienciológica; a gesconografia; a oficina evolutiva diária do proexista; a inconflitividade quanto à paraprocedência cursista; a coerência intermissiva; a inversão assistencial;
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a vivência da interassistencialidade livre de autoconflito; o alcance da condição de epicentro
consciencial pelos méritos proexológicos; a conquista da desperticidade pela teática proexológica;
o senso de aproveitamento útil da vida humana; o compléxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional profilático (EV); o domínio do EV;
a autovivência do parapsiquismo; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconscientização quanto aos veículos de manifestação da consciência; a projeção consciente (PC) autopesquisística; a projeção assistencial lúcida; a iscagem assistencial lúcida; a tarefa energética pessoal
(tenepes); a proéxis em parceria com o amparo extrafísico de função; a paraprocedência intermissiva; a coadjuvância na reurbanização extrafísica (reurbex); a condição consciente de minipeça do
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo motivacional das amizades evolutivas; o sinergismo recinológico do abertismo consciencial; o sinergismo voluntariado-inconflitividade; o sinergismo
invéxis-proéxis; o sinergismo recéxis-proéxis; o sinergismo dupla evolutiva (DE)–proéxis; o sinergismo autoposicionamento–amparo de função; o sinergismo tenepes-Autoparapercepciologia-inconflitividade; o sinergismo autoinconflitividade-eutimia.
Principiologia: o princípio de a autevolução requerer renovação incessante; o princípio
da autocrítica aplicada na decisão cosmoética; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; a necessidade da vivência do princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de só
haver ganho se for evolutivo; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio de o assistente ser o primeiro a ser assistido.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao empenho evolutivo;
o código duplista de Cosmoética (CDC) atuante na vivência fraternal; a convivialidade sadia através do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a Autevoluciologia implícita na teoria da evolução consciencial; a teoria
dos Cursos Intermissivos (CI); a teoria da proéxis; a teoria da Pré-Intermissiologia; a teoria das
técnicas evolutivas.
Tecnologia: a técnica confor da consciência; a técnica do conscienciograma; a técnica
do conflitograma; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da conscin-cobaia voluntária; a técnica da invéxis; a técnica do maxiplanejamento invexológico; a técnica da recéxis; as
técnicas projetivas; a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica do EV enquanto propulsora da
proéxis.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade
física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito da autossustentação energética no posicionamento pessoal; o efeito
cronológico da maturidade antecipada; o efeito da racionalidade na Autorrecinologia; o efeito
da rotina útil sadia no autempreendedorismo evolutivo; o efeito automotivacional das miniconquistas teáticas diárias; o efeito da autovivência parapsíquica sobre a consecução da autoproéxis; o efeito da mentalidade autossuperadora; o efeito da resiliência ao lidar com a adversidade; o efeito da maleabilidade intraconsciencial; os efeitos homeostáticos da interassistencialidade.
Neossinapsologia: a flexibilidade cognitiva como propulsora de neossinapses; a criação
de neossinapses próprias a partir das autorrecins; as neossinapses derivadas das paraneossinapses intermissivas.
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Ciclologia: o ciclo autopesquisa-autenfretamento-autossuperação-autopacificação inerente a autevolução contínua; o ciclo multiexistencial intermissão-ressoma-intrafisicalidade-dessoma no contexto da Autexperimentologia Evolutiva.
Enumerologia: a higidez pensênica; a autodesassedialidade; a autoconfiança; a coragem; a autossuperação contínua; a coerência intermissiva; o extrapolacionismo programático.
Binomiologia: a dualidade do binômio firmeza-resiliência; o binômio traforismo-autoconfiança; o caráter resolutivo do binômio autoconflito-heteroconflito; o binômio autopesquisa-autenfrentamento; o binômio autenticidade-coerência; o binômio decisão-coragem; o binômio
confiança-perseverança.
Interaciologia: a interação intuição-racionalidade; a interação vontade-eficiência; a interação lúcida com as bioenergias.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio foco-visualização-motivação; o trinômio decisão-renúncia-conquista; o trinômio técnico invéxis-anticonflitividade-autoinconflitividade; o trinômio técnico
recéxis-anticonflitividade-autoinconflitividade; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio autoconflito-autossuperação-autassistência-interassistência; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio autoconhecimento-autenticidade-autocrítica-autenfrentamento-autoinconflitividade.
Antagonismologia: o antagonismo decidofilia / decidofobia; o antagonismo espectador
da vida / protagonista da vida; o antagonismo antecipação mentalsomática / precipitação psicossomática; o antagonismo certeza mínima / dúvida máxima; o antagonismo conformidade / originalidade; o antagonismo automaquilagem / autenticidade; o antagonismo procrastinação / proatividade; o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto.
Paradoxologia: o paradoxo da zona de conforto desconfortável à conscin intermissivista.
Politicologia: a meritocracia; a discernimentocracia; a proexocracia; a lucidocracia;
a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da proéxis; as leis da seriéxis.
Filiologia: a intraconsciencialidade proexofílica; a autocogniciofilia; a criticofilia; a decidofilia; a autopesquisofilia; a recinofilia; a profilaxiofilia; a energofilia; a parafenomenofilia;
a autexperimentofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a intraconsciencialidade proexofóbica; a descrenciofobia.
Sindromologia: a prevenção da síndrome da insegurança; a evitação da síndrome do
ansiosismo; a superação da síndrome da apriorismose; a eliminação da síndrome da autoimagem
ectópica; a profilaxia da síndrome do estrangeiro (SEST); a superação da síndrome da autovitimização.
Mitologia: a desconstrução do mito da perfeição quanto à proéxis.
Holotecologia: a proexoteca; a conflitoteca; a volicioteca; a experimentoteca; a recicloteca; a invexoteca; a recexoteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autoinconflitologia; a Proexologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometria; a Autenfrentamentologia; a Consciencioterapia; a Recinologia; a Recexologia; a Invexologia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Intermissiologia; a Parapercepciologia; a Bioenergologia; a Holossomatologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a turma do Curso Intermissivo; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser interassistencial; a minipeça do maximecanismo interassistencial; as equipes de amparo;
o ser desperto; a consciência livre.
Masculinologia: o intermissivista; o pesquisador; o proexista; o inversor existencial;
o reciclante existencial; o evoluciente; o duplista; o acoplamentista; o parapercepciologista; o pro-

Enciclopédia da Conscienciologia

3318

jetor consciente; o exemplarista; o amparador intrafísico; o voluntário; o agente retrocognitor;
o consciencioterapeuta; o tenepessista; o ofiexista; o epicon; o gesconista; o atacadista consciencial; o completista; o morexista; o comunicólogo; o conviviólogo; o fraternista; o universalista;
o Serenão.
Femininologia: a intermissivista; a pesquisadora; a proexista; a inversora existencial;
a reciclante existencial; a evoluciente; a duplista; a acoplamentista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a exemplarista; a amparadora intrafísica; a voluntária; a agente retrocognitora;
a consciencioterapeuta; a tenepessista; a ofiexista; a epicon; a gesconista; a atacadista consciencial; a completista; a morexista; a comunicóloga; a convivióloga; a fraternista; a universalista; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens
autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens convivens; o Homo
sapiens fraternus; o Homo sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoinconflitividade proexológica mínima = a do inversor iniciante nos
primeiros passos da teática proexológica; autoinconflitividade proexológica mediana = a do inversor veterano, já com resultados práticos na proéxis, prestes a alcançar a condição de completismo existencial; autoinconflitividade proexológica máxima = a condição da conscin completista,
planejadora da própria intermissão.
Culturologia: a cultura da autoconsciencioterapia; a cultura proexológica; a neocultura evoluída da autopensenização anticonflitante; a implantação da cultura da autevolução pelo
continuísmo programático.
Terapeuticologia. Consoante a Proexologia, as minirrealizações cosmoéticas diárias
agem gradativamente, tal qual doses homeopáticas, para eliminação permanente da autoconflitividade, consolidando a autopacificação proexogênica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoinconflitividade proexológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
02. Autoconflito: Autoconflitologia; Neutro.
03. Autoconflito invexológico: Autoconsciencioterapia; Nosográfico.
04. Autoconvicção proexológica: Proexologia; Homeostático.
05. Autolucidez proexológica: Proexologia; Homeostático.
06. Autoparaprocedência cursista: Intermissiologia; Homeostático.
07. Autossuperação da robéxis: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
08. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
09. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Inquietação aversiva autocogniciofóbica: Autoinconflitologia; Nosográfico.
11. Lei da proéxis: Proexologia; Homeostático.
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Natureza intermissiva: Intermissiologia; Neutro.
Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
Produmetria anticonflitiva: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Proexialidade: Proexologia; Homeostático.

O DESENVOLVIMENTO DA AUTOINCONFLITIVIDADE PROEXOLÓGICA PERMITE AO INTERMISSIVISTA POSICIONAR-SE
ENQUANTO MINIPEÇA DO MAXIMECANISMO MULTIDIMENSIONAL INTERASSISTENCIAL , EM PROL DO COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou e superou os elementos conflitivos
quanto à proéxis na intraconsciencialidade? Cultiva a condição de autoinconflitividade proexológica?
Bibliografia Específica:
1. Loche, Laênio; Anticonflituosidade Consciencial; Artigo; Anais do III Congresso Internacional de Inversão Existencial – CINVÉXIS; Foz do Iguaçu, PR; 23-25.07.04; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 6; N. 4; 21 enus.;
8 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2002; páginas 155 a 165.
2. Mota, Tathiana; Curso Intermissivo: Você Se Preparou Para os Desafios a Vida Humana?; pref. Ana Luiza Rezende; 200 p.; 3 caps.; 14 webgrafias; 83 refs.; 2 anexos; alf.; 24 x 16,5cm; br.; 1 a Ed.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 21 a 150.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; 1.572 p.; 650 caps.; 7 anexos; alf.; 29,5
x 22,5 x 8cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 325 e 326.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 164 p.; 40 caps.; alf..; 17 ref.; 22 x 15cm; br.; 5a Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 26 a 31.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 300 testes;
8 índices; 600 enus; glos. 283 termos; 5.516 refs.; 147 abrevs.; alf.; geo.; ono.; 30 x 22,5 x 7cm; enc.; 3a Ed. rev. amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 604, 609 a 612 e 615.

L. F. A.
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AUTOINCORRUPTIBILIDADE
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoincorruptibilidade é a qualidade ou caráter da realidade incorruptível
pessoal da conscin cosmoética e teática, assentada no trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização e formando a base dos princípios específicos para se viver melhor ou mais
sadiamente a cotidianidade diuturna.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo incorruptibilidade vem do idioma Latim, incorruptibilitas, “qualidade de ser incorruptível”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autoincorrutibilidade. 2. Autoimpecabilidade ética. 3. Autocosmoética. 4. Equanimidade moral. 5. Autoprobidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo incorrupção: autoincorruptibilidade; autoincorrutibilidade; incorrupta; incorruptibilidade; incorruptiva;
incorruptível; incorruptivo; incorrupto; incorruta; incorrutibilidade; incorrutível; incorrutivo;
incorruto.
Neologia. As duas expressões compostas autoincorruptibilidade básica e autoincorruptibilidade avançada são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Autocorruptibilidade; autocorrutibilidade. 2. Desonestidade. 3. Anticosmoética. 4. Amoralidade. 5. Incorruptibilidade somática.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Preservemos
a autoincorruptibilidade.
Filosofia. Conforme os princípios da Holofilosofia, a autocorrupção é algo claramente
falso, inapropriado, incoerente e incapaz de fazer sentido, enfim, megabsurdo pessoal indefensável ante a maturidade consciencial, o autodiscernimento e as prioridades da evolução da conscin lúcida.
II. Fatuística
Pensenologia: o equilíbrio do holopensene pessoal; a busca da ortopensenidade pessoal.
Fatologia: a autoincorruptibilidade; a exequibilidade da autoincorruptibilidade; a autoincorruptibilidade sistemática; a autoincorruptibilidade intelectual; a autoincorruptibilidade
emocional; a autoincorruptibilidade imaginativa; a autoincorruptibilidade autoimperdoadora;
a autoincorruptibilidade no combate à preguiça mental; a autoincorruptibilidade no empreendedorismo; a autoconsciencialidade cosmoética; a autoincorruptibilidade como unidade de medida
ou de trabalho da Cosmoeticologia; o neopatamar da evolução consciencial; a abertura da policarmalidade; o megargumento da própria vida; o nível de excelência da conscin; a honradez da pessoa; a eloquência dos próprios atos; os posicionamentos pessoais; a autocivilidade; a higidez moral; a hololucidez; o combate às banalidades do rolo compressor das inutilidades gerais; a autodesassedialidade; o arrimo cosmoético; a autodisponibilidade cosmoética; o voluntariado cosmoético; a dissecção moral de si mesmo; a exemplificação silenciosa; a inteligência evolutiva (IE);
a autocosmovisão evolutiva; a evitação definitiva dos arrependimentos e autoconstrangimentos;
o caminho da autodesperticidade.
Parafatologia: o convívio coerente com os amparadores extrafísicos de função.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: o emprego correto da técnica das 50 vezes mais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Enumerologia: a honestidade; a autenticidade; a lisura; o caráter; a dignidade; a hombridade; a retidão.
Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio causa-efeito; o binômo tares-tacon.
Trinomiologia: o trinômio boa intenção–boa vontade–autodiscernimento.
Antagonismologia: o antagonismo amparo / assédio.
Politicologia: a democracia direta; a lucidocracia.
Filiologia: a evoluciofilia.
Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Caracterologia; a Verbaciologia; a Sociologia; a Vivenciologia; a Invexologia; a Paraprofilaxiologia; a Policarmologia; a Paradireitologia; a Axiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin-cobaia autoconsciente;
o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente exemplificador; o gestor incorrupto; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a agente exemplificadora; a gestora incorrupta; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoincorruptibilidade básica = a reação ostensiva da conscin recusando
participar da maracutaia por meio da omissão superavitária (omissuper, o ônus do não); autoincorruptibilidade avançada = a reação íntima da conscin buscando não pensenizar anticosmoeticamente, como hábito mental, contra as outras consciências.
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Degrau. No âmbito da Evoluciologia, todo o corpus conscientiologicus procura entrosar
e adequar teaticamente os princípios da evolução consciencial à estrutura das manifestações autopensênicas da conscin multidimensional, lúcida, a partir do primeiro degrau inarredável da incorruptibilidade cosmoética.
Subcerebrologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, a condição antípoda, ou patologicamente opositiva à autoincorruptibilidade cosmoética, é a vida intrafísica submissa ao subcérebro abdominal em bases protorreptilianas.
Evoluciologia. No contexto da Intrafisicologia, a autoincorrupção é o hábito evolutivo
mais sadio demarcando exatamente o nível máximo já atingido pela autevolução da consciência
intrafísica. A incorruptibilidade pessoal é a Autocosmoeticologia aplicada nos contextos vivenciais mais díspares e nos momentos evolutivos mais críticos ou graves.
Conscienciometrologia. Conforme os princípios da Autodiscernimentologia, a força de
acerto pessoal, gerada pelo autodiscernimento, evidencia o patamar exato da autoincorruptibilidade cosmoética.
Contrapontologia. Segundo a Cosmoeticologia, a autoincorruptibilidade é coerente e faz
sentido. A autocorrupção é óbvia autocontradição anticosmoética. A autoincorruptibilidade ética
na vida humana reflete a Cosmoética na dimensão extrafísica, a primeira condição interdependendo e interagindo com a segunda.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoincorruptibilidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
2. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
3. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
4. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
5. Maximização: Evoluciologia; Neutro.
6. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
7. Superexatidão: Holomaturologia; Homeostático.

A AUTOINCORRUPTIBILIDADE É O ESTADO INTRACONSCIENCIAL DE ELEIÇÃO CAPAZ DE PROMOVER A DINAMIZAÇÃO DA AUTEVOLUÇÃO DA CONSCIN PRÉ-SERENONA
ATÉ O PRIMADO DA PLENITUDE DA SERENOLOGIA.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto à autoincorruptibilidade? Você ainda sofre algum surto ou envolvimento
de corrupção?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 231.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 124 e 125.
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 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
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das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 113, 230, 310 e 343.
4. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 179, 927 e 994.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 185, 269, 466, 517, 586, 794 e 1.018.
6. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 33.
7. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 18.
8. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 354.
9. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 115, 340, 373, 451, 469, 505, 531, 555, 573, 578, 580, 583, 646, 649, 650, 659,
661, 662, 664 e 666.
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AUTOINCORRUPTIBILIDADE ALIMENTAR
(AUTOLUCIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoincorruptibilidade alimentar é o caráter, a lisura ou a honestidade da
conscin, homem ou mulher, nas escolhas alimentares conforme necessidades individuais do soma,
objetivando a manutenção saudável do corpo-fole e a libertação da autossubjugação ao gastrossoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo incorruptibilidade vem do idioma Latim, incorruptibilitas, “qualidade de ser incorruptível”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo alimento deriva também do idioma
Latim, alimentum, “alimento; mantimento; sustento”. As palavras alimento e alimentar apareceram no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autoimperdoamento alimentar. 2. Autoconsciencialidade alimentar
teática. 3. Autocosmoética alimentar. 4. Maturidade consciencial alimentar. 5. Autorrespeito
evolutivo somático.
Neologia. As 3 expressões compostas autoincorruptibilidade alimentar, autoincorruptibilidade alimentar básica e autoincorruptibilidade alimentar avançada são neologismos técnicos
da Autolucidologia.
Antonimologia: 1. Autocomplacência alimentar. 2. Ignorância alimentar. 3. Autossubjugação ao gastrossoma. 4. Autossabotagem alimentar. 5. Autodestruição somática.
Estrangeirismologia: o movimento slow food atuando como contracultura à alimentação fast food.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos cuidados somáticos.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Gula: patopensene subcerebral. Governemos nossos estômagos.
Coloquiologia: coma para viver e não viva para comer; peixe morre pela boca; saco
vazio não para em pé.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do exemplarismo alimentar; o holopensene da saúde somática; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
a recuperação de cons através da limpidez pensênica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a autoincorruptibilidade alimentar; a lucidez alimentar; o curso de Nutrição;
o curso de orientação alimentar; a autorreeducação nutricional; o conhecimento dos nutrientes
e das funcionalidades; os hábitos alimentares; o autoconhecimento do funcionamento emocional
em relação à alimentação; a rotina alimentar sadia; as contradições das informações nutricionais;
os misticismos nutricionais; os hábitos alimentares construídos devido à situação econômica, social e cultural; a falsa magreza; a obesidade; o pensamento gordo; a baixa lucidez perante alimentos calóricos; a tentativa de sanar as carências através da comida; o comportamento imaturo
de considerar perda de tempo realizar refeições diárias equilibradas; a preguiça determinando
a ingestão de alimentos pobres nutricionalmente; o descuido alimentar na baixa ingestão de líquidos, frutas e verduras acarretando problemas de saúde; a interprisão grupocármica gerada na produção de alimentos prejudiciais à saúde; a persuasão anticosmoética na venda de produtos milagrosos para curar determinadas patologias; o marketing anticosmoético de produtos para emagrecer visando lucro; o erro da mídia na divulgação de dietas despersonalizadas e antifisiológicas;

Enciclopédia da Conscienciologia

3325

a ditadura da moda pela indústria da beleza esquelética patológica; a redução de peso de maneira
inconsequente para “fazer bonito” em datas festivas; as tentativas frustradas para emagrecer; o ato
de responsabilizar o nutricionista por não ter emagrecido; a credulidade de considerar ser boa determinada dieta, apesar de o próprio informante não ter conseguido mantê-la por ser antifisiológica; o autengano reiterado na prática das dietas da moda causando baixa autestima e frustração;
o autengano de iniciar a dieta na segunda-feira; o autengano na frase “após emagrecer vou voltar
a comer de tudo”; a procrastinação da mudança alimentar; o pensamento mágico de reduzir peso
sem recin; o mau hábito alimentar cronicificado; a recin imposta devido à doença adquirida por
descuido alimentar; a intervenção cirúrgica para amenizar o trafar alimentar; o aumento da taxa
de mortalidade em consequência da obesidade; o débito egocármico por descuido somático; as
evitações das interprisões grupocármicas e a manutenção da integridade de caráter através do bônus do não; a inevitável antipatia da tares nutricional ao mexer com ganho secundário e possíveis
traumas; o momento adequado para iniciar a recin alimentar; a reeducação alimentar objetivando
conquistar genética saudável para a próxima ressoma; o apoio da família e amigos; as crises emocionais no período de reeducação nutricional; o esforço contínuo na mudança alimentar; a autestima renovada; a atualização da autoimagem; o exemplarismo alimentar grupal das conscins lúcidas quanto ao autorrevezamento seriexológico; o comedimento alimentar em confraternizações,
coffee breaks e aniversários de criança; a tranquilidade no ato de comer; a conquista exitosa dos
novos hábitos alimentares; a demarcação da vida atual na mudança alimentar; a inteligência evolutiva (IE) no cuidado somático; as recins autoprogramadas nos cuidados somáticos impactando
a autopensenidade e redirecionando a proéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os hábitos alimentares anacrônicos seriexológicos; os bloqueios energéticos decorrentes da obesidade; o vampirismo energético; a melex por dessoma prematura; o ato de comer na dimensão extrafísica revelando
condicionamento intrafísico; a prioridade da saúde holossomática sobre o prazer imediato do paladar; a mudança para melhor das companhias extrafísicas após a recin alimentar; o amparo extrafísico durante a recin alimentar; a recin seriexológica dos hábitos alimentares; o amparo extrafísico de função do nutricionista.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico insatisfações pessoais–compensações através
do prazer imediato; o sinergismo patológico egoísmo-hiponutrição; o sinergismo patológico egoísmo–hipernutrição; o sinergismo gastrossoma dominado–equilíbrio das emoções; o sinergismo
alimentação saudável–higidez mental.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do ―se a go não
presta, não adianta fazer maqui agem‖.
Codigologia: o codex subtilissimus pessoal; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teática do 1% de teoria e 99% de prática; a teoria do autoultimato cosmoético; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Tecnologia: a técnica do inquérito alimentar; a técnica dietética; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da recéxis; a técnica da recin; as técnicas de Higiene Consciencial; a técnica da omissuper.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da ingesta calórica acima das necessidades fisiológicas no aumento
de peso; o efeito do ambiente alimentar no desenvolvimento de distúrbios alimentares; o efeito
prejudicial no comportamento alimentar da superproteção materna; o efeito danoso no compor-
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tamento alimentar da belicosidade paterna; o efeito do ansiosismo na mastigação causando falta
de percepção do aroma, sabor, textura do alimento e aumento da ingestão; o efeito sanfona;
o efeito do posicionamento da não ingestão de bebida alcoólica.
Neossinapsologia: a reconfiguração de sinapses após neo-hábito alimentar saudável; as
neossinapses resultantes da mudança de preferências alimentares e estilo de vida; as neossinapses resultantes do domínio emocional no ato de comer.
Ciclologia: o ciclo registros alimentares–autoconsciência alimentar–novos hábitos–mudança pensênica–mudança somática–atualização do ego; o ciclo somente hoje–prazer imediato–
–culpa–vergonha–desânimo–reposicionamento–reinício da reeducação alimentar; o ciclo escolha lúcida–posicionamento sincero–bem-estar íntimo devido a novos hábitos–aumento da autoconfiança–manutenção da recin–resultado revigorante.
Enumerologia: a alimentação gestacional; a alimentação na primeira infância; a alimentação na segunda infância; a alimentação na adolescência; a alimentação na adultidade; a alimentação na meia-idade; a alimentação na terceira e quarta idades.
Binomiologia: o binômio educação nutricional–prevenção; o binômio reeducação nutricional–recin; o binômio intervenção nutricional–esclarecimento; o binômio racionalidade–domesticação do animal humano; o binômio nutrir o corpo–libertar o mentalsoma.
Interaciologia: a relação da alimentação nas interações sociais nascimento-aniversário-casamento-dessoma.
Crescendologia: o crescendo fisiológico olhar-cheirar-salivar-tocar-mastigar-saborear-deglutir-nutrir; o crescendo cuidado alimentar–cuidado somático–cuidado energético–cuidado emocional–cuidado mentalsomático.
Trinomiologia: o trinômio variedade–moderação–equilíbrio; o trinômio alimentos
energéticos–construtores–reguladores; o trinômio alimentação–atividade física–sono reparador.
Polinomiologia: o polinômio introjeção de hábito alimentar mesológico–assimilação
cultural–baixa reflexão–repetição de hábitos anacrônicos alimentares; o polinômio conhecimento dos cuidados somáticos–autocorrupção–melin–melex; o polinômio desinformação–conhecimento–reflexão–escolha lúcida.
Antagonismologia: o antagonismo autotacon / autotares; o antagonismo assistido / assistente; o antagonismo corruptibilidade / incorruptibilidade; o antagonismo generalização / individualização; o antagonismo distúrbios alimentares / assistencialidade; o antagonismo tradições alimentares / necessidades fisiológicas; o antagonismo desleixo alimentar / cuidado alimentar; o antagonismo dieta milagrosa / reeducação alimentar; o antagonismo exclusão alimentar
/ inclusão alimentar; o antagonismo desnutrição / fartura alimentar; o antagonismo obesidade
/ eutrofismo; o antagonismo alimentos industrializados / alimentos in natura; o antagonismo bebida alcoólica / água potável.
Politicologia: a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN); o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA).
Legislogia: a lei do maior esforço na saúde holossomática; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a discernimentofilia; a priorofilia; a autopesquisofilia; a reeducaciofilia; a reciclofilia; a coerenciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a cibofobia; a fagofobia; a mageirocofobia; a obesofobia.
Sindromologia: as síndromes dos transtornos alimentares; a síndrome da ortorexia;
a síndrome metabólica; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da autodesorganização interferindo nos hábitos alimentares saudáveis; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de a conscin após finalizar a refeição beliscar os alimentos; a mania da conscin comer tudo para não jogar o alimento fora; a mania do eu mereço; a mania dos excessos alimentares nas datas festivas; a mania da compulsão alimentar (hiperfagia); a mania da
alimentação fast food; a mania das dietas alimentares.
Mitologia: o mito de para emagrecer ser preciso passar fome; o mito de 1 pouquinho
não fazer mal; o mito de a criança gordinha ser saudável e a magra ser doente; o mito da alegria
e jovialidade na ingestão de bebida alcoólica; o mito da heterocura.
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Holotecologia: a nutroteca; a dietoteca; a bulimioteca; a egoteca; a pensenoteca; a logicoteca; a coerencioteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Gastrossomatologia; a Nutrologia; a Reeducaciologia; a Autodesassediologia; a Autopriorologia; a Autodeterminologia; a Voliciologia;
a Autodiscernimentologia; a Autocoerenciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin subjugada pelo subcérebro abdominal; a conscin obesa; a conscin
bulímica; a conscin eletronótica; a conscin incoerente; a conscin baratrosférica; a consener; a isca
humana inconsciente; a conscin lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o obeso; o falso magro; o nutricionista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o docente conscienciológico; o reeducador; o amparador intrafísico; o autodecisor; o evoluciente; o intermissivista; o cognopolita; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário;
o exemplarista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o conviviólogo; o compassageiro
evolutivo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o evoluciólogo.
Femininologia: a obesa; a falsa magra; a nutricionista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a docente conscienciológica; a reeducadora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a evoluciente; a intermissivista; a cognopolita; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária;
a exemplarista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a convivióloga; a compassageira
evolutiva; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens bulimicus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens nutriens; o Homo sapiens diaeteticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoincorruptibilidade alimentar básica = a rotina de não consumir mais
frituras; autoincorruptibilidade alimentar avançada = a rotina de priorizar alimentos visando à vida centenária.
Culturologia: a cultura saudável da alimentação orgânica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoincorruptibilidade alimentar, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
02. Apetite insaciável: Intraconscienciologia; Neutro.
03. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
04. Autodiscernimento alimentar: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Autopesagem: Somatologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.

Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
Boca: Somatologia; Neutro.
Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
Perda de peso corporal: Somatologia; Neutro.
Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

A AUTOINCORRUPTIBILIDADE ALIMENTAR EVIDENCIA
INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA E EXEMPLARISMO COSMOÉTICO DA CONSCIN INTERMISSIVISTA QUANTO AOS
AUTESFORÇOS NA REALIZAÇÃO LÚCIDA DA PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, alcançou a autoincorruptibilidade alimentar? Se
não, quais escolhas alimentares cosmoéticas necessitam entrar na rotina da autoproéxis?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções.; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR, 2009; páginas 182 e 203.

R. O. P.
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AUTOINDULGÊNCIA INTELECTUAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoindulgência intelectual é a predisposição ou tendência insidiosa de
a conscin relevar, aliviar, desculpar, atenuar, tolerar, justificar ou minimizar o subnível da autoprodutividade intelectiva, agindo de modo complacente com as omissões deficitárias, desvios, lacunas e incompletudes pessoais quanto à Automentalsomática, sem empreender esforços efetivos
nas autorreciclagens necessárias e oportunas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo indulgência vem do idioma Latim, indulgentia, “bondade; brandura;
ternura; condescendência; favor; graça; mercê; benefício; munificência; liberalidade; imunidade;
isenção de algum tributo; perdão de alguma pena”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo intelectual
procede igualmente do idioma Latim, intellectualis, “relativo à inteligência; intelectual”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autocomplacência intelectual. 2. Autoindulto mentalsomático. 3. Autocondescendência intelectual. 4. Autoperdão intelectivo. 5. Autovitimização intelectual. 6. Negligência pesquisística. 7. Autassédio mentalsomático.
Neologia. As duas expressões compostas autoindulgência intelectual esboçante e autoindulgência intelectual grave são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Rigor mentalsomático. 2. Diligência intelectual. 3. Empenho pesquisístico. 4. Autoimperdoabilidade intelectual. 5. Vigor intelectual. 6. Exaustividade mentalsomática. 7. Autodesassédio mentalsomático.
Estrangeirismologia: o laissez-faire intelectual; a embromation mentalsomática; o tedium vitae mental; a vis inertiae intelectual; o dolce far niente; o hollow profile intelectual; o locus
poenitentiae mentalsomático; o existentiale vacuum; a surmenage intelectual.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade mentalsomática.
Coloquiologia. Eis 4 expressões populares passíveis de aplicação quanto à autoindulgência intelectual: o ato de passar a mão na cabeça; a atitude de fazer corpo mole; a tendência de
empurrar com a barriga; o hábito de fazer vista grossa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da indolência intelectual; os subpensenes; a subpensenidade; os hipopensenes; a hipopensenidade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; os
oniropensenes; a oniropensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a autoindulgência intelectual; o pseudoconforto da automisericórdia intelectual; a condescendência com os autotrafares mentaissomáticos; a autocomplacência com os descumprimentos da interassistência intelectual; a autabsolvição anticosmoética; a pasmaceira intelectual consentida; a autopermissividade tolerada; a desculpa providencial para as autocorrupções; a dignidade relegada ao segundo plano; a tendência de jogar a toalha frente aos desafios intelectuais; a apatia criativa perante os impasses pesquisísticos; o autoderrotismo prematuro diante
de trabalho intelectual de difícil solução; o abatimento moral decorrente das heterocríticas recebidas à obra em elaboração; a hipersensibilidade às heterocríticas gerando desmotivação e indolência; o esmorecimento frente às crises de crescimento intelectuais; a fuga aos autenfrentamentos
mentaissomáticos; o mau hábito de esquivar-se das tarefas predominantemente encefálicas; a indisponibilidade para o trabalho intelectual; a tendência de contornar os gargalos evolutivos ao in-
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vés de enfrentá-los; a introversão mentalsomática; a timidez pesquisística e grafopensênica;
a inexperiência intelectual; o marasmo autopensênico; a atenção saltuária; a covardia intelectual;
a preguiça mental; a abulia intelectiva; a perda do timing da gescon em elaboração; os atrasos entrópicos recorrentes da produção intelectual; a quebra do ritmo mentalsomático; o desprezo pelas
oportunidades, companhias e paracompanhias proexológicas mentaissomáticas; os travões emocionais inibindo o autorrendimento intelectual; as válvulas de escape psicossomáticas desviacionistas; a baixa autestima intelectual; a rendição aos estímulos sociais ociosos; a instintividade não
domesticada; a sucumbência ao subcérebro abdominal; o boavidismo; a despriorização cognitiva;
a tarefa do esclarecimento negligenciada; a ausência indefensável das retribuições intelectuais
proexológicas; o desafio de se viver produtivamente na Era da Fartura; a premência de rotinas
prioritárias; o trabalho mentalsomático exigindo maior nível de autorganização; a necessidade de
atualização do Manual Pessoal de Prioridades (MPP); a urgência da profilaxia dos desviacionismos.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as feridas
psicossomáticas; as intrusões extrafísicas espúrias; a ausência do encapsulamento bioenergético
profilático; a desconexão com os amparadores extrafísicos de função; a falta de autossustentabilidade energética no labor intelectivo; os bloqueios energéticos encefálicos; os acidentes de percurso parapsíquicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosográfico vontade débil–intenção patológica; o sinergismo doentio anticrítica-autassédio; o sinergismo vicioso autocorrupção-autoindulgência-autoprostração; a carência do sinergismo atributivo.
Principiologia: o princípio espúrio do autocomodismo; a ausência do princípio do posicionamento pessoal; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio tarístico do esclarecimento; o princípio da perseverança intelectual; o princípio da acuidade nas priorizações; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) falho.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) lacunado.
Teoriologia: a ausência da teoria da evolução consciencial pelos autesforços.
Tecnologia: a técnica dos hábitos sadios e rotinas úteis; a técnica de viver evolutivamente; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica de mais 1 ano de vida;
a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin);
a técnica da autodecisão.
Voluntariologia: as omissões deficitárias intelectivas do voluntário da tares acomodado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratorio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas.
Efeitologia: o efeito da prevalência da psicomotricidade sobre a intelectualidade;
o efeito negativo das omissões deficitárias intelectuais no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); o efeito nocivo da zona de conforto mentalsomática; o efeito evolutivamente prejudicial
do acúmulo de minifracassos intelectuais na autoconfiança mentalsomática; o efeito da autabsolvição anticosmoética de hoje nas autoculpas de amanhã; o efeito da megaeuforização no avanço
da intelectualidade pessoal; o efeito evo utivo dos bordões consciencio gicos ― adê o verbete?‖
e ― adê o ivro?‖ na conscin adormecida intelectualmente.
Neossinapsologia: a formação insuficiente de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo de desperdícios das potencialidades pessoais.
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Enumerologia: os subterfúgios anticosmoéticos; as evasivas autocorruptas; os pretextos
inconsistentes; as justificativas inautênticas; os sofismas convenientes; as desculpas desarrazoadas; os atenuantes ilegítimos.
Binomiologia: o binômio nosográfico entropia-ectopia; o binômio antievolutivo autoindisposição-autoindisponibilidade; o binômio estagnador evasiva intelectual–autoescondimento
consciencial; o binômio evolutivo vontade-decisão ainda não vivenciado; o binômio autoconformismo-autoinconformismo; o binômio ideia-intenção.
Interaciologia: a interação autoperdão-autoimpunidade.
Crescendologia: o crescendo irracional autoindulgência-mesméxis; o crescendo antiproexológico autocondescendência-incompléxis; o crescendo anticriativo comodismo intelectual–robotização existencial; o crescendo antievolutivo omissão deficitária–interprisão grupocármica; o crescendo patológico minidistrações–megaectopias conscienciais; o crescendo evolutivo
autocomplacência–crise existencial–autenfrentamento–autossuperação.
Trinomiologia: a ausência do trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio patológico
autoindulgência-melin-melex; o trinômio nosográfico autoconcessão-autoculpa-autovitimização.
Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo conscin autoimperdoadora / conscin autoperdoadora; o antagonismo autorrenovação / autoprostração; o antagonismo rigor intelectual / leniência
mentalsomática; o antagonismo conscin doadora de verpons / conscin receptora de verpons;
o antagonismo assertividade mental / tortuosidade pensênica; o antagonismo autopensenização
neofílica / autopensenização neofóbica; o antagonismo autopensenização frutífera / autopensenização ociosa.
Politicologia: a autodiscernimentocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei natural de neutralização dos excessos desviacionistas.
Filiologia: a hedonofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a bibliofobia; a disciplinofobia; a laborfobia; a criticofobia;
a racionofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial;
a síndrome da robotização consciencial.
Maniologia: a falta de combate pessoal à fracassomania.
Mitologia: o mito da possibilidade de autevolução sem autesforço.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a pensenoteca;
a volicioteca; a nosoteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Proexologia; a Pensenologia; a Marasmologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Recexologia; a Conscienciometrologia;
a Rotinologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a pessoa autoperdoadora; a conscin hedonista; a pessoa
displicente; a conscin negligente; a pessoa autoindulgente; a conscin sem megafoco intelectual.
Masculinologia: o robô existencial; o compassageiro evolutivo; o duplista; o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o intermissivista inadaptado; o voluntário; o retomador de tarefa.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a duplista; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a intermissivista inadaptada; a voluntária; a retomadora de tarefa.
Hominologia: o Homo sapiens autoindulgens; o Homo sapiens intellector; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens
abulicus; o Homo sapiens arrationalis; o Homo obtusus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sa-
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piens omissus; o Homo sapiens inorganisatus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens
immaturus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens ignorans.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoindulgência intelectual esboçante = a conscin autocomplacente intelectual, com algum atenuante, vivenciando ainda a fase preparatória da programação existencial
até os 35 anos de idade física; autoindulgência intelectual grave = a conscin autocomplacente
intelectual acirrada, já no período executivo da programação existencial, a partir dos 36 anos de
idade física.
Culturologia: os idiotismos culturais.
Reações. Consoante à Holomaturologia, as reações individuais quanto aos desafios
proexológicos mentaissomáticos variam em cada conscin. Eis, por exemplo, na ordem lógica,
3 possibilidades:
1. Autexclusão: a esquiva das tarefas intelectuais a partir das convicções patológicas
autossabotadoras do tipo “eu não sou capaz” ou “isto não é para mim”.
2. Fogo fátuo: o início entusiasmado dos trabalhos mentaissomáticos com subsequente
esmorecimento dos ânimos, até à desistência total da atividade conforme as dificuldades e obstáculos encontrados, quer sejam de origem intra ou extraconsciencial. O resultado, em geral, é a frustração e a insegurança intelectual crescentes, além, obviamente, do incompletismo autoral.
3. Autodeterminação: a predisposição para enfrentar os empreendimentos mentaissomáticos com persistência e continuísmo, superando os gargalos evolutivos até alcançar o completismo intelectual.
Posturas. Sob a ótica da Parapatologia, eis, dentre outras, 10 posturas nosográficas relacionadas ao universo da autoindulgência intelectual, ordenadas alfabeticamente:
01. Autassédio: a falta de Higiene Consciencial; o autengodo; a irracionalidade íntima.
02. Autodispersividade: a lista de tarefas pessoais não convergentes e sem resultados
concretos; o trabalho voluntário em áreas díspares entre si e distantes da linha da proéxis pessoal;
a escrita simultânea de diferentes livros, sem conclusão de nenhum a contento.
03. Decidofobia: a eterna indecisão quanto ao tema de pesquisa pessoal; a dúvida permanente quanto à linguagem ideal do texto em andamento; os questionamentos infindáveis quanto ao público-alvo da obra.
04. Desviacionismo: as requisições adventícias desorientadoras; as extrapautas desencaminhantes; a oferta de emprego ectópica; as viagens, quando dispersivas; as amizades ociosas.
05. Dicionários: a carência dos 4 dicionários cerebrais: sinonímico, antonímico, analógico e poliglótico.
06. Fuga: a esquiva aos desconfortos holossomáticos, durante o período de autodesassédio intelectual, abortando a superação do gargalo; a evitação desinteligente do heterodesassédio
intrínseco ao labor intelectual.
07. Indisciplina: o abandono da leitura da obra útil; os papers em elaboração esquecidos na gaveta; o autoconscienciograma deixado de lado antes do desfecho da avaliação; a rotina
mentalsomática falha.
08. Perfeccionismo: as revisões intermináveis do texto; o rebuscamento contraproducente; o preciosismo intelectual patológico; o pormenor insignificante supervalorizado.
09. Procrastinação: a delonga quanto ao início ou término do verbete prometido; a protelação da faxina no escritório pessoal; o constante adiamento da data para o início das atividades
físicas desintoxicantes.
10. Vaidade: o princípio autossabotador de publicar apenas verpons, paralisando a produtividade mentalsomática.
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Terapeuticologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 medidas úteis para se evitar e / ou combater a autoindulgência intelectual:
1. Autenfrentamento: a vivência do trinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autorganização.
2. Autopensenização: a retilinearidade pensênica.
3. Cosmoética: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC).
4. Energossoma: a busca do autodomínio bioenergético.
5. Lexicologia: a expansão dos autodicionários cerebrais.
6. Priorização: a manutenção do megafoco intelectual.
7. Volição: a vontade inquebrantável.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoindulgência intelectual, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Automanobra dilatória: Antiproexologia; Nosográfico.
03. Casa do intelecto: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Comodismo piegas: Psicossomatologia; Nosográfico.
05. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
06. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
08. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
09. Estafa intelectual: Experimentologia; Nosográfico.
10. Eunuco intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
11. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
12. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
13. Melex anunciada: Autorrealismologia; Nosográfico.
14. Taquirritmia megagescônica: Megagesconologia; Neutro.
15. Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.

A CONDIÇÃO PATOLÓGICA DA AUTOINDULGÊNCIA INTELECTUAL MERECE ATENÇÃO ESPECIAL POR PARTE DOS
INTERMISSIVISTAS, POIS É PASSÍVEL DE COMPROMETER
A REALIZAÇÃO PLENA DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém algum nível de autoindulgência intelectual? Por qual razão?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Autodesassédio Autoral; Scriptor; Revista; Anual; Ano 1; N.1; 32 enus.; 1 tab.; 76 refs.;
União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 29 a 54.

M. I. T.
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AUTOINSEGURANÇA
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoinsegurança é a condição ou característica da pessoa insegura consigo mesma, sentindo-se desprotegida ante a vivência do dia a dia, com falta de confiança nas próprias qualidades, capacidades ou potenciais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O prefixo in provém do idioma Latim, in, “privação; negação”. O vocábulo segurança procede também do idioma Latim, securus, “tranquilo; calmo; seguro; plácido; pacífico;
confiado; ousado; quem é indiferente; quem não teme; quem não receia”, constituído por sine,
“sem”, e cura, “inquietação; aflição; angústia; cuidado; guarda; vigia; superintendente; objeto ou
causa de cuidados”. Surgiu no Século XIV. O termo insegurança apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autoinseguridade; psicoinsegurança. 2. Autodubiedade. 3. Autoinsuficiência. 4. Autovulnerabilidade.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautoinsegurança e maxiautoinsegurança são neologismos
técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Autossegurança. 2. Autoconfiança. 3. Autossuficiência. 4. Heteroinsegurança; heterossegurança. 5. Tapa-bocas; tiracismas; tiradúvidas. 6. Tirateima cosmoético.
7. Riscomania.
Estrangeirismologia: a mea culpa.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao equilíbrio das próprias ações.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene importuno e aterrador; os patopensenes; a patopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade.
Fatologia: a autoinsegurança; a autoinseguridade; a insegurança pessoal; a psicoinsegurança; a androinsegurança; a ginoinsegurança; a autoinsegurança familiar; a autoinsegurança privativa; a autoinsegurança pública; a insegurança íntima; a intranquilidade; a ansiedade; a apreensão; a desproteção na vida; a estranheza; a falta de autodomínio; o estranhamento; o perigo imaginário; a entredúvida; a incertitude econômico-financeira; a dubitação; a suspeição; a ciumeira;
a megacarência cronicificada; a privação; a autoinsuficiência; a autagressão; a autoincriminação;
a autoculpa; as interrogações mortificantes; o amedrontamento; a pusilanimidade; o indecidismo;
a dependência; a sujeição interpessoal; o apedeutismo; o antidiscernimento; a ausência de autocrítica; a imaturidade; a inexperiência; a calourice; a timidez; a hipomnésia; a perturbação causada
pela incerteza; a falta das técnicas de proteção nas metrópoles; a falta de garantia; o autodesrespeito; o autoboicote; o grilo; o remorso; a psicose da insegurança; o Estado Paralelo; a gestão bicéfala; a anomia; a anarquia; a desordem; a insegurança ontológica.
Parafatologia: a heterassedialidade; os patopenseenes.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV).
Enumerologia: a estranheza; a suspeição; a incerteza; a hesitação; a dúvida; o dilema;
o impasse.
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Trinomiologia: o trinômio autopensenização-imaginação-autodiscernimento.
Antagonismologia: o antagonismo megatrafar / materpensene; o antagonismo cuidado
/ negligência.
Politicologia: a egocracia.
Fobiologia: a autodecidofobia; a neofobia; as mil fobias.
Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome do canguru (a tríade mãe-filho-família).
Holotecologia: a psicossomatoteca; a psicopaticoteca; a egoteca; a apriorismoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Nosografia; a Assediologia; a Sociopatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as conseneres.
Masculinologia: o autoculpado; o leitor dirigido (Bibliologia); o telespectador instável
(Televisão); o ouvinte de cabresto (Radiodifusão); o cativo dos telegames (Informática); o personagem Dom Casmurro; o encafifado; o desconfiado; o tímido; o patopensenista; o policial-bandido; o covardão; o inquieto; o desinquietador; o inseguro.
Femininologia: a autoculpada; a leitora dirigida; a telespectadora instável; a ouvinte de
cabresto; a encafifada; a desconfiada; a tímida; a patopensenista; a covardona; a inquieta; a insegura.
Hominologia: o Homo sapiens insecurus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautoinsegurança = a condição patológica da pessoa viajando para
o Exterior a fim de não encarar o pico da crise na própria família; maxiautoinsegurança = a condição patológica da pessoa aterrorizada e reclusa, permanentemente, dentro da própria casa, com
medo de sair à rua.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a autoinsegurança, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acrasia: Experimentologia.
2. Acriticismo: Parapatologia.
3. Apedeutismo: Parapedagogiologia.
4. Autassédio: Parapatologia.
5. Autodesorganização: Parapatologia.
6. Decidofobia: Parapatologia.
7. Heterassédio: Parapatologia.
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NA MAIORIA ABSOLUTA DAS CAUSAS DAS CRISES DE
INSEGURANÇA PESSOAL, O AUTASSÉDIO CORRUPTOR,
SEM AUTOCRÍTICA, E O HETERASSÉDIO INTERCONSCIENCIAL SE MANIFESTAM ATUANDO DE MODO VIGOROSO.
Questionologia. Você ainda sofre de algum tipo de surto de medo ou insegurança?
A causa é racional?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 41, 65, 91, 125, 128, 131, 140, 239, 249, 253, 269, 315,
455, 545 e 605.
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 47, 103, 191, 194, 212, 244, 308, 311,
312, 365, 397, 538, 563, 566, 576, 649, 703, 767, 806, 845, 875, 925 e 978.
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AUTOINSERÇÃO CULTURAL
(ADAPTACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoinserção cultural é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher,
perceber, analisar, compreender e adaptar-se aos hábitos, rotinas, costumes e comportamentos dos
moradores da localidade, cidade, região, estado ou país para onde transfere residência, temporária
ou definitivamente, incluindo, quando necessário, o aprendizado de novo idioma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo inserção deriva provavelmente do idioma Latim Tardio, insertione, “inserção”. Surgiu no Século XVIII. A palavra cultura procede do idioma Latim, cultura,
“ação de cuidar; tratar; venerar (no sentido físico e moral)”, e por extensão, “civilização”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Autadaptação cultural. 2. Autoinclusão social. 3. Autointegração
mesológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados da palavra inserção: autoinserção; inserida; inserido; inserir; insertar; inserto; maxiautoinserção; megaautoinserção;
miniautoinserção; reinserção; reinserido; reinserir.
Neologia. As 4 expressões compostas autoinserção cultural, miniautoinserção cultural,
maxiautoinserção cultural e megainserção cultural são neologismos técnicos da Adaptaciologia.
Antonimologia: 1. Autoinadaptação cultural. 2. Autoinadaptação social. 3. Autexclusão mesológica. 4. Interiorose.
Estrangeirismologia: o background cultural; o insight cosmovisiológico; o turning
point evolutivo; o upgrade consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do abertismo consciencial crítico; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o corte intencional do vínculo com
o holopensene do local de origem; a ligação inicial com o holopensene do local de destino; a vivência no holopensene do novo local após a transferência da residência; o neocontato com o holopensene de origem; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a autoinserção cultural; a autoinserção cognopolita; o desapego cosmoético;
a coragem para evoluir; a autoconfiança; a autoversatilidade; o bom humor; a flexibilidade intraconsciencial; o posicionamento assertivo; a autorreflexão; a manutenção do megafoco pessoal;
o enfrentamento dos conflitos íntimos; a eliminação dos autassédios; a superação de contrafluxos;
as sincronicidades positivas facilitando a preparação e a mudança para novo local; a preparação
do docente para ministrar aula em localidade com hábitos e costumes diferentes dos pessoais;
o estudo prévio da cultura e do idioma do local de destino; os acertos grupocármicos antes da separação da família nuclear; a identificação de novas oportunidades evolutivas; a potencialização
dos autodesempenhos; a influência da educação formal pessoal; o desenvolvimento do senso
universalista de berço a partir do hábito familiar de compartilhar experiências com viagens internacionais; a autobagagem de conhecimentos e valores; a desestagnação consciencial; a responsabilidade evolutiva; o combate aos preconceitos; as diferenças entre a Mesologia Pregressa
e a Neomesologia; a adaptação ao clima do novo local; a identidade cultural; a semiótica cultural;
o choque cultural; o intercâmbio cultural; as inibições iniciais com a prática do novo idioma;
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a comunicação não verbal vencendo a barreira da língua; a paciência dos interlocutores; o vocabulário útil para o dia a dia; o sotaque charmoso; os recondicionamentos verbais; o aperfeiçoamento da compreensão auditiva; a constituição da neobase idiomática mental; a ampliação dos dicionários cerebrais sinonímico, antonímico, analógico e poliglótico; a legalização da residência
no país estrangeiro; a compatibilização intercultural gradativa; a relevância da idade na adaptação
ao novo ambiente; o conhecimento das referências históricas e culturais locais facilitando o entrosamento social; a autoidentificação com o novo grupo de convivência; a mudança de companhias;
os reencontros multiexistenciais; o cultivo das neoamizades úteis; a evitação das gafes culturais;
a apropriação do novo idioma; a adaptação cultural assentada promovendo neoperspectivas; a vivência da megafraternidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a evidência do amparo extrafísico durante o momento evolutivo crítico; as projeções lúcidas orientando escolhas de
destino; o desenvolvimento de sinalética energética e parapsíquica pessoal específica indicando
o rapport com o novo destino.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intercultural; o sinergismo evolutivo recéxis-recin.
Principiologia: o princípio da adaptabilidade; o princípio da admiração-discordância;
o princípio da convivialidade sadia; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a aplicação prática do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria e a prática da autorganização prioritária; a teoria dos gargalos
evolutivos; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da amizade.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica da evitação da interprisão grupocármica; a técnica de mais 1 ano de vida; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica da
autorreflexão de 5 horas; a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica do curto–médio–longo prazo; as abordagens técnicas da Consciencioterapia.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico favorecendo a autoinserção cultural; o voluntariado na docência internacional; o voluntariado interassistencial em países e regiões carentes; a Interculturologia do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível
da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da decisão acertada; o efeito halo intraconsciencial
a partir do contato com a cultura distinta; os efeitos cosmoéticos da convivência diária com
o grupo evolutivo; o efeito interassistencial da reciclagem intraconsciencial nos grupos de convivência anterior e atual.
Neossinapsologia: as neovivências promovendo a formação de neossinapses; as neossinapses enquanto instrumentos de renovação dos holopensenes miméticos; a dificuldade com
o novo idioma gerando o embotamento na formação de neossinapses; o aprendizado do novo idioma produzindo neossinapses.
Ciclologia: o ciclo choque cultural–crise cultural–inserção cultural; o ciclo assimilação
da neocultura–releitura da cultura pregressa.
Enumerologia: a adaptação cultural; a adaptação social; a adaptação geográfica; a adaptação climática; a adaptação alimentar; a adaptação comunicativa; a adaptação profissional.
Binomiologia: o binômio aquisição de neo-hábitos sadios–descarte de hábitos estagnadores; o binômio idioma nativo–idioma estrangeiro; o binômio apego cosmoético–desapego
cosmoético; o binômio autoconformismo-autoinconformismo; o binômio fluxo evolutivo–con-
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trafluxo social; o binômio autocrítica–prioridade evolutiva; o binômio sincronicidade-sinergismo.
Interaciologia: a interação cultural; a interação social; a interação racial; a interação
linguística; a interação profissional; a interação laboral; a interação educacional.
Crescendologia: o crescendo adaptação cultural–apropriação cultural; o crescendo
inspiração-ponderação-decisão-planejamento-preparação-mudança; o crescendo evolutivo crise-crescimento; o crescendo volição-intenção-determinação-realização; o crescendo mudança de
holopensene–mudança de patamar evolutivo–mudança de megafoco pesquisístico.
Trinomiologia: o trinômio autoprioridade-autodesafio-autossuperação; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio proexológico aportes-responsabilidades-retribuição.
Polinomiologia: o polinômio das peculiaridades culturais modo de ver–modo de sentir–
–modo de pensar–modo de reagir; o polinômio temperamento pessoal–influência familiar–condição socioeconômica–idade intrafísica–contexto cultural–valores conscienciais–prioridades evolutivas.
Antagonismologia: o antagonismo evocação do amparador / evocação do assediador;
o antagonismo momento de decisão / momento de indefinição; o antagonismo estagnação / evolução; o antagonismo meta autevolutiva / zona de conforto; o antagonismo holopensene renovador
/ holopensene mimetizador; o antagonismo vontade de acertar / medo de errar.
Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de causa e efeito; a lei da empatia.
Filiologia: a adaptaciofilia; a evoluciofilia; a xenofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a decidofilia; a reciclofilia.
Sindromologia: a evitação da autoinserção cultural patológica da síndrome de Mowgli;
a remissão da síndrome da mesmice.
Maniologia: a erradicação da dromomania.
Holotecologia: a culturoteca; a convivioteca; a diplomacioteca; a conscienciometroteca;
a traforoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Adaptaciologia; a Reeducaciologia; a Recexologia; a Culturologia; a Conviviologia; a Interaciologia; a Vinculologia; a Cosmoeticologia; a Temperamentologia;
a Proexologia; a Duplologia; a Coerenciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin neofílica; a conscin polivalente; a pessoa anticomodista; a família de origem; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o intercambista cultural; o profissional estrangeiro; o voluntário estrangeiro; o estudante estrangeiro; o docente internacional; o professor de idiomas; o roommate;
o amparador intrafísico; o acoplamentista; o agente retrocognitor; 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 parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação; o verbetógrafo; o verbetólogo; o teletertuliano; o tertuliano.
Femininologia: a intercambista cultural; a profissional estrangeira; a voluntária estrangeira; a estudante estrangeira; a docente internacional; a professora de idiomas; a roommate;
a amparadora intrafísica; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;
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a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a verbetógrafa; a verbetóloga; a teletertuliana; a tertuliana.
Hominologia: o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens projectius.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautoinserção cultural = a residência temporária curta em país estrangeiro; maxiautoinserção cultural = a radicação permanente em novo país; megautoinserção cultural = a naturalização chancelando a neonacionalidade.
Culturologia: a cultura pessoal universalista; o multiculturalismo; a cultura da convivialidade; o combate aos idiotismos culturais; a cultura conscienciológica; a cultura da megafraternidade; a evitação do banzo cultural.
Etapas. Segundo a Cronologia, a autoinserção cultural pode acontecer em pelo menos
4 etapas, expostas a seguir na ordem lógica:
1. Euforin: o entusiasmo com as neoperspectivas; o deslumbramento durante os primeiros contatos com a neocultura; o turbinamento bioenergético temporário promovido pelo amparo
extrafísico.
2. Dificuldades: as primeiras experiências com a barreira do novo idioma ainda não totalmente aprendido gerando sentimentos de deslocamento, incompetência e insatisfação; o possível isolamento ou sensação de solidão devido à ausência de grupos e amizades de referência; a dificuldade de compreender o sistema de valores e crenças locais; o desfazimento da idealização
quanto à realidade do novo ambiente; as reflexões constantes sobre as vivências diárias.
3. Compreensão: a familiarização cultural esboçante gerando a sensação inicial de pertencimento.
4. Inserção: a autoidentificação com elementos do dia a dia criando os primeiros vínculos pessoais com o local; os fatores positivos referentes à mudança facilitando a aceitação dos fatores negativos; a adaptação mesológica básica abrindo espaço para o ajuste mais realista das metas pessoais.
Alicerces. De acordo com a Autorganizaciologia, seguem, na ordem lógica, ao menos
4 condições facilitadoras da autoinserção cultural:
1. Planejamento: a preparação detalhada para a saída do local de origem e a chegada no
local de destino, minimizando a ocorrência de imprevistos, acidentes de percurso e o dispêndio
desnecessário de tempo, dinheiro e energia.
2. Idioma: a compreensão e a absorção mais abrangentes da cultura estrangeira a partir
do domínio do idioma, no caso de troca de residência internacional.
3. Recins: o aproveitamento máximo das crises de crescimento geradas pela mudança,
potencializando as recins.
4. Afetividade: a constituição da dupla evolutiva no local de destino, com parceiro ou
parceira nativos.
Cognópolis. Sob a ótica da Conscienciocentrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 condições otimizadoras da autoinserção cultural na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, matriz da primeira Cognópolis, no caso específico dos pesquisadores da Conscienciologia:
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01. Cidadania: apoiar as atividades comunitárias em prol de melhorias no Bairro Cognópolis.
02. Consciencioterapia: experimentar a Consciencioterapia na condição de evoluciente.
03. Democracia: atuar enquanto membro do Conselho dos 500.
04. Dinâmicas: participar das Dinâmicas Parapsíquicas.
05. Docência: ser docente ativo da Conscienciologia.
06. Residência: morar em campus ou condomínio conscienciológico.
07. Socialização: cultivar a sociabilidade sadia junto aos compassageiros evolutivos
a partir do contato diário e nos eventos de confraternização.
08. Tenepes: qualificar a prática diária da tenepes.
09. Tertúlias: partilhar presencialmente dos debates diários nas Tertúlias Conscienciológicas da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC).
10. Voluntariado: voluntariar em Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Tabelologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
ao menos 6 confrontos entre características conscienciais favoráveis e desfavoráveis à autoinserção cultural:
Tabela – Características Desfavoráveis e Favoráveis à Autoinserção Cultural
Nos

Características Desfavoráveis

Características Favoráveis

01.

Antipatia

Acolhimento

02.

Apriorismose

Abertismo Consciencial

03.

Bairrismo

Cosmopolitismo

04.

Hostilidade

Fraternismo

05.

Monoglotismo

Poliglotismo

06.

Xenofobia

Universalismo
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoinserção cultural, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
05. Crise pessoal: Evoluciologia; Neutro.
06. Culturologia: Intrafisicologia; Neutro.
07. Defasagem evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
08. Dupla cidadania funcional: Autexperimentologia; Neutro.
09. Ganho evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Idiossincrasia cultural: Multiculturologia; Neutro.
11. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
12. Matriz cultural: Holoculturologia; Homeostático.
13. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
14. Separação unificadora: Cosmovisiologia; Homeostático.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.
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A AUTOINSERÇÃO CULTURAL CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO E A EXPANSÃO DO SENSO UNIVERSALISTA DA CONSCIN INTERESSADA NA PRÁTICA DA INTERASSISTENCIALIDADE ALÉM DAS PRÓPRIAS FRONTEIRAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já enfrentou o desafio de residir temporária ou
definitivamente em país estrangeiro? Reconhece o valor evolutivo do contato com neoculturas?
C. L.
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AUTOINVENTARIOGRAMA PARAPSÍQUICO
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoinventariograma parapsíquico é a técnica, recurso ou esquema de
autavaliação intraconsciencial a partir da análise crítica, racional e detalhista das autexperiências
paraperceptivas multidimensionais vivenciadas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo inventário deriva do idioma Latim, inventarium, do radical inventum, e este de invenire, “achar”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composição grama vem
do idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto; inscrição; registro; lista;
documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo; acento gráfico;
figura de Matemática”. O elemento de composição para vem do mesmo idioma Grego, pará, “por
intermédio de; para além de”. A palavra psiquismo provém do idioma Francês, psychisme, e este
do idioma Grego, psykhé, “alma como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Inventariograma parapercepciológico pessoal. 02. Análise dos autodesempenhos parapsíquicos. 03. Ferramenta de autocrítica parapsíquica. 04. Levantamento do
acervo das autovivências parapsíquicas. 05. Autoportfólio paraperceptivo. 06. Autocosmovisão
catalográfica paraperceptiva. 07. Autocosmovisão arquivística parapsíquica. 08. Técnica do autodevassamento paraperceptivo. 09. Técnica do autoinventário parapsíquico. 10. Técnica da
atualização do autoparapsiquismo.
Neologia. As 4 expressões compostas autoinventariograma parapsíquico, autoinventariograma parapsíquico elementar, autoinventariograma parapsíquico intermediário e autoinventariograma parapsíquico avançado são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 01. Idealização do autoparapsiquismo. 02. Autopresunção parapercepciológica. 03. Monovisão do autoparapsiquismo. 04. Banalização das autovivências parapsíquicas. 05. Obliteração do autoparapsiquismo. 06. Autanálise fantasiosa das autovivências parapsíquicas. 07. Autocriticofobia parapsíquica. 08. Automitologia parapercepciológica. 09. Ferramenta de heterocrítica parapsíquica. 10. Análise do heteroparapsiquismo.
Estrangeirismologia: a self-research parapsíquica; as selfperformances parapsíquicas;
os skills paraperceptivos; a expertise parapsíquica; o background de autovivências parapsíquicas;
os cases parapercepciológicos pessoais; o status parapsíquico pessoal; o know-how parapsíquico;
o breakthrough autoparapsíquico; o follow up dos resultados dos próprios esforços parapercepciológicos; o modus operandi pessoal paraperceptivo; o timeline do desenvolvimento da autoparaperceptibilidade; o Paraperceptarium; o Pesquisarium; o Projectarium; o Tenepessarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da Autoinventariologia Parapercepciológica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inventariologia: enumeração cosmovisiológica.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Arquivologia. Você vale a sua Arquivologia Vivencial”.
2. “Inventariologia. Perante o balanço das conquistas evolutivas, a conscin, com o passar do tempo, vai saber se está madura consciencialmente de acordo com a estocagem das próprias
coisas e a vivência do atacadismo consciencial”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; o holopensene pessoal da
Parapercepciometria; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os energopensenes; a ener-
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gopensenidade; os paracognopensenes; a paracognopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade;
os taxopensenes; a taxopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene da autocientificidade aplicada às pesquisas paraperceptivas; a autopensenização qualiquantitativa aplicada ao desenvolvimento parapsíquico.
Fatologia: o autoinventariograma parapsíquico; o ato de encarar a própria realidade parapsíquica; o balanço realista do nível do autoparapsiquismo no atual momento evolutivo; a análise autocrítica das paravivências pessoais; a verificação do nível dos próprios esforços parapsíquicos em andamento; os indicadores da autevolução parapsíquica; os procedimentos inventariais
adequados para os balanços periódicos das autovivências parapsíquicas; a importância dos registros parapercepceptivos para a matematização do autoparapsiquismo; a parapercepciografia;
a projeciografia; a tenepessografia; os registros de feedbacks quanto ao autoparapsiquismo; a análise periódica dos próprios registros parapercepciológicos; a retrospectiva do conjunto de autexperiências parapsíquicas registradas; a pesquisa do histórico parapsíquico pessoal; o mapa inventarial das vivências, ponderações, pesquisas e achados técnicos parapercepciológicos; os recursos
técnicos, confiáveis, de autavaliação parapsíquica; os medidores conscienciológicos da paraperceptibilidade das consciências; as escalas evoluciométricas parapercepciológicas; o autoparapercepciograma; o autoprojeciograma; o autotenepessograma; a análise de recorrência quanto às próprias paravivências; a Terminologia Parapercepciológica auxiliando na identificação das autovivências parapsíquicas; a Taxologia dos parafenômenos vivenciados; a diferenciação da diversidade parafenomenológica; os resultados e consequências da autavaliação parapsíquica; a autoconvicção gerada pelo lenvantamento das autovivências autoparapsíquicas; os frutos do autoparapsiquismo; a aplicação cosmoética das minudências e pormenores das paravivências e parafenômenos; o tempo dedicado à manutenção, preservação e aprimoramento do patrimônio autoparapsíquico evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o valor dado aos
parafenômenos ou parafatos vivenciados; a interpretação acurada dos conteúdos parafenomênicos
experienciados; os recursos parapsíquicos aplicados à autopesquisa; o banco paracerebral de autovivências extrafísicas; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a predominância parafenomênica específica nas experiências da conscin; as especialidades parapsíquicas
pessoais; as múltiplas fases do desenvolvimento do autoparapsiquismo já alcançadas; a autoparapercepciologia ideal; os extrapolacionismos parapsíquicos vivenciados; as lições hauridas na extrafisicalidade; as paravivências marcantes, singulares e inesquecíveis; as benesses hauridas através do uso racional, responsável e cosmoético do autoparapsiquismo interassistencial; os autajustes parapsíquicos possibilitados pelo autoinventariograma parapercepciológico; as autovivências
parapsíquicas transformadas em publicações úteis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoparapsiquismo-autopesquisa; o sinergismo assimilação da teoria–autovivência da prática; o sinergismo priorização do desenvolvimento parapsiquismo–avaliação dos autesforços parapercepciológicos; o sinergismo competências-resultados;
o sinergismo aportes-retribuição; o sinergismo retrospectiva-prospectiva; o sinergismo autocognição maior–acerto maior.
Principiologia: o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio científico da explicitação pesquisística; o princípio da teática pesquisística; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio de os fatos e parafatos orientarem as pesquisas e parapesquisas; o princípio racional de não ir contra os parafatos; o princípio da primazia da autavaliação sobre a heteravaliação devido ao acesso aos meandros da autoconsciencialidade ser exclusivo e intransferível.
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Codigologia: a cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC) buscando qualificar
a autoparaperceptibilidade interassistencial.
Teoriologia: a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria e prática do autoparapsiquismo; a teoria da evolução do autoparapsiquismo; a teoria das nuanças da parafenomenalidade; as autocomprovações teóricas a partir da análise crítica da Parafenomenologia Pessoal.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de registro das autovivências parapsíquicas; as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas do detalhismo e da
exaustividade aplicadas à Inventariologia Parapsíquica Pessoal; as técnicas de análise e interpretação das autovivências parapsíquicas; a técnica do levantamento estatístico aplicada à análise
dos autodesempenhos parapsíquicos; a técnica dos autobalanços periódicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico
da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: o efeito da desacomodação pela autorrevisão parapercepciológica; os efeitos catalisadores da Autoinventariologia Parapsíquica; o efeito cosmovisiológico da análise do
acervo de registros do autoparapsiquismo; os efeitos insubstituíveis do autodidatismo parapsíquico na revisão, ampliação e consolidação do repertório parafenomênico pessoal; o efeito da
vivência do parafenômeno transparecendo na consequente recin do sensitivo, homem ou mulher;
os efeitos homeostáticos da substituição dos achismos pelas autopesquisas fundamentadas teaticamente; os efeitos da paraperceptometria periódica na autoconfiança parapsíquica.
Neossinapsologia: as paraneossinapses provenientes da análise do conteúdo de vivências parapsíquicas; o exame autocrítico do gabarito das paraneossinapses.
Ciclologia: a autorreflexão substanciada no ciclo análise-síntese aplicado ao parapsiquismo; o ciclo vivência do parafenômeno–registro dos parafatos–interpretação do conteúdo;
o ciclo cosmoético acumulação parexperiencial–aplicação interassistencial; o ciclo sementeira
autoinventarial–colheita autocosmovisiológica.
Enumerologia: a acumulação de autexperimentos parapsíquicos; a elaboração de banco
de dados parapsíquicos; a contabilidade de autexperiências parapsíquicas; o levantamento da casuística parapsíquica; a reunião de indícios parapsíquicos; a coleção de precedentes parapsíquicos; a bagagem experiencial parapsíquica.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio autorganização dos registros parapsíquicos–visualização dos resultados; o binômio autorrevisitação-autodescoberta; o binômio autocrítica eficaz–autoconhecimento fidedigno; o binômio autavaliação
parapercepciológica–reperspectivação parapsíquica.
Interaciologia: a interação Arquivologia-Inventariologia; a interação subjetividade-objetividade; a interação autexame-autenfrentamento.
Crescendologia: o crescendo autocognição-autevolução; o acompanhamento do crescendo das autovivências parapsíquicas; o crescendo do autodesenvolvimento parapercepciológico; o crescendo das autopesquisas parapsíquicas.
Trinomiologia: o trinômio Energossomatologia-Parapercepciologia-Parafenomenologia; o trinômio Enumerologia-Metodologia-Taxologia; o trinômio autolucidez multidimensional–
–autocognição parafenomênica–autoparapsiquismo avançado.
Polinomiologia: o polinômio identificação-inventariação-classificação-catalogação;
o polinômio diagnóstico medição-categorização-comparação-ponderação-determinação; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo.
Antagonismologia: o antagonismo parapsiquismo inconsciente / parapsiquismo lúcido;
o antagonismo condição parapsíquica almejada / condição parapsíquica real; o antagonismo
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obscurantismo dogmático / autoconscientização emancipadora; o antagonismo curiosidade investigativa / apatia pesquisística; o antagonismo autauditoria / autocorrupção.
Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade tornada objetiva.
Politicologia: a parapsicocracia (Cognópolis); a cognocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à aquisição da autocognição parapsíquica.
Filiologia: a parapsicofilia; a autopesquisofilia; a inventariofilia; a experimentofilia;
a grafofilia; a mnemofilia; a cogniciofilia; a criticofilia; a cosmovisiofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a tecnofobia; a autocriticofobia.
Sindromologia: o domínio da síndrome do ansiosismo pela necessidade de acumulação
dos achados paraperceptivos para o futuro inventariograma; a eliminação da síndrome da hipomnésia; a superação da síndrome da autossubestimação parapsíquica; a evitação da síndrome da
banalização parapsíquica; a extinção da autoinsegurança cognitiva da síndrome da apriorismose.
Mitologia: o descarte do mito da evolução espontânea, natural, sem esforço; a desmitificação do próprio parapsiquismo.
Holotecologia: a parapsicoteca; a parafenomenoteca; a experimentoteca; a projecioteca;
a pesquisoteca; a analiticoteca; a tecnoteca; a metodoteca; a inventarioteca; a enumeroteca; a estatisticoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Tenepessologia;
a Autoinventariologia; a Analiticologia; a Enumerologia; a Mnemossomatologia; a Autocriticologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciogramologia; a Cosmovisiologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens enumerologus; o Homo sapiens systemata;
o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoinventariograma parapsíquico elementar = a análise crítica, racional
e detalhista das autexperiências paraperceptivas multidimensionais vivenciadas pela conscin para-
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psíquica jejuna; autoinventariograma parapsíquico intermediário = a análise crítica, racional e detalhista das autexperiências paraperceptivas multidimensionais vivenciadas pelo praticante da tenepes veterano, homem ou mulher; autoinventariograma parapsíquico avançado = a análise crítica, racional e detalhista das autexperiências paraperceptivas multidimensionais vivenciadas pelo
ser desassediado, permanente, total interassistencial.
Culturologia: a cultura evolutiva da Autopesquisologia Paraperceptiva; a cultura da
Inventariologia Parapsíquica; a cultura da Autoconscienciometrologia.
Benefícios. Tendo por base a Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 6 benefícios
de se realizar o autoinventariograma parapsíquico periódico:
1. Antidesperdício: a profilaxia da banalização dos autexperimentos parapercepciológicos; o aproveitamento evolutivo das autovivências parapsíquicas.
2. Autevolução: a visão de conjunto do próprio itinerário paraperceptivo; a identificação dos pré-requisitos ao autodesenvolvimento parapsíquico já alcançados e a alcançar.
3. Autocognição: a ampliação da capacidade cognitiva de auto e heterointerpretação parafenomenológica; a identificação do nível de parerudição teática.
4. Autocompetência: o diagnóstico da autodotação parapsíquica; a identificação e melhoria do teto da autocompetência parapsíquica.
5. Autoperfil: a identificação do perfil parapsíquico pessoal; o mapeamento das especialidades parapsíquicas da conscin.
6. Interassistência: a autoqualificação parapsíquica objetivando a interassistencialidade
cosmoética; o compartilhamento das autovivências visando a tares.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoinventariograma parapsíquico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acervo autoparapsíquico evolutivo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Autauditoria quinquagenária: Autoproexogramologia; Neutro.
03. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
04. Autoconhecimento parapsíquico: Autopesquisologia; Homeostático.
05. Autocosmovisão inventarial: Paracosmovisiologia; Neutro.
06. Binômio tenepes-autopesquisa: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Estatística motivadora: Autexperimentologia; Homeostático.
08. Estatura parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
09. Índice de prioridade parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
10. Inventário parapsíquico da infância: Autopesquisologia; Homeostático.
11. Inventário proexológico: Autoproexologia; Homeostático.
12. Parapercepciograma: Parapercepciologia; Neutro.
13. Paraperceptometria: Parapercepciologia; Neutro.
14. Projeciometria: Projeciologia; Neutro.
15. Técnica do autoinventariograma: Autoconscienciometrologia; Neutro.

O AUTOINVENTARIOGRAMA PARAPSÍQUICO QUALIFICA
COSMOETICAMENTE O AUTODESEMPENHO INTERASSISTENCIAL E MULTIDIMENSIONAL DA CONSCIN PELA
ANÁLISE E APLICAÇÃO DAS PARALIÇÕES AUFERIDAS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a técnica do autoinventariograma parapsíquico? Quais os resultados obtidos até o momento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 375, 565, 1.148,
1.149 e 1.397.
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 116 e 922.

T. L. F.
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AUTOJUSTIFICATIVA
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autojustificativa é a razão, fato, evidência ou álibi pelo qual a conscin
pode comprovar a própria intenção cosmoética quanto a alguma conduta racional ou proposição
lógica, personalíssima.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra justificativa provém do idioma Latim, justificare, “fazer justo; tratar com justiça; justificar; absolver”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autocrítica cosmoética. 2. Assistencialidade interconsciencial.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautojustificativa e maxiautojustificativa são neologismos
técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Heterojustificativa. 2. Heterocrítica cosmoética. 3. Negligência.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autenticidade dos propósitos da consciência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: a autojustificativa; a autojustificativa honesta; as justificativas morais e legais; a autojustificativa qual muleta consciencial; o capricho sem justificativa; as justificativas
imaturas; as justificativas descabidas; a escusa lógica; o álibi; a razão pessoal; os argumentos pessoais; a demonstração racional; a prova a partir dos fatos; o argumento legítimo; o argumentário;
o momento crítico da autorreflexão; a ação correta; os atenuantes; os agravantes; a desculpa esfarrapada; o pretexto insatisfatório; o raciocínio falacioso; o sofisma; o sofismário; a escusa da ignorância pessoal; a autocorrupção; a falácia implícita; a ilogicidade; a ausência de autocrítica; as
autodefesas desarrazoadas; o mecanismo de defesa do ego (MDE) primário; a obstinação irracional; a conduta do bifrontismo; o acobertamento autocorrupto; a justificativa irracional para o ato
de fumar; o aborto humano sem justificativa racional; a tentativa de justificar o crime; a mentira
exigindo mais mentiras; o emprego do dicionário de eufemismos.
Parafatologia: os heterassédios; a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Binomiologia: o binômio razão-vivência.
Trinomiologia: o trinômio desculpa-melin-melex.
Antagonismologia: o antagonismo cuidado / negligência; o antagonismo verdade incontestável / mentira indefensável.
Politicologia: a vulgocracia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a fatoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Cosmoeticologia; a Intencionologia; a Criteriologia; a Coerenciologia; a Verbaciologia; a Holomaturologia; a Psicossomatologia;
a Eufemística; a Parapatologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida;
a conscin bifronte.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o politiqueiro; o doleiro; o lobista; o golpista; o espertalhão.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a lobista; a golpista; a espertalhona.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autocohaerens.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautojustificativa = a justificativa do atraso pessoal ao compromisso
devido ao congestionamento do trânsito da metrópole; maxiautojustificativa = a justificativa
espúria fabricada, em detalhes, para acobertar o ato ilícito pessoal.
Caracterologia. No contexto da Autodiscernimentologia, as autojustificativas podem ser
classificadas em duas categorias básicas:
1. Cosmoética pessoal: a transparente, correta, tranquila e enriquecedora.
2. Anticosmoética pessoal: a escusa, incorreta, mentirosa e antievolutiva.
Decisões. Segundo a Holomaturologia, há autojustificativas muito difíceis e complexas,
ou decisões extremamente críticas de se tomar na vida humana.
Isolamento. Dentro do universo da Fatuística, por exemplo, o viúvo Walter Carson ficou preso em pequena cabana nas montanhas de Champex, na Suíça, devido à tempestade de neve, permanecendo isolado completamente da Civilização, junto com o cão de estimação Terry.
Salvação. O mesmo cachorro da raça Terrier, salvou a vida do dono frente ao ataque de
outro grande cão – molosso – havia cerca de 2 anos, e estava sempre ao lado, inclusive durante as
viagens.
Comida. Depois de 10 dias sem se alimentar, naquela solitária de neve, o viúvo não encontrou outra alternativa para sobreviver: matou o querido cão e o comeu. Deste modo, o cão
realmente salvou a vida do dono duas vezes.
Cão. Segundo Walter Carson, o cão percebia os fatos críticos em andamento: – “Nunca
chegou a correr de mim”. Você faria o mesmo? A consciência do leitor, ou leitora, ficaria em
paz? Como se observa, a autojustificativa é procedimento, não raro, complexo e delicado em função das consequências intraconscienciais.
Princípio. Na análise da Cosmoeticologia, perante os atos e as justificativas pessoais vale o princípio do realismo cosmoético: – “Se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem”.
Paraprofilaxia. Pela Paraprofilaxiologia, a autojustificativa, quando habitual, é o melhor processo para a conscin evitar no futuro próximo ou mais distante, o arrependimento, o remorso, a necessidade de retratação, a palinódia, a melin, a mea culpa e a própria melex, depois da
dessoma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes – especificamente da Letra A – da Enciclopédia da Conscienciologia, e respecti-
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vas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autojustificativa, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
03. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
04. Antilogismo: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
06. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
07. Ato clandestino: Conviviologia; Neutro.
08. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
09. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
10. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.

NA AUTOJUSTIFICATIVA IMPORTA, ACIMA DE TUDO,
A COSMOÉTICA OU A INCORRUPTIBILIDADE DA CONSCIN
NA TOMADA DE DECISÃO, ATITUDE OU POSICIONAMENTO SOBRE O QUAL NÃO VAI SE ARREPENDER AMANHÃ.
Questionologia. Você ainda aplica algum expediente forçado para justificar os próprios
enganos? Em qual área de atividade? Qual a razão lógica?
Bibliografia Específica:
1. Semanario de lo Insolito; Redação; Hambriento, se comio al Perro que salvo su Vida! (Walter Carson,
Champex, Suíça); Revista; Ano VIII; N. 394; 2 ilus.; México, DF; Agosto, 1999; primeira página (manchete), 14 e 15.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 200.
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 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 142 e 223.
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 25, 482, 533, 551, 588, 741, 796, 1.027,
1.034 e 1.065.
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; página 351.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 81, 227, 298, 388, 412, 524, 557, 630 e 660.
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AUTOLEGISLAÇÃO LIBERTÁRIA
(AUTOPARADIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autolegislação libertária é o conjunto de preceitos e normas do autopacto cosmoético autorregimental da conscin intermissivista, parapsíquica interassistencial autolúcida, homem ou mulher, dedicada aos arremates da recomposição grupocármica, com repercussão
multidimensional evolutiva notória nas interrelações interconscienciais, rumo à autolibertação
grupocármica progressiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo legislação procede do idioma Latim, legislatio, “estabelecimento da lei”,
e este de lex, legis, “lei; obrigação civil escrita e promulgada”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo liberdade deriva do idioma Latim, libertas, “liberdade; condição da pessoa livre; independência”, e esta de liber, “livre; nascido livre, que está em liberdade”. Apareceu no Século XIV.
Por influxo, do idioma Francês, libertaire, “que obra livremente; licencioso; independente; livre
moralmente; não sujeito a encargos”. A palavra libertária surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autolegislatura libertária. 2. Conjunto de leis autolibertadoras.
3. Autojurisprudência libertária. 4. Autopreceito libertador.
Neologia. As 3 expressões compostas autolegislação libertária, autolegislação libertária menor e autolegislação libertária maior são neologismos técnicos da Autoparadireitologia.
Antonimologia: 1. Anomia interprisiológica. 2. Caos antilibertatório. 3. Anarquia interprisiológica. 4. Desordem interprisional. 5. Autodesorganização antilibertária.
Estrangeirismologia: o poder temporal nas hierarquias intrafísicas nem sempre pari
passu com a Escala Evolutiva consciencial; as consequências evolutivas da prise de décisions
proexológicas; o amparo às vítimas de erro judiciário garantido pelo Projet Innocence existente
no Canadá, Estados Unidos da América, França e Reino Unido; a retidão da autoconduta comme
il faut; o autoinvestimento na ampliação da glasnost multidimensional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocoerência intermissiva nas intenções de escolhas evolutivas.
Megapensenologia. Eis 11 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Liberdade
se constrói. Autoleis geram autocondutas. Os autoprincípios norteiam. Neopensenes criam neorrealidades. Irradiemos energias autolibertadoras. Belicismo: autoprisão consentida. Religião gera interprisão. A Cosmoética sentencia. Formalidades excessivas aprisionam. Autevolução é grupal. Somente juntos avançamos.
Citaciologia. Eis o pensamento do filósofo humanista alemão Nicolau de Cusa (1401–
1464): – Pensar é julgar.
Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema:
1. “Concessão. Toda pessoa ignorante, antiperdoadora, tende a exigir e caminha para
a sindrome da dominação. Toda pessoa libertária, omniperdoadora, tende a ceder e caminha para a liderança interassistencial”.
2. “Cosmocracia. A democracia real buscada pelas conscins libertárias, movidas pelo
abertismo consciencial, a fim de instalar o Estado Mundial, neste Planeta Terra, é a cosmocracia”.
3. “Intermissivista. Todo intermissivista, de qualquer Curso Intermissivo, sempre recebe alguma sugestão libertária de evoluciólogo extrafísico”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal autolegislador; o holopensene pessoal favorecedor
da adoção e implementação de neocomportamentos; a autopensenização libertária; a fôrma holo-
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pensênica autorretificadora; o materpensene interassistencial equânime; os autobenignopensenes;
a autobenignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os zimopensenes; a zimopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a autorretilinearidade pensênica; a autopensenidade paradireitológica; a autopensenização auto e heterodesassediante; a parassinatura pensênica no
contrato intermissivo pré-ressomático a ser honrada; a autopensenidade recinológica permanente.
Fatologia: a autolegislação libertária; o autopacto cosmoético; a autossuperação das etapas do curso grupocármico por meio da interassistência competente; as interprisões seriexológicas geradas pelo retroideário belicista; a autovitimização antilibertária impregnada pela autorreligiosidade; os autopotenciais de tridotalidade desperdiçados; o conhecimento profundo e aplicação
dos testes conscienciométricos do livro 700 Experimentos da Conscienciologia; o academicismo
teórico coibindo a difusão da tares libertária; os fundamentos dos 12 Megaconceitos do Memorando da Conscienciologia constituindo a Autaxiologia; a importância da análise nas lideranças
compulsórias ou meritórias assumidas pela conscin autoproexista na existência crítica pós-Curso
Intermissivo; a qualidade da autolegislação refletida no planejamento estratégico multiexistencial;
as cláusulas pétreas autorrecinológicas; a maxiproéxis grupal interdependente das autoproéxis
vinculadas; o retorno à vida humana na condição de neotentativas de reconciliação grupocármica;
a aplicação da fórmula SEI para manutenção da equidistância cosmoética nos intrincamentos interassistenciais grupocármicos; os excessos emocionais obnubiladores impedindo a recomposição
interconsciencial exitosa; a aplicação da autolegislação cosmoética permitindo identificar o real
índice de liberdade consciencial desfrutado pela conscin intermissivista; a necessidade da impactoterapia na autorrecomposição grupocármica; a ausência de privilégios e de delitos indetectáveis
pela Cosmoética; a autopacificação íntima progressiva falando mais alto; a difícil, porém possível
retificação interconvivial sadia; a firme autodecisão quanto à existência atual ser a vida da virada; a autoconscientização quanto à inseparabilidade grupocármica; a moratória existencial a maior (maximoréxis), certificando o nível de acertos evolutivos; a ampliação da constância homeostática despertológica; o autodiscernimento no uso do poder autolegislativo (livre arbítrio) existencial; o fluxo de oportunidades para recomposição grupocármica oferecidas aos compassageiros
evolutivos pelos evoluciólogos; a incógnita desafiadora do sucesso futuro na auto e maxiproéxis;
a excelência crescente da autoprodutividade gesconográfica tarística; a superação do conflito
magno: autopotenciais evolutivos versus fôlego autorreconciliatório egocármico e grupocármico;
a hierarquia evolutiva; a autogovernança autolúcida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático aplicado às neocondutas interassistenciais; a autossinalética energoparapsíquica, qual farol cosmoético apontando
direções evolutivas seguras; o impacto universalista resultante das parexcursões interplanetárias
vivenciadas no período intermissivo pré-ressomático favorecendo a diluição egocármica; o salvoconduto paradireitológico conquistado pela minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o valor das habilidades sociais e parassociais, pré-requisito indispensável à recomposição grupocármica exitosa; as pararreconciliações afetivas libertárias; os compromissos
autoparaprocedenciais assumidos e cumpridos; a importância da qualidade decisória alcançada no
período intermissivo recente; a docilidade parapsíquica favorecendo a aplicação da autolegislação
libertária; a interassistência à coletividade e paracoletividade policármica; a análise dos itens autolegislatórios pautada nos respectivos paraefeitos multidimensionais; a sabedoria evolutiva da
gratidão sincera irradiando energias conscienciais (ECs) autocurativas em profusão; a parajovialidade espontânea gerada pelo mentalsoma e pelo paracérebro teáticos da conscin libertária; as autorretrocognições do período intermissivo descortinando neoalternativas e neoperspectivas maturológicas; o refinamento da autopesquisa parapsíquica científica; as autossuperações do nó górdio
existencial comemoradas no silêncio extrafísico cosmoetificador; as hierarquias intrafísicas, nem
sempre representativas do paranível evolutivo consciencial; a autocognição evolutiva exigindo
neoparacondutas; a tentativa de imitação da legislação libertária vivenciada pelas consciexes em
comunexes evoluídas; o epicentrismo autolúcido multidimensional legislando o estágio da autoli-
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bertação progressiva; o saldo do ressarcimento reconciliatório permitindo galgar o estágio evolutivo da autolibertação.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo não pensar mal de si–não pensar mal dos outros; o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial; o sinergismo cosmoético Teaticologia-Verbaciologia; o sinergismo ortocognição-ortoconduta; o sinergismo autotaquipsiquismo–tares autoparapsíquica; o sinergismo saber-fazer; o sinergismo bagagem autevolutiva–autexemplarismo.
Principiologia: o princípio de todos por todos; o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da
autotransparência no combate à autocorrupção; os princípios da Paradireitologia; a lealdade
aos princípios intermissivos; o princípio da interdependência evolutiva.
Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); a contribuição pessoal para a qualificação do código grupal de Cosmoética (CGC); o Código Penal; o código parassocial; os códigos intermissivos; a renovação do código vigente; a Carta Magna de autointenções cosmoéticas regendo a dinâmica do CPC.
Teoriologia: a teoria das parexcursões extraplanetárias; a teoria das paratransmigrações interplanetárias; a teoria e a prática (teática); a teoria do pensene; a teoria do neoparadigma consciencial; a teática da intencionalidade cosmoética; a teoria paradireitológica.
Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da inversão
existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existencial (recéxis); as técnicas autoconscienciométricas do Conscienciograma; a técnica autopesquisística antonimológica; a técnica da egobiografia conscienciológica comparada; a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes).
Laboratoriologia: o labcon autolegislador paradireitológico; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciólogico da
Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões;
o Colégio Invisível das Consciexes Livres.
Efeitologia: os efeitos paradireitológicos do abertismo intraconsciencial; o efeito cosmoético da equanimidade; o efeito maturológico da recin; o efeito libertador do universalismo
teático; o efeito pacificador do autodiscernimento; o efeito estabilizador da autoconscienciometria; o efeito estagnador da autovitimização; o efeito homeostático da autocoerência.
Neossinapsologia: as neossinapses autolibertárias criadas pela aplicação da inteligência evolutiva (IE); as neossinapses adventícias à autodesperticidade; as neossinapses oriundas do
autodesenvolvimento parapsíquico; as neossinapses resultantes da Parafenomenologia Pessoal;
as neossinapses absorvidas a partir de extrapolacionismos; as neossinapses assimiladas do exemplarismo amparológico; as neossinapses adquiridas na tenepes veterana.
Ciclologia: o ciclo das megadecisões; o ciclo das mudanças pessoais; o ciclo da espiral
evolutiva; o ciclo grupocármico; o ciclo seriexológico; o ciclo das autodecisões de destino; o ciclo mentalsomático.
Enumerologia: a liberdade conquistada; a liberdade meritória; a pseudoliberdade; a liberdade imposta; a liberdade suposta; a liberdade precificada; a liberdade imatura.
Binomiologia: o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio afetivo aporte-suporte; o binômio recéxis-recin; o binômio autoconflito-autoprisão; o binômio prioridade-premência; o binômio querer-poder; o binômio autoinsegurança-heterocontrole; o binômio autossuperação-gratidão.
Interaciologia: a compreensão e aplicação interassistencial da Cosmoética Destrutiva
nas interações multidimensionais; a interação invéxis-recéxis; a interação liderança compulsó-
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ria–liderança meritória; a interação recins impostas–recins propostas; a interação patológica
maxipeça-minimecanismo; a interação energossoma (sinais)-soma (sintomas); a interação paciência (com limite)-intercompreensão (sem limite); a interação família consanguíneafamília
evolutiva.
Crescendologia: o crescendo Direito-Paradireito; o crescendo HumanidadePara-Humanidade; o crescendo evolutivo homeostático; o crescendo transcendente tenepes-ofiex; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o crescendo leis-paraleis; o crescendo patológico controle-dominação.
Trinomiologia: o trinômio companhias-tarefas-equipes; o trinômio libertário desatar
nós–unir pontas–criar laços; o trinômio individualidade-coletividade-paracoletividade; o trinômio conscin-plural patológica–conscin-singular equilibrada–conscin-plural hígida; o trinômio
automotivação-trabalho-lazer; o trinômio evolutivo preciso-quero-posso; o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-autoparapsiquismo.
Polinomiologia: o polinômio grupocármico interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o polinômio julgamento-absolvição-condenação-sentença; o polinômio comunicação-informação-instrução-capacitação; o polinômio veleidade-frivolidade-futilidade-superficialidade; o polinômio regulamento-protocolo-regimento-mandamento; o polinômio
regra-norma-diretriz-conduta; o polinômio pessoa-hora-lugar-objeto-contexto.
Antagonismologia: o antagonismo sectarismo / seletividade; o antagonismo abertismo
paradireitológico / fechadismo egoico; o antagonismo determinismo imperativo / livre arbítrio
cooperativo; o antagonismo condução coercitiva / autocondução volitiva; o antagonismo conduta-exceção / conduta-padrão; o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária; o antagonismo pseudo-harmonia / harmonia possível.
Paradoxologia: o paradoxo de a chave da libertação estar disponível para a conscin interprisioneira; o paradoxo do aparente retrocesso da conscin infiltrada cosmoética em função do
retorno ao antigo holopensene; o paradoxo de o liderado cosmoético poder ser o legítimo líder
multidimensional infiltrado; o paradoxo do perdão discordante; o paradoxo de a interdependência poder ser autolibertadora; o paradoxo de o mecanismo de defesa da racionalização poder ser
irracional; o paradoxo do anonimato do Serenão.
Politicologia: a Parapoliticologia; a meritocracia; a cosmocracia plena; a lucidocracia;
a política do bem-estar geral.
Legislogia: a lei do maior esforço autolibertário; a lei da obsolescência somática; a lei
do devenir; a lei do movimento ininterrupto; a lei da impermanência; a lei de causação cosmoética; a premência da autoconcepção do corpo filosófico de leis cosmoéticas teáticas próprias
aplicadas à interconvivência multidimensional.
Filiologia: a autocoerenciofilia; a verbaciofilia; a teaticofilia; a ortofilia; a cienciofilia;
a autopesquisofilia; a evoluciofilia.
Maniologia: a mania antilibertária de usar o livre arbítrio para comandar outrem (heterocontrole).
Holotecologia: a legisloteca; a liberoteca; a convivioteca; a juridicoteca; a paradireitoteca; a ressomatoteca; a proexoteca; a maxiproexoteca; a parapsicoteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoparadireitologia; a Liberologia; a Intencionologia; a Jurisprudenciologia; a Egocarmologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Interprisiologia;
a Autovitimologia; a Recomposiciologia; a Policarmologia; a Recinologia; a Parapsicotecologia;
a Conscienciometrologia; a Pré-Intermissiologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pacificadora; a conscin atratora cosmoética; a conscin autolúcida;
o indivíduo beligerante; a consciex transmigrada; a personalidade libertária; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a Consciex Libera.
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Masculinologia: o paradireitológo; o líder multidimensional infiltrado cosmoético; o ex-colega do CI; o autocurador; o evoluciente; o orientador evolutivo; o intermissivista; o autor
conscienciológico tarístico; o agente retrocognitor; projecioterapeuta; o consciencioterapeuta;
o conscienciômetra; o inversor existencial; o reciclante existencial; o recinólogo; o tenepessista;
o ofiexista; o proexista; o maxiproexista; o duplista; o intelectual; o reeducador; o projetor consciente; o autoprojecioterapeuta; o homem de ação; o magistrado; o evoluciólogo.
Femininologia: a paradireitológa; a líder multidimensional infiltrada cosmoética; a ex-colega do CI; a autocuradora; a evoluciente; a orientadora evolutiva; a intermissivista; a autora
conscienciológica tarística; a agente retrocognitora; a projecioterapeuta; a consciencioterapeuta;
a conscienciômetra; a inversora existencial; a reciclante existencial; a recinóloga; a tenepessista;
a ofiexista; a proexista; a maxiproexista; a duplista; a intelectual; a reeducadora; a projetora consciente; a autoprojecioterapeuta; a mulher de ação; a magistrada; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens legislator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens legislogus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autolegislação libertária menor = a normativa de autoprocedimentos do
pré-desperto vivenciando os arremates do estágio evolutivo da recomposição; autolegislação libertária maior = a normativa de autoprocedimentos do ser desperto vivenciando o estágio evolutivo da libertação.
Culturologia: a cultura da autopacificação íntima; a cultura jurídica; a cultura da homeostasia; a cultura da anticonflitividade; a cultura da harmonização possível; a cultura da imperturbabilidade; a cultura pacifista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autolegislação libertária, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Código consagrado: Autorrecexologia; Neutro.
03. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
05. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
07. Intentio recta: Intencionologia; Homeostático.
08. Intraconsciencialidade parajurídica: Paradireitologia; Homeostático.
09. Legislador evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Legislogia: Direitologia; Homeostático.
11. Lei da proéxis: Proexologia; Homeostático.
12. Lei suprema: Politicologia; Homeostático.
13. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Principiologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
15. Principium coincidentia oppositorum: Anticonflitologia; Homeostático.
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SE APLICADA ÀS INTERASSISTÊNCIAS RECOMPOSITIVAS,
A AUTOLEGISLAÇÃO LIBERTÁRIA DÁ SUPORTE AUTEVOLUTIVO À CONSCIN INTERMISSIVISTA AUTOLÚCIDA PARA
ATRAVESSAR OS ESTÁGIOS DO CURSO GRUPOCÁRMICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já compreendeu a importância da teática da autolegislação libertária paradireitológica visando alcançar neopatamares evolutivos do curso grupocármico? Pretende aplicar o autabsolutismo cosmoético para alcançar esse objetivo?
Bibliografia Específica:
01. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1ª Ed. Marina
Thomaz; pref. 2ª Ed. Daniel Muniz; pref. 3a Ed. Cristina Arakaki; pref. 4ª Ed. 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; 2015; páginas 16, 22, 31, 42, 60
a 62, 75 a 80, 95, 118, 129, 136, 137, 140, 150, 164, 172, 176, 183, 187, 202, 242, 248, 269, 270, 276 e 280.
02. Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bomfim; et
al.; 314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.;
1 microbiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15
webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3 a Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2006; página 44.
03. Prado, Hamilton; No Limiar do Mistério da Sobrevivência: Experiências com o Eu Astral; 158 p.; 20
caps.; cronologias; 8 enus.; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Milesi Editora; São Paulo, SP; 1982; páginas 20, 21, 97,
104, 140, 141 e 149 a 151.
04. Ramos Filho, Osmar; Cristo Espera por ti – Edição Crítica e Comentada por Osmar Ramos Filho; Romance do Espírito de Honoré de Balzac; psicografado por Waldo Vieira; revisores Eduardo Ferreira; Erotides Louly
& Waldson Dias; 370p.; 4 seções; 76 caps.; 9 cronologias; 1 E-mail; 1 enu.; 1 ilus.; 56 siglas; 1 website; 404 notas comentadas; 56 refs.; 23x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 19 a 368.
05. 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
57, 59, 114, 168, 178 e 180.
06. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisor 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 47, 78, 125, 127, 139, 142,
161, 175, 191, 197, 198, 232, 250, 253, 255, 257, 280, 293, 296, 305, 316, 346, 350, 355, 379, 399, 404, 443, 444, 449,
461, 484, 501, 502, 511, 514, 515, 539, 550, 554, 555, 562, 576, 587, 606, 645, 665, 667, 670, 704, 750, 761, 765, 781,
810, 844, 849, 865, 894, 895, 906, 909. 913, 916, 921, 923, 940, 943, 944, 949, 959, 976, 996, 1.033, 1.056, 1.057, 1.067,
1.110, 1.120, 1.131, 1.161, 1.178, 1.207, 1.2018, 1225, 1.253, 1.261, 1.263, 1.278, 1.282, 1.306, 1.310, 1.345, 1.350,
1.362, 1.371, 1.378, 1.393, 1.417, 1.432, 1.455 e 1.456.
07. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et
al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14
cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 127 e 164.
08. Idem; Homo sapiens pacificus; revisor Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 caps.;
403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240
filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 219,
650, 661, 705, 918 e 995.
09. 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 104, 252, 410, 425, 607, 663 e 1.085.
10. 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 184, 208,
258, 388, 442, 893, 907, 1.253, 1.331 e 1.476.
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11. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 11, 38, 62, 64, 66, 94, 98, 100 a 103, 112, 130
e 136.
12. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 47, 49, 116, 214, 267, 269, 369, 385, 465, 468, 530, 540, 545, 577,
601, 613, 621, 629, 635, 653, 659, 663, 674, 696, 721, 745, 756 e 757.
13. Idem; Técnica de Viver; (Pelo Espírito de Kelvin Van Dine); 186 p.; 60 caps.; 60 ilus.; 18,5 x 13,5 cm;
br.; 8ª Ed.; Comunhão Espírita Cristã (CEC); Uberaba, MG; 1991; páginas 7 a 185.
14. Zweig, Stefan; Castélio Contra Calvino; 237 p.; 9 caps.; 5ª Ed.; Livraria Civilização Editora; Minho,
Portugal; 1964; páginas 5 a 237.

M. L. B.

Enciclopédia da Conscienciologia

3359

AUTOLIBERTAÇÃO EMOCIONAL
(HOLOMEMORIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autolibertação emocional é o processo e resultado do entendimento, catarse e superação de retropensenes e memórias afetivas patológicas, gerador de reequilíbrio holossomático, pacificação íntima e realinhamento proexológico da conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autos, “eu mesmo;
por si próprio”. O termo liberto provém do idioma Latim, libertus, “liberto; forro”. Surgiu no Século XV. A palavra libertação apareceu no Século XVI. O vocábulo emocional procede do idioma Francês, emotion, “perturbação moral”, derivado de emouvoir, e este do idioma Francês Antigo, motion, com origem no idioma Latim, motio, “movimento; perturbação (febre)”. Surgiu em
1922.
Sinonimologia: 1. Emancipação afetiva pessoal. 2. Autodesbloqueio emocional.
3. Autoimunização psicossomática.
Neologia. As 3 expressões compostas autolibertação emocional, autolibertação emocional espontânea e autolibertação emocional deliberada são neologismos técnicos da Holomemoriologia.
Antonimologia: 1. Autoprisão emocional. 2. Autossubjugação psicossomática. 3. Apego pessoal às emoções.
Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; a emotional intelligence; a conquista da joie
de vivre e da innerer Frieden.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade do processo evolutivo.
Coloquiologia: a injeção de coragem e decisão de sacudir a poeira; as intervenções cirúrgicas; a vontade granítica de virar a página; a paciência de saber terem coisas só curáveis
com o tempo e neoexperiências.
Citaciologia: – No mundo encontramos mais frequentemente lições que conforto (Lichtenberg, 1742–1799). Affectus, qui passio est, desinit esse passio simulatque eius claram et
distinctam formamus ideam (A emoção que é sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em
que dela formamos uma ideia clara e nítida (Baruch Spinoza, 1632–1677).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do enfrentamento e atualização afetiva holobiográfica; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a atenção aos exopensenes baratrosféricos e à batopensenidade patológica; a pensenidade atratora e mantenedora de companhias extrafísicas de igual padrão; o mapeamento e eliminação gradual dos bagulhos pensênicos pluriexistenciais; a transformação do holopensene estagnante e de sofrimento ao fraterno e lúcido.
Fatologia: a autolibertação emocional; a influência do Curso Intermissivo (CI) e dos
acontecimentos mesológicos marcantes; o ato inteligente de desreprimir-se, acessar e reprocessar
o passado sem fixar-se nele; o uso dos atributos mentaissomáticos e recursos pesquisísticos para
a desdramatização dos fatos, parafatos e emoções pessoais; os transtornos genéticos, paragenéticos e adquiridos no decorrer da vida; os conflitos gerados e alimentados pelos medos, expectativas e crenças; a dificuldade e importância em auscultar, aceitar e tratar as mazelas emocionais;
a atemporalidade das memórias; as memórias falsas e distorcidas; os minitraumas acumulados; os
traumas passados e presentes; os agentes estressores individuais; o condicionamento pavloviano
ainda predominante nas manifestações conscienciais; as cicatrizes e paracicatrizes aparentemente
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inócuas; o preenchimento das lacunas mnemônicas e cognitivas; a ressignificação e reperspectivação da própria História; a Higiene Mental tornada rotina; a retirada do “pé no freio”; a troca do
“chororô” pela proatividade, neovalores, companhias evolutivas e felicidade relativa de ponta;
a utilização dos meios mais eficazes de amortização de dívidas grupocármicas; os serviços de
apoio profissional dentro e fora da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI); a interassistência interpares de inestimável valor; o traforismo e benevolência substituindo as reclamações e raiva; a autocentragem no aqui e agora multidimensional com foco no presente-futuro; a busca do sentido da vida, singularidade consciencial e papel dentro da maxiproéxis
grupal; a retomada da proéxis e interação com o grupo evolutivo em neopatamar; o reconhecimento e investimento nas amizades evolutivas; a intercompreensão maximizada pela autocompreensão pacificadora; a manutenção das terapêuticas eficazes e prevenção das recaídas; o atendimento às carências afetivas e superação dos medos; o aprendizado crescente de viver a favor do
fluxo cosmoético com equilíbrio, flexibilidade e otimismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) full time; as assins e desassins
diagnósticas e terapêuticas; a influência da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) nesta vida; os dramas
do passado revividos; os auto e heterassédios antigos e recorrentes; a labilidade parapsíquica; as
acareações e reconciliações extrafísicas; os desbloqueios paracerebrais; as dinâmicas parapsíquicas e cursos de campo, coadjuvantes no auto e heterodesassédio; o trabalho silencioso dos amparadores extrafísicos de auxílio na limpeza holopensênica; a desamarração grupocármica mediante
o mérito; o domínio das energias conscienciais (ECs) enquanto meta básica à autotransafetividade; o uso dos paraengramas autassistenciais nas neopegadas conscienciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo genética-paragenética; o sinergismo presente-passado-futuro.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às próprias interpretações dos
fatos e parafatos; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio de ir
até as últimas consequências em favor da autocura; o princípio do autoortabsolutismo; o princípio do devagar e sempre.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ajustando a conscin à realidade intraconsciencial e do aqui e agora multidimensional; o código de exemplarismo pessoal (CEP).
Teoriologia: as teorias da percepção e da memória; a teoria do locus de controle; a teoria do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT); a teoria da dissonância cognitiva; a teoria
do script de vida; a teoria da Logoterapia; as teorias da Psicologia Positiva contribuindo para
o fortalecimento da conscin.
Tecnologia: a técnica da exaustividade aplicada à autoconscienciometria psicossomática; a técnica da catarse e revisão autobiográfica por meio de gescons; a técnica da linha do tempo; a emotional freedom technique (EFT); a técnica do eye movement desensitization and reprocessing (EMDR); a técnica da dessensibilização sistemática; a técnica do enfrentamento do malestar; a técnica da autempatia remota; a técnica do perdão racional; a técnica da paracirurgia;
a técnica da evocação do padrão homeostático de referência; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade
física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível da Paragenética;
o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: os efeitos das mesologias e fatos negativos sobre as conscins; o efeito cronêmico e sistêmico das reciclagens emocionais no holopensene pessoal, visão de mundo e postura evolutiva.
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Neossinapsologia: as neossinapses advindas do rompimento com o passado.
Ciclologia: o ciclo parapedagógico da evolução consciencial; o ciclo da libertação grupocármica.
Enumerologia: as retromemórias; as lacunas; as distorções; a catarse; o reprocessamento; as reconciliações; a autolibertação. O ato de abrir-se; o ato de enfrentar-se; o ato de compreender-se; o ato de desapegar-se; o ato de experimentar; o ato de preencher; o ato de superar-se.
Binomiologia: o binômio vitimização-recomposição; o binômio assim-desassim; o binômio apego-desapego lúcidos; o binômio paciência-persistência.
Interaciologia: a interação neofilia-coragem; a interação fôlego-reciclagem; a interação autoconfrontação-heteroconfrontação; a interação autassistência-interassistência; a interação domínio energético–domínio mental; a interação Paradireito-Paradever; a interação perdão-gratidão.
Crescendologia: o crescendo passividade-proatividade; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo inteligência emocional–inteligência evolutiva (IE); o crescendo autoproéxis–
–maxiproéxis; o crescendo autopercepção-autossuperação.
Trinomiologia: o trinômio tríade da erronia–reparação–prevenção; o trinômio hololucidez-holomemória-holobiografia; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio
ideológico liberdade-igualdade-fraternidade.
Polinomiologia: o polinômio centrífugo Egocarmologia-Duplocarmologia-Grupocarmologia-Policarmologia.
Antagonismologia: o antagonismo fato / lembrança; o antagonismo autismo consciencial / autenfrentamento; o antagonismo autorregressão / autevolução; o antagonismo autopunição / autorreeducação; o antagonismo foco no problema / foco na solução; o antagonismo resistência / resiliência; o antagonismo exigência / concessão; o antagonismo inadaptação / adaptação à proéxis e vida humana.
Paradoxologia: o paradoxo da vítima de si mesma; o paradoxo de a realidade, mesmo
quando dura e custosa, ser melhor à fantasia; o paradoxo da simplificação da complexificação;
o paradoxo de a interprisão grupocármica compulsória ser possibilidade de autolibertação;
o paradoxo de a crise de crescimento poder proporcionar alívio.
Politicologia: a evoluciocracia; a política do melhor ou menos pior para todos aplicada
à cada caso e contexto específico.
Legislogia: a lei do maior esforço na busca de homeostase holossomática e retomada
proexológica; as leis do Paradireito regendo a nossa evolução; a autoconscientização teática da
lei de causa e efeito.
Filiologia: a neofilia promotora do desapego sadio.
Fobiologia: a tanatofobia; as fobias específicas ligadas aos traumas desta e de retrovidas.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do infantilismo; a síndrome de Poliana; a síndrome da realeza; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do antepassado de si mesmo; a síndrome do ostracismo; a síndrome do justiceiro; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome do impostor.
Maniologia: a nostomania; a mania de permanecer no próprio mundinho; a mania do
trafarismo e da reclamação; a fracassomania.
Mitologia: o mito da invulnerabilidade consciencial; a exclusão de mitos, dogmas e inculcações a respeito de si e do mundo.
Holotecologia: a conflitoteca; a dessomatoteca; a nosoteca; a psicossomatoteca; a mnemoteca; a pensenoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a traforoteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Holomemoriologia; a Medicina; a Psicologia; a Psiquiatria;
a Neurociência; a Homeostaticologia; a Temperamentologia; a Holomaturologia; a Proexologia;
a Seriexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin e a consciex em crise ou com estresse pós-traumático; a personalidade com algum tipo de complexo; o ser convalescente e resiliente; as consciências em recomposição grupocármica.
Masculinologia: o interpresidiário; o magoado; o intermissivista inadaptado; o minidissidente ideológico; o inversor existencial; o reciclante existencial; o retomador de tarefa; o voluntário; o tenepessista.
Femininologia: a interpresidiária; a magoada; a intermissivista inadaptada; a minidissidente ideológica; a inversora existencial; a reciclante existencial; a retomadora de tarefa; a voluntária; a tenepessista.
Hominologia: o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens autodesassediator;
o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens recyclans; o Homo
sapiens aequilibratus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autolibertação emocional espontânea = aquela realizada naturalmente
pela conscin ao longo do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) a partir de experiências e aprendizagens concernentes; autolibertação emocional deliberada = aquela realizada pela conscin,
a partir de decisões e ações ponderadas e firmes, na vida humana, visando à recomposição consciencial lúcida.
Culturologia: o fim da cultura das ilusões, dramas, violência ou preconceito de qualquer tipo; o investimento na cultura da autorresponsabilidade, intercompreensão e respeito embasadores de sociedade intra e extrafísica mais fraterna e universalista.
Pensenologia. Considerando a hipótese de alternância na condição de vítimas ou algozes, entre vidas, em função das imaturidades pessoais e grupais da História Humana, eis, por
exemplo, expostos na ordem alfabética, 10 transtornos passíveis de serem desencadeados por processos traumáticos, podendo ainda mostrarem-se atuantes na atual existência:
01. Amnésia, hipomnésia ou lembranças recorrentes.
02. Distúrbios de humor.
03. Distúrbios do sono e concentração.
04. Doenças psicossomáticas.
05. Excitabilidade aumentada.
06. Fobias e surtos psicóticos.
07. Hipervigilância.
08. Inibição social ou fechadismo.
09. Sentimentos de impotência: culpa, vazio, desesperança.
10. Transtornos de personalidade.
Terapêutica. Para tratar as feridas psicossomáticas é necessário enfrentar, reprocessar
a experiência traumática e reconstruir neossinapses, de modo teático, a fim de dessensibilizar
e instalar neo-holopensene mais hígido.
Enfrentamento. A escolha da estratégia de enfrentamento adequada em relação aos
transtornos identificados é fundamental para a obtenção de melhores resultados, não agravamento
e perduração dessa condição. Daí o papel das diversas terapias e técnicas de desassédio existentes.
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Afetividade. As trocas afetivas regulares, o aprofundamento nos vínculos evolutivos, as
reconciliações e o perdão sincero incondicional são poderosos reparadores de processos traumáticos na área da convivialidade.
Medicação. Em alguns casos é necessário o uso de remédios convencionais ou alternativos somado a prescrições conscienciais até minimizar ou superar os danos. Importa à conscin
buscar e permitir a heterassistência com abertismo e discernimento.
Síntese. Quanto maior o entendimento do mecanismo da evolução e despojamento interassistencial, mais a conscin aproxima-se da singularidade consciencial e da linha assistencial prioritária, liberta-se das lavagens cerebrais e bagulhos emocionais, qualifica o senso de importância
pessoal e o engajamento na proéxis, grupo evolutivo, comunidade e a própria saúde consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autolibertação emocional, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Continuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Desdramatização: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Desrepressão da holomemória pessoal: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Lei de causa e efeito: Holocarmologia; Neutro.
07. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
08. Perdão irrestrito: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
10. Resgate da autestima: Olomaturologi; Homeostático.
11. Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.
12. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
13. Técnica de autodesassédio: Predespertologia; Homeostático.
14. Trafor assumido: Traforologia; Homeostático.
15. Vítima fraterna: Pacifismologia; Homeostático.

A VIDA E A DESSOMA SÃO PARTES DA SERIÉXIS.
A AUTOLIBERTAÇÃO EMOCIONAL É ENFRENTAR A REALIDADE, DESAPEGAR-SE, APRENDER, ASSISTIR E SER
ASSISTIDO, EM PROL DA EVOLUÇÃO MAXIFRATERNA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece e trata os traumas e memórias emocionais ou prefere ignorá-los e usar paliativos? Investe efetivamente na convivialidade fraterna
e na desperticidade desde já ou pensa serem essas metas utópicas ou para a próxima vida?
Bibliografia Específica:
01. Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória das Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira;
revisores Ana Luiza Rezende; et al.; 310 p.; 4 seções; 23 caps.; 1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; glos. 300
termos; 1 nota; 92 filmes; 68 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 35 a 49.
02. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres.
Daniel Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1ª edição Marina Thomaz; pref. da 2ª edição Daniel Muniz; revisores Alexander Steiner et al.; 354 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões
e ditos populares; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas;
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5 teorias; 15 websites; posf.; glos. 86 termos; 25 infografias; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21
x 14 cm.; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 125 a 142, 147
a 162 e 189 a 204.
03. Frankl, Viktor Emil; Em Busca de Sentido: Um Psicólogo no Campo de Concentração (Trotzdem Ja
zum Leben sagen); pref. Gordon W. Allport; revisora Helga H. Reinhold; trad. Walter O. Schlupp; & Carlos C. Aveline;
136 p. 3 partes; 1 enu.; 7 estatísticas; 31 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; 14ª Ed.; Editora Vozes; Petrópolis, RJ; & Editora Sinodal; São Leopoldo, RS; 2001; páginas 7 a 136.
04. Goleman, Daniel; Inteligência Emocional: A Teoria Revolucionária que redefine o que é Ser Inteligente (Emotional Intelligence); revisores Fátima Tereza Fadel; Isabel Cristina Aleixo; & Domício Antônio dos Santos;
trad. Marcos Santarrita; 376 p.; 5 partes; 16 caps.; 6 citações; 15 enus.; 1 ilus.; 6 apênds.; 411 notas; alf.; 23 x 16 x 3 cm;
br.; 4ª Ed.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 214 a 229.
05. Lima, Thaís; Revisão e Ampliação da Verpon Consrigidus; Artigo; 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; 12 enus; 2 estatísticas; 1 microbiografia; 1 sigla; 1 tab.; 5 técnicas; 13 refs.; 2 anexos; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas
129 a 140.
06. Machado, Cesar Iria; Proatividade Evolutiva: Sob a Ótica da Autoconsciencioterapia; pref. Tony Musskopf; revisores Equipe de Revisores da Editares; 440 p.; 7 seções; 53 caps.; 69 abrevs.; 2 diagramas; 21 E-mails; 309
enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 14 tabs.; 20 websites; glos. 196 termos; glos. 17 termos (neológico especializado); 6 infografias; 10 filmes; 406 refs.; alf.; geo.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 38 a 45, 132 a 139 e 231 a 245.
07. Pereira, Jayme; Princípios do Estado Mundial Cosmoético; colaboração Dulce Daou; et al.; pref.
Rosemary Salles; revisores Equipe de Revisores da Editares; 306 p.; 3 seções; 25 caps.; 8 citações; 21 E-mails; 142 enus.;
58 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 20 websites; posf.; glos. 84 termos; 107 refs.; 9 webgrafias; 1 anexo;
alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 135 a 254.
08. Rossa, Dayane; Oportunidade de Viver: Estudo sobre a Existência Humana e o Sentido da Vida; pref.
Amin Lascani; revisores Equipe de Revisores da Editares; 328 p.; 8 seções; 47 caps.; 22 E-mails; 192 enus.; 1 foto;
1 minicurrículo; 2 tabs.; 20 websites; glos. 179 termos; 10 filmes; 199 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014.; páginas 38 a 48 e 250 a 259.
09. Santanna, Marilia Machado; Mágoas e Ressentimentos; Artigo; Psique Ciência & Vida; Revista; Mensário; Ed. 109; Ano IX; 2 enus.; 3 estatísticas; 12 fotos; 1 ilus.; 15 refs.; São Paulo, SP; Janeiro, 2015; páginas 35 a 47.
10. Stauffer, Edith R.; Amor Incondicional e Perdão (Unconditional Love and Forgivenes); pref. Robert
A. Anderson; pref. 3ª edição Elisa Guerra Malta Campos; revisora Bete Torii; trad. Katia A. Roque; 182 p.; 3 partes; 18
caps.; 1 E-mail; 10 enus.; 5 estatísticas; 4 ilus.; glos. 52 termos; 27 refs.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Totalidade Editora; São
Paulo, SP; 2007; páginas 25 a 37 e 95 a 119.
11. Vicenzi, Siomara; Mecanismos da Autoculpa; Revista Saúde Consciencial; Anuário; Ano 3; N. 3; 1 E-mail; 14
enus.; 1 esquema; 1 microbiografia; 7 técnicas; 11 refs.; 3 webgrafias; Organização Internacional de Consciencioterapia
(OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2014; páginas 41 a 50.
12. Winch, Guy; Como Curar suas Feridas Emocionais: Primeiros Socorros para a Rejeição, a Culpa,
a Solidão, o Fracasso e a Baixa Autoestima (Emotional First Aid); revisoras Ana Grillo; & Flávia Midori; trad. Ivo
Korytowski; 272 p.; 7 caps.; 61 enus.; 5 estatísticas; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2014; páginas 84 a 112.
Webgrafia Específica:
1. Alves, Marisa de Abreu; Acabe com o Estresse treinando a Mente; 1 enu.; 1 estatística; 1 ilus.; 1 sigla;
disponível em: <http://www.marisapsicologa.com.br/acabe-com-o-estresse-treinando-a-mente.html>; acesso em:14.04.15;
20h33.
2. D´Alama, Luna; Estresse Pós-Traumático tem Reflexos em todo o Organismo, diz Especialista;
Reportagem; G1 São Paulo; Seção: Bem Estar; 1.01.2013 7h; 1 foto; disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar
/noticia/2013/01/estresse-pos-traumatico-tem-reflexos-em-todo-o-organismo-diz-especialista.html>; acesso em: 03.05.15;
10h55.
3. Fernandes, Renata; Chegou a Hora de Crescer emocionalmente; Entrevista: Olga Inês Tessari; Diário de
São José do Rio Preto, SP; Jornal; Caderno: Bem Estar; 26.07.07; 1 foto; disponível em: <http://www.ajudaemocional.
net/id356.html>; acesso em: 15.11.10; 16h.
4. Minha Vida; Redação; Conheça Técnica Alternativa que promete Tratar Estresse Pós-Traumático;
10.12.10; 1 foto; 1 sigla; disponível em: <http://www.minhavida.com.br/bem-estar/materias/12398-conheca-tecnicaalternativa-que-promete-tratar-estresse-pos-traumatico>; acesso em: 14.04.15; 20h09.
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AUTOLUCIDEZ ANTECIPADA
(AUTOLUCIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autolucidez antecipada é a condição, qualidade, estado lúcido de abrangência, aprofundamento e / ou penetração da engenhosidade pessoal, clara, objetiva e aguda da
autoconsciencialidade evolutiva, precoce, da conscin quando ainda vivendo no período da infância ou da adolescência, objetivando priorizar, sem enganos nem experiências deslocadas infrutíferas, a própria programação existencial (proéxis) e obter eficácia maior nos autodesempenhos libertários.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Apareceu no Século XIX. A palavra antecipada provém do mesmo idioma Latim, anticipatus, “antecipado”, de antecipare, “antecipar”, composta de
ante, “diante de; na presença de; antes; anteriormente”, e capere, “tomar; pegar; sofrer; padecer;
ser impedido; ganhar; cativar; admitir; comportar”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Autolucidez precoce. 02. Autoperceptibilidade precoce. 03. Apreensibilidade precoce. 04. Maturidade precoce. 05. Autopercuciência antecipada. 06. Hiperacuidade infantil. 07. Hiperacuidade juvenil. 08. Maturidade imberbe. 09. Superdotação infantil.
10. Recuperação precoce dos cons.
Neologia. As 3 expressões compostas autolucidez antecipada, autolucidez antecipada
infantil e autolucidez antecipada adolescente são neologismos técnicos da Autolucidologia.
Antonimologia: 01. Antilucidez infantil. 02. Imperspicácia infantil. 03. Hipolucidez
adolescente. 04. Retardamento mental. 05. Debilidade mental. 06. Deficiência mental. 07. Infradotação consciencial. 08. Anticonsciencialidade pessoal. 09. Inapreensibilidade subcerebral.
10. Consciênçula; protoconsciência.
Estrangeirismologia: a awareness evolutiva; a intelligentsia precoce.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autolucidologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a retilinearidade autopensênica na adolescência.
Fatologia: a autolucidez antecipada; a maturidade precoce; a hiperacuidade infantil;
a hiperacuidade juvenil; a penetração da inteligência; a autopercuciência imberbe; os primeiros sinais da bússola consciencial ativa; o apercebimento penetrante; a agudeza da consciência do semperaprendente; a destreza mental óbvia na aprendizagem; a capacidade evidente de autocompreensão; o raciocínio sadio; o eixo fulcral da hiperacuidade juvenil; a megafocagem consciencial
precoce; a autopredisposição curiosa para as pesquisas úteis; as primeiras evidências da vocação
evolutiva; a autoperspicácia cosmoética; a superdotação consciencial; a defesa da bagagem consciencial humana; a expansão da memória pessoal; o enriquecimento dos dicionários cerebrais da
conscin; a extensão máxima da Arquivologia Pessoal; a tendência sadia para a erudiciologia mentalsomática precoce sem defasagens psicossomáticas; a Invexologia; a Invexometria.
Parafatologia: a Parapercepciologia Pessoal; a polimatia parapsíquica; o autoparapsiquismo precoce; os parafenômenos precoces das autorretrocognições; as recordações pré-resso-
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máticas; as rememorações intermissivas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as faculdades mentaissomáticas na vida diuturna
e multidimensional; as primeiras manifestações da paralucidez; os primeiros indícios do macrossoma pessoal; a condição de minipeça consciencial do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o autorrevezamento multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paralucidez extrafísica–autolucidez intrafísica.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Teoriologia: a teoria da evolução consciente.
Tecnologia: as técnicas do conscienciograma.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico precoce.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: a autopredisposição precoce contra os efeitos das banalidades e frivolidades.
Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: o fato de não ter nascido ontem; o coeficiente de inteligência; a massa
cinzenta; o olho clínico; o fato de ter expediente; o fato de não brincar em serviço; o macaco
velho.
Binomiologia: o binômio autolucidez-autodiscernimento.
Interaciologia: a interação juvenil autodisposição física–autodisposição intelectual.
Crescendologia: o crescendo pessoal na educação formal sem entraves.
Trinomiologia: o trinômio lucidez-concentração-atenção; o trinômio conhecer-compreender-aprender.
Antagonismologia: o antagonismo autolucidez precoce / infantilidade permanente.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a invexocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço desde a fase infantil.
Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a criticofilia; a leiturofilia; a intelectofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a maturoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a mnemoteca;
a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Holomaturologia; a Parapercucienciologia;
a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Autocoerenciologia; a Raciocinologia; a Evoluciologia; a Maxiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autolucidez antecipada infantil = a precocidade na infância sem inculcações ou defasagens psicossomáticas; autolucidez antecipada adolescente = a precocidade na adolescência, inclusive com a vivência da inversão existencial (invéxis) e predisposição consciente
à proéxis pessoal.
Culturologia: a cultura da holomaturidade cosmoética evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autolucidez antecipada, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
05. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
06. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
07. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
08. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
09. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA AUTOLUCIDEZ ANTECIPADA APRESENTA EXTREMA RELEVÂNCIA NAS PESQUISAS DOS CURSOS INTERMISSIVOS, NO DESENVOLVIMENTO DA INVEXOLOGIA E NAS ATIVIDADES DA PARAPEDAGOGIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a autolucidez antecipada? Tal qualidade intraconsciencial apresenta alguma relação com você?
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AUTOLUCIDEZ CONSCIENCIAL
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autolucidez consciencial é a penetração da inteligência ou a autoconsciencialidade clara, objetiva e aguda, mantida pela consciência atuando normalmente com as faculdades mentaissomáticas na vida diuturna e multidimensional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo,
por si próprio”. Apareceu, na Terminologia Científica Internacional, no Século XIX. O termo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, “luminoso, luzente, radioso; nítido; claro, evidente, manifesto”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência;
senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Autolucidez cosmoética. 02. Autoperceptibilidade consciencial.
03. Recuperação dos cons. 04. Autoconsciencialidade. 05. Atilamento pessoal. 06. Apreensibilidade avançada. 07. Inteligência evolutiva. 08. Holomnemologia graduada. 09. Sanidade. 10.
Superdotação mentalsomática.
Neologia. As 3 expressões compostas autolucidez consciencial, miniautolucidez consciencial e maxiautolucidez consciencial são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 01. Imperspicácia. 02. Perda dos cons. 03. Anticonsciencialidade.
04. Mediocrismo. 05. Regressão evolutiva. 06. Inapreensibilidade subcerebral. 07. Insanidade.
08. Inteligência subumana. 09. Infradotação mentalsomática. 10. Autocorrupção.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autolucidez:
gazua suprema.
II. Fatuística
Pensenologia: a elaboração lógica da autopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a autolucidez consciencial; a retilinearidade lógica da autolucidez; o continuísmo da autolucidez consciencial; a expansão e potencialização da autolucidez; a autolucidez
consciencial assistencial; a centralização da autolucidez; a autolucidez política; o megatrafor da
autolucidez; a verdadeira felicidade como sendo a autolucidez; o nível exato da autolucidez;
o momento diário da plenitude da autolucidez; a autolucidez como fiel da bússola consciencial
ativa; o estado de alerta; a vigilância; a intelecção; a sensatez; o tino pessoal; a agudeza da consciência; a destreza mental; a focagem consciencial; a clareza de pensar; a precisão das conceituações pessoais; a exatidão das observações; a explicitação da realidade; a autopredisposição curiosa para as pesquisas; a apreensão técnica dos fenômenos; a racionalidade; a inteligibilidade; a objetividade da argumentação pessoal; a perspicuidade perante o Cosmos; a qualificação da intencionalidade; a aceleração da maturidade consciencial; o apercebimento penetrante; a percuciência
íntima; a capacidade de autocompreensão; o abertismo consciencial; a sincronia intelectiva; a sobriedade mental; a lucidez mentalsomática; a autoperspicácia cosmoética; o raciocínio sadio; a tomada de decisões críticas; o grau da iniciativa pessoal; o eixo fulcral da hiperacuidade; o megafoco da consciência; o emprego simultâneo de 2 ou mais módulos de inteligência; a dinamização
do compléxis; a articulação das prioridades evolutivas; os resgates intelectivos dos cons magnos,
as unidades de autolucidez; o adcon, a unidade de lucidez recuperada; o criptocon, a unidade de
lucidez desativada; os redutores do autodiscernimento; a perda da autolucidez pelo restringimento
da ressoma.
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Parafatologia: a paralucidez (extrafísica); a concentração paracerebral; a superconsciência.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da evolução inarredável; o megaprincípio da cognição parapsíquica; o princípio da concentração energética.
Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas.
Binomiologia: o binômio autolucidez-longevidade; o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio projeciológico autolucidez-rememoração.
Interaciologia: a interação binocular visão cerebral–cosmovisão paracerebral.
Crescendologia. Em função da promoção de crescendo negativo, ou patológico, contra
a Homeostática, ocorrem 3 condições intraconscienciais, nesta ordem disfuncional:
1. Perda: da autolucidez consciencial; obnubilação.
2. Falta: do autodiscernimento; pertúrbio.
3. Erro: pessoal; omissão deficitária; entropia; sandice.
Trinomiologia: a alternância biológica das faculdades mentais do trinômio vigilância-sono-onirismo; o trinômio lucidez-concentração-atenção; o trinômio autocrítica-heterocrítica-omnicrítica.
Polinomiologia: o polinômio parapsiquismo transtemporal–parapsiquismo transespacial–parapsiquismo transfísico–parapsiquismo transpessoal.
Antagonismologia: o antagonismo lucidez / embotamento.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Criteriologia; a Evoluciologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Lucidologia; a Discernimentologia; a Percepciologia; a Parapercepciologia; a Desassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência intrafísica; a conscin lúcida; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a consciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens
argumentator; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautolucidez consciencial = a interlocução pessoal correta; maxiautolucidez consciencial = o exercício cosmoético do autoparapsiquismo.
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Relevância. Segundo a Holomaturologia, o mais relevante para a consciência, em quaisquer instâncias evolutivas ou dimensionais, é a manutenção, se possível ininterrupta, da autolucidez consciencial cosmoética.
AM. No universo da Projeciologia, a autoconscientização em qualquer dimensão (AM)
é o objetivo mais importante para o projetor (ou projetora) lúcido.
Evitações. Sob a ótica da Paraprofilaxiologia, há de se evitar, o quanto possível, estas
10 manifestações, aqui dispostas na ordem alfabética, evidenciando ausência de autolucidez:
01. Criminalidade: as atividades da marginália.
02. Desconcentração: a desatenção habitual.
03. Drogadicção: qualquer processo viciante; o alcoolismo; o tabagismo.
04. Emocionalismo: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); os surtos de histeria.
05. Indução: a heterossugestão; a hetero-hipnose; a impressionabilidade.
06. Irracionalidade: a robotização existencial (robéxis).
07. Omissão: deficitária.
08. Porão: consciencial na adultidade.
09. Subcérebro: abdominal.
10. Vegetalismo: o sedentarismo; a inatividade.
Determinação. Como esclarece a Mentalsomatologia, somente a autolucidez consciencial pode escrutinar, selecionar e determinar, com acurácia, estas 10 atitudes mais inteligentes,
aqui listadas na ordem alfabética:
01. Autorganização: os hábitos sadios e as rotinas úteis.
02. Carreira: profissional; a formação cultural.
03. Economia: pessoal; as escolhas e cálculos corretos; os orçamentos.
04. Higiene: física, mental ou consciencial.
05. Ideal: o melhor em relação ao pior; o autodiscernimento.
06. Justiça: o dilema cosmoético entre o certo e o errado.
07. Minipeça: pessoal, em relação ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
08. Priorização: quanto à programação existencial (proéxis).
09. Projeto: a técnica de viver cosmoeticamente nesta dimensão e nas outras.
10. Rentabilidade: dos esforços pessoais do ponto de vista evolutivo.
Insuficiência. Pelos princípios da Recexologia, a rigor, são ainda insuficiências e pouco
adiantam à evolução da conscin, estas 10 condições, aqui listadas na ordem alfabética:
01. Coragem: ousadia quando sem autolucidez consciencial.
02. Erudição: técnica quando sem autolucidez consciencial.
03. Fama: celebridade quando sem autolucidez consciencial.
04. Habilidade: manual, quando sem autolucidez consciencial.
05. Imaginação: portentosa quando sem autolucidez consciencial.
06. Parapsiquismo: EV, sinalética pessoal quando sem autolucidez consciencial.
07. Potencialidades: inúmeras, quando sem autolucidez consciencial.
08. Prestígio: sociabilidade quando sem autolucidez consciencial.
09. Riqueza: temporal, amoedada, quando sem autolucidez consciencial.
10. Saúde: física, mental, quando sem autolucidez consciencial.
Pressão. Quanto à Cardiologia, a pressão arterial, é óbvio, influi diretamente na estabilidade da autolucidez: quando elevada (hipertensão), ou oscilante (hipotensão), leva à autolucidez
instável; quando normal, ou mantida equilibrada, amplia a capacidade reflexiva e a criatividade
da conscin de maneira estável e mais fluente.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autolucidez consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
02. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
03. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
05. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
06. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
07. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.

SOMENTE A CONDIÇÃO DA AUTOLUCIDEZ CONSCIENCIAL COSMOÉTICA, EM ALTO NÍVEL – O OBJETIVO
PRIMORDIAL DA EVOLUÇÃO DE TODOS OS SERES –
É CAPAZ DE MANTER A HOMEOSTASE HOLOSSOMÁTICA.
Questionologia. Pela técnica simples de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual
nível você se coloca quanto à congruência da autolucidez consciencial? Este nível para você é estável ou instável?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 191.
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 673 e 990.
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.; 4 a Ed.
revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 380 e 733.
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AUTOLUCIDEZ PARAPSÍQUICA
(AUTOLUCIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autolucidez parapsíquica é a condição, qualidade, estado lúcido de
abrangência, aprofundamento e / ou penetração da engenhosidade pessoal, clara, objetiva e aguda
da autoconsciencialidade, ou inteligência evolutiva quanto ao emprego dos conteúdos das múltiplas modalidades de parapercepções com identificação racional, teática, dos parafatos, ou parafenômenos, no universo da multidimensionalidade consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo,
por si próprio”. Apareceu, na Terminologia Científica Internacional, no Século XIX. O termo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará,
“por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico procede também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de
vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 01. Hololucidez parapsíquica. 02. Hiperlucidez parapsíquica. 03. Hiperacuidade parapsíquica. 04. Percuciência parapsíquica. 05. Sensibilidade parapsíquica.
06. Megalucidez paraperceptiva. 07. Paralucidez. 08. Consciência parapsíquica. 09. Autodiscernimento paraperceptivo. 10. Antenagem parapsíquica.
Neologia. As 3 expressões compostas autolucidez parapsíquica, autolucidez parapsíquica juvenil e autolucidez parapsíquica madura são neologismos técnicos da Autolucidologia.
Antonimologia: 01. Antilucidez parapsíquica; autoinlucidez parapsíquica. 02. Hipolucidez parapsíquica. 03. Ignorantismo parapsíquico; imperspicácia paraperceptiva. 04. Anticognição parapsíquica. 05. Inconsciência paraperceptiva. 06. Obtusidade parapsíquica. 07. Autolucidez falhada. 08. Trevas paraperceptivas. 09. Lucidez intelectual. 10. Lucidez afetiva.
Estrangeirismologia: o Atributarium; o parafisiopodium; o Precognitarium; o know-how parapsíquico; a intelligentsia paraperceptiva; a awareness evolutiva; o savoir-vivre.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoparaperceptibilidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Paralucidez:
instintos extintos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: a recuperação dos cons magnos.
Parafatologia: a autolucidez parapsíquica; a autolucidez pluridimensional; a paralucidez; a paracognição; as nuanças da hiperlucidez parapsíquica; o paracérebro prismático; a intelecção calidoscópica; a consciência poliédrica; o autodescortino evolutivo; a superconsciência;
o acume da engenhosidade; a heterogeneidade dos focos de atenção; o primado da autolucidez
parapsíquica; a antenagem parapsíquica; a lupa multifocal pelo autoparapsiquismo; a abertura do
caminho pela tenepes, ofiex e autodesperticidade; o fato de toda conscin ter sensibilidade parapsíquica; o fato de o percentual de parapsiquismo variar de pessoa para pessoa; a superdotação
parapsíquica; o macrossoma; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a escala da
lucidez parapsíquica; a escala de lucidez da conscin projetada; a inteligência projetiva; a atenção
dividida multifocal; a identificação do extrapolacionismo parapsíquico; o cipriene aplicado; a cla-
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rividência viajora; a Cosmovisiologia; a omniclarividência; a pangrafia prática; a frequência
modulada das captações extrafísicas ou parapsíquicas; as 3 Centrais Extrafísicas acessadas, ao
mesmo tempo, pela conscin lúcida; a autoconscientização multidimensional (AM); a Cognópolis,
Cidade da Paracognição.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracognitivo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do animismo.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível do Parapsiquismo.
Efeitologia: a anulação dos efeitos das banalidades.
Neossinapsologia: as paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a neolucidez parapsíquica; a megalucidez parapsíquica; a superlucidez
parapsíquica; a hiperlucidez parapsíquica; a hololucidez parapsíquica; a omnilucidez parapsíquica; a cosmolucidez parapsíquica.
Binomiologia: o binômio lucidez-retrocognição.
Interaciologia: a interação autolucidez parapsíquica–cosmovisão.
Crescendologia: o crescendo autolucidez parapsíquica–autoconsciencialidade evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia.
Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepciologia.
Antagonismologia: o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo Conscienciologia Parapsíquica / Eletronótica Materiológica.
Paradoxologia: o paradoxo da projetabilidade lúcida (PL).
Politicologia: a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do esforço pessoal, evolutivo, parapsíquico.
Filiologia: a parapsicofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a maxidissidencioteca; a projecioteca; a energossomatoteca; a parafenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia;
a Holomnemologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Projeciologia;
a Despertologia; a Sociexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin projetada com lucidez; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens pancognitor; o Homo
sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens cosmovisiologus;
o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autolucidez parapsíquica juvenil = a mais comum, por exemplo, a adolescente, espontânea ou instintiva; autolucidez parapsíquica madura = a mais rara, por exemplo,
na quarta idade cronológica.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial; a cultura da desperticidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Autolucidologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
6 categorias de condições essenciais para o melhor exercício do autoparapsiquismo:
1. Atividade: a digitação; a aula; a leitura; o trabalho de redação; a prática da tenepes;
a interassistencialidade.
2. Central: a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Central Extrafísica de Energia
(CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
3. Dia da semana: o dia útil; o fim de semana.
4. Estado: a vigília física ordinária; o estado projetado.
5. Hora: pela manhã; à tarde; à noitinha; de madrugada.
6. Local: o quarto de dormir; a base intrafísica; o escritório; a sala de aula; a ofiex.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com autolucidez parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
03. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
04. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
05. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
06. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
07. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
08. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
09. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
10. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
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NO LONGO CAMINHO DA EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA,
A AUTOLUCIDEZ PARAPSÍQUICA É INEVITÁVEL E PRIORITÁRIA DEVIDO À MULTIDIMENSIONALIDADE, MANTENDO
FLUXOS E REFLUXOS NAS REALIDADES DO COSMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está satisfeito com o nível da própria lucidez parapsíquica? Qual o próximo passo a ser dado no rumo da cosmoconsciencialidade?
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AUTOLUCIDEZ PRAGMÁTICA
(TEATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autolucidez pragmática é a aplicação autoconsciente, inteligente, vivencial, prática e evolutiva das unidades de lucidez recuperadas (adcons), sem adiamentos nem hesitações, pela conscin utilitarista, homem ou mulher, por meio do investimento teático e contínuo
na realização de empreendimentos cosmoéticos, mentaissomáticos e interassistenciais da programação existencial pessoal e grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso;
nítido; claro; evidente; manifesto”. Surgiu no Século XIX. A palavra pragmática procede também
do idioma Latim, pragmatica, “pragmática”, e do idioma Grego, pragmatikós, “próprio da ação;
relativo a negócios”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autoconsciencialidade pragmática. 2. Hiperacuidade teática. 3. Autolucidez profícua. 4. Autolucidez prática.
Neologia. As 3 expressões compostas autolucidez pragmática, autolucidez pragmática
mínima e autolucidez pragmática máxima são neologismos técnicos da Teaticologia.
Antonimologia: 1. Autolucidez teórica. 2. Autocognição ociosa. 3. Autoconhecimento
inaplicado. 4. Acuidade inaproveitada. 5. Autopercuciência inutilizada.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego cosmoético e eficiente da autocognoscibilidade evolutiva.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, na ordem alfabética, relevantes ao tema:
1. “Autocognição. A autocognição teática é o melhor freio da consciência em sua evolução. A maioria dos crimes ou ilicitudes é gerada por ignorância crassa”.
2. “Autodesperdício. O pior desperdício da personalidade humana é a autocognição teática quando ociosa, sem maiores aplicações evolutivas cosmoéticas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autolucidez operosa; o ato de pensenizar e materializar as lições e ideias do Curso Intermissivo (CI) recém-realizado; a antirruminação autopensênica; a flexibilidade pensênica pragmática; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os proexopensenes;
a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a autolucidez pragmática; o usufruto funcional da lucidez cosmoética; a capacidade de adquirir, reter e aplicar os próprios cons; a primazia da utilização dos cons adquiridos;
o viver pragmático com lucidez; o senso pragmático; o conhecimento teático; a inteligência prática; o predomínio da racionalidade no uso correto da autolucidez; a logicidade sem filosofice;
a objetividade vivencial; a praticidade experimental dos conceitos do corpus da Conscienciologia;
o foco prioritário da autolucidez; a antidispersividade; o senso resolutivo; a dinamização das
ações do momento evolutivo e das neoideias; a retenção egoica do próprio saber evolutivo; a publicação no tempo exato dos achados e das experiências pessoais; o desuso dos adcons; a autolucidez distributiva; o emprego, sem delongas, das autocompetências; o aproveitamento perspicaz
dos próprios poderes e recursos conscienciais; o antidesperdício de energia, tempo e oportunidades existenciais; a verbação pessoal; a anulação das forças intraconscienciais contrárias à autolucidez profícua; o descarte dos autojuízos inapropriados, atravancadores da usabilidade da acuida-
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de; a laboriosidade funcional do atilamento pessoal; a destreza útil na autoconsciencialidade pragmática.
Parafatologia: o usufruto proveitoso da autolucidez extrafísica nas projeções conscientes; o desfrute produtivo da autolucidez parapsíquica com o emprego da sinalética energética
e parapsíquica pessoal; o acesso evolutivo e proficiente à holomemória; a aplicabilidade das apreensões avançadas relativas ao conteúdo dos fenômenos parapsíquicos; a fruição das extrapolações
mentaissomáticas; o aproveitamento da onda de amparo parapercebido; o uso das autoparaperceptibilidades no âmbito da Interassistenciologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo inteligência técnica–pragmatismo evolutivo; o sinergismo autodesassédio mentalsomático–autolucidez; o sinergismo autofuncionalidade cosmoética–
–operosidade evolutiva; o sinergismo senso de lucidez–utilitarismo cosmoético.
Principiologia: o princípio da usabilidade; o princípio da utilidade; o princípio da funcionalidade; o princípio básico da acuidade das priorizações; o princípio da proficuidade;
o princípio da verbação teática; o princípio da descrença (PD) autovivenciado.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons); o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%).
Tecnologia: a técnica de viver 1 dia de cada vez dando prioridade ao aqui-agora-já;
a técnica de priorizar a aplicação da autolucidez quanto ao mais relevante do momento; as técnicas da autorganização consciencial; a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o emprego produtivo dos cons recuperados no voluntariado evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana
diuturna; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: o rebote autocognitivo enquanto efeito da práxis da autolucidez; os efeitos
da autolucidez pragmática no rendimento autevolutivo; os efeitos da hiperacuidade teática no ritmo evolutivo pessoal; os efeitos holomnemônicos da autoconsciencialidade utilitarista.
Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses da usabilidade da hololucidez.
Ciclologia: o ciclo apreensão cognitiva sadia–emprego cosmoético da neocognição;
o ciclo evolutivo saber-fazer; o ciclo adquirir-produzir-distribuir verpons.
Binomiologia: o binômio autoconhecimento–força de produção evolutiva; o binômio
autodiscernimento amplo–priorização teática evolutiva; o binômio desapego sadio inteligente–
–pragmatismo existencial evolutivo; o binômio filosofia prática–produção gesconológica.
Interaciologia: a interação atributos mentaissomáticos–tecnicidade evolutiva; a interação Parafisiologia Evolutiva–Paracerebrologia.
Trinomiologia: o trinômio mentalizar-operacionalizar-empreender; o trinômio mentalsomático concentração mental–atenção fixada–lucidez pragmática.
Polinomiologia: o polinômio pragmático simplicidade-funcionalidade-praticidade-efetividade; o exercício do polinômio senso de oportunidade–senso de utilidade–senso de proatividade–senso de resolutividade.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo, quanto ao uso das autocognições e paracognições.
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Filiologia: a experimentofilia; a laborfilia; a trabalhofilia; a neofilia; a conscienciofilia;
a assistenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o descarte da praticofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome do teoricão assistencialmente estéril.
Holotecologia: a teaticoteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca;
a lucidoteca; a ciencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Teaticologia; a Autolucidologia; a Experimentologia; a Eficienciologia; a Desempenhologia; a Cogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia;
a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Taquipensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin solução; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o teaticologista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a teaticologista.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens functionalis; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens usualis; o Homo sapiens utilis; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
assistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autolucidez pragmática mínima = a aplicação autoconsciente, inteligente,
vivencial, prática e evolutiva dos cons básicos ou das ideias inatas; autolucidez pragmática máxima = a aplicação autoconsciente, inteligente, vivencial, prática e evolutiva dos megacons ou das
verpons conscienciológicas avançadas (transverpons).
Culturologia: a cultura da Autolucidologia pragmática, evolutiva e interassistencial.
Cotejo. Sob a ótica da Lucidologia, eis, na ordem alfabética, 10 cotejos entre a conscin
proexista com autolucidez pragmática e a conscin proexista com autolucidez teorética:
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Tabela – Cotejo Autolucidez Pragmática / Autolucidez Teorética
Nos
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Autolucidez Pragmática

Autolucidez Teorética

Autovivência produtiva do aqui-e-agora multidimensional
Conscin cientista-experimentadora

Inclinação a viver no passado negligenciando as realizações do presente
Conscin filósofa teoricona

Cultura da operosidade evolutiva
Emprego de macrossenso prático
pessoal na vida cotidiana
Enfoque maior na profilaxia ao adiamento de autovivências construtivas
Existência cotidiana apoiada na lógica prática e no realismo evolutivo
Fecundidade gesconológica contínua
Investimento nas minicertezas evolutivas e no protagonismo proexológico
Praticidade existencial da autoconduta atacadista vivida
Tendência a manifestar a condição
de instantaneidade consciencial

Cultura da autopensenização inócua
Falta de aplicação útil da lucidez na existência diuturna multidimensional
Predomínio da condição de acostamento
quanto às autexperimentações
Vida intrafísica assentada na inventividade
de pseudovivências virtuais
Esterilidade do autoconhecimento
Trava nas maxidúvidas autoconflitivas
e mantém-se coadjuvante estéril
Autengodo na conservação de conduta
existencial varejista
Prevalência da postergação indefinida
e morosidade consciencial

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autolucidez pragmática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Autaplicação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
05. Barreira teórica: Autopesquisologia; Neutro.
06. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Instantaneidade consciencial: Instantaneologia; Homeostático.
08. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Inteligência resolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
11. Macrossenso: Holomaturologia; Homeostático.
12. Refém da autocognição: Autodiscernimentologia; Neutro.
13. Teática prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
14. Usabilidade: Experimentologia; Neutro.
15. Verbaciologista: Verbaciologia; Homeostático.

A USABILIDADE AMPLA E COSMOÉTICA DAS UNIDADES
DE AUTOLUCIDEZ PELA CONSCIN EXPLICITA O DESEMBARAÇO NA APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS EVOLUTIVOS E A PRECISÃO NA RESOLUTIVIDADE EXISTENCIAL.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, se esforça para concretizar as obras evolutivas
da autoproéxis por meio da utilização das unidades de lucidez recuperadas? Qual a extensão da
autolucidez pragmática quanto à meta para alcançar o compléxis pessoal na vida intrafísica?
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; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1 microbiografia;
100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 termos;
7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996, páginas 109, 122, 179,
189 e 213.
2. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5
x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 201, 661 e 945.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia; & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007, página 994.
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; Foz do Iguaçu, PR; 2004, páginas 82, 116, 193 e 194.
5. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 166 e 184.
6. Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232
p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes conscienciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm.; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997, páginas 28 e 144.
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AUTOLUCIDEZ PROEXOLÓGICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autolucidez proexológica é a condição de a conscin intermissivista, homem ou mulher, com discernimento quanto à própria programação existencial, superando estado
de obnubilação gerador de desvios, e realizando as reciclagens necessárias à progressão nas tarefas evolutivas prioritárias.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo, por si próprio”. Apareceu, na Terminologia Científica Internacional, no Século XIX.
O termo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo programação procede também do idioma
Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma,
“ordem do dia; inscrição”. Apareceu no Século XX. A palavra existencial provém do mesmo idioma Latim, existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”, de existere, “aparecer; nascer;
deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu em 1898. O segundo elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autodiscernimento proexológico. 2. Senso de autoproéxis. 3. Desobnubilação proexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas autolucidez proexológica, autolucidez proexológica inicial e autolucidez proexológica avançada são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Obnubilação proexológica. 2. Robotização existencial. 3. Obscuridade intermissiva. 4. Estagnação consciencial.
Estrangeirismologia: a perspicacity intermissiva; o deadline proexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoproexialidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Proéxis exige autodisponibilidade. Inexistem conquistas gratuitas.
Coloquiologia: – Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da lucidez proexológica; os retropensenes; a retropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade; os invexopensenes;
a invexopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o foco na autopensenidade; a mudança do padrão pensênico; as reciclagens promovendo a reconexão com o holopensene assistencial da reurbex.
Fatologia: a autolucidez proexológica; a mudança do loc externo para o interno; o abandono dos vícios; a compreensão dos malefícios do álcool; a autopesquisa fundamental para a realização das recins; o diário técnico pessoal expandindo as ideias da consciência sobre si mesma;
o voluntariado; a docência; os cursos temáticos da Conscienciologia; os encontros com os amigos
do Curso Intermissivo (CI); o egocídio cosmoético; a superação dos gargalos evolutivos; as reconciliações na superação dos ressentimentos; a busca pelas informações conscienciológicas; a reciclagem do círculo de convivência; as mudanças de hábitos; a autopesquisa indicando as mudanças necessárias; a limpeza dos bagulhos energéticos; a priorização evolutiva nas escolhas diárias;
a aplicação da técnica da dupla evolutiva evidenciando a intencionalidade assistencial da consciência; a escrita com foco assistencial; a proéxis indicando as escolhas mais inteligentes; a com-
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preensão das escolhas feitas no passado; a priorização evolutiva; a assistência aos antigos grupos
patológicos; a interdependência indicando novas formas de interrelações; o desenvolvimento da
cosmovisão; a produção de gescons estimulando evolutivamente a consciência; as reciclagens intraconscienciais favorecendo a primener; o desenvolvimento do mentalsoma na busca da criticidade saudável; o curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1), enquanto
oportunidade de posicionamento perante o grupo; as tertúlias online servindo de aporte no aprofundamento das ideias conscienciológicas, seja onde for; a Associação Internacional de Programação Existencial (APEX) oferecendo cursos para a identificação das diretrizes da proéxis; o curso Conscin-Cobaia Voluntária da CONSCIUS permitindo o autenfrentamento; a lucidez quanto
à tarefa evolutiva prioritária perante o próprio público interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o contato com
o amparador de função; as assistências extrafísicas às consciexes anteriormente afins; as dinâmicas parapsíquicas auxiliando no desenvolvimento do parapsiquismo; as paravivências proporcionando segurança nas escolhas do intermissivista; as extrapolações parapsíquicas promovidas
pelos amparadores extrafísicos; o acesso a informações advindas de comunexes avançadas;
a compreensão do funcionamento da reurbex; a euforex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autodeterminação.
Principiologia: o princípio do menos doente assistir ao mais doente; o princípio de a interprisão grupocármica poder assinalar o grupo de assistência; o princípio da descrença (PD);
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando a consciência jejuna
quanto à autoproéxis.
Teoriologia: a teoria da recuperação de cons; a teoria da Pensenologia; a teoria da
evolução através dos autesforços; a teoria da atração dos afins.
Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da recéxis; a técnica do descarte dos bagulhos energéticos; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica dos cinco ciclos; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico
do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio
Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: o efeito da rotina útil na proéxis; o efeito das reciclagens existenciais na intraconsciencialidade; o efeito do exemplarismo no grupocarma patológico; o efeito do autoposicionamento nos compassageiros extrafísicos; o efeito pós-dessomático do desenvolvimento da inteligência evolutiva (IE).
Neossinapsologia: as neossinapses geradas sobre si mesmo(a) através das recins; as neossinapses cosmoéticas desenvolvidas através do aprofundamento nas ideias conscienciológicas;
o desenvolvimento parapsíquico criando paraneossinapses desassediadoras; a recuperação das
neossinapses adquiridas no Curso Intermissivo; a criação de neossinapses nos cursos temáticos
da Conscienciologia.
Ciclologia: o ciclo obnubilação-renovação-reciclagem-lucidez.
Enumerologia: a autolucidez na recuperação de cons; a autolucidez nas decisões evolutivas; a autolucidez nas autopesquisas indicadoras das recins necessárias; a autolucidez no desenvolvimento da postura interassistencial; a autolucidez no voluntariado conscienciológico; a autolucidez na docência conscienciológica; a autolucidez na aplicação da técnica da tenepes.
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Binomiologia: o binômio egovisão-cosmovisão; o binômio miniconquista pessoal–maxiconquista grupal.
Interaciologia: a interação assistente–amparador de função; a interação intermissivistas-reurbex.
Crescendologia: o crescendo largar o vício–superar o vício; o crescendo Ética-Cosmoética; o crescendo aluno–voluntário conscienciológico; o crescendo aluno-professor; o crescendo assistir passivamente a Tertúlia–participar ativamente da Tertúlia; o crescendo assistência
egocármica–assistência grupocármica.
Trinomiologia: o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio assistencial voluntariado-docência-gescons; o trinômio autoconfiança–otimismo–bom humor.
Polinomiologia: o polinômio reciclador identificação-decisão-diminuição-eliminação
dos entraves antiproexológicos.
Antagonismologia: o antagonismo priorização / impulsividade; o antagonismo inteligência evolutiva / inteligência eletronótica; o antagonismo determinação / teimosia; o antagonismo assistir ao grupocarma / abandonar o grupocarma; o antagonismo autolucidez proexológica / automanobra dilatória; o antagonismo amizades evolutivas / amizades ociosas.
Paradoxologia: o paradoxo de a perda dos ganhos secundários poder gerar ganhos
evolutivos; o paradoxo de a conscin com melhor saldo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) poder
ser a mais discreta; o paradoxo do passado intermissivo trazer respostas ao presente.
Politicologia: a assistenciocracia; a evoluciocracia; a exemplocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na consecução da proéxis; a lei evolutiva da ação
e reação; a lei da responsabilidade perante o grupo evolutivo; a lei da afinidade pensênica.
Filiologia: a decidofilia; a disciplinofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a reciclofilia.
Maniologia: a reciclagem da patomania; a profilaxia da egomania; a superação da riscomania; a interrupção da mania de pensar mal dos outros.
Holotecologia: a retrocognoteca; a intermissioteca; a proexoteca; a recinoteca; a recexoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Autopensenologia;
a Experimentologia; a Extrapolacionismologia; a Cosmoeticologia; a Descrenciologia; a Evoluciologia; a Reurbexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autodidata; a conscin curiosa; a conscin pesquisadora.
Masculinologia: o reciclante; o inversor existencial; o intermissivista; o retrocognitor;
o compassageiro evolutivo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o exemplarista;
o cognopolita; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o escritor; o voluntário; o docente;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a reciclante; a inversora existencial; a intermissivista; a retrocognitora;
a compassageira evolutiva; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a exemplarista;
a cognopolita; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a escritora; a voluntária; a docente;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens experimentor; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens autodeterminator; o Homo sapiens recyclans.
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V. Argumentologia
Exemplologia: autolucidez proexológica inicial = a condição da conscin intermissivista,
homem ou mulher, ao iniciar as reciclagens necessárias para a consecução da proéxis; autolucidez
proexológica avançada = a condição da conscin intermissivista, homem ou mulher, ao qualificar
continuamente as reciclagens e as escolhas evolutivas convergentes à proéxis.
Culturologia: a cultura da reciclagem intraconsciencial; a cultura da evitação de desperdícios.
Taxologia. Segundo a Autodeterminologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
6 posturas cosmoéticas capazes de predispor a autolucidez proexológica e a consequente aceleração nos desempenhos evolutivos da conscin interessada:
1. Docência conscienciológica. Trabalho tarístico de agente retrocognitor lúcido, estimulador de neossinapses.
2. Escrita de artigos. Antessala da gescon disseminadora das ideias libertárias da Conscienciologia.
3. Escrita de livros. Labor assistencial útil no revezamento multiexistencial.
4. Prática da tenepes. Tarefa diária, para o resto da vida, evidenciando assunção de
postura interassistencial.
5. Redação de verbetes. Compartilhamento de ideias e experiências em formato enciclopédico.
6. Voluntariado. Atividade não remunerada intrafisicamente, porém recompensada multidimensionalmente.
Extrapolacionismologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, em ordem alfabética,
5 extrapolacionismos possíveis de ocorrer com a conscin jejuna, porém lúcida quanto à autoproéxis:
1. Estado de acalmia. A conscin vivenciando estado de acalmia incomum em momentos de crise.
2. Heterencapsulamento. A conscin heterencapsulada por amparador extrafísico em situações complexas superiores às próprias capacidades interassistenciais.
3. Parapercepções. A conscin ampliando o nível de parapercepção quanto às potencialidades pessoais.
4. Projeção lúcida. A conscin projetada com lucidez para confirmação das ideias propostas pela Conscienciologia.
5. Retrocognição. A conscin vislumbrando retrovida esclarecedora quanto ao atual momento evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autolucidez proexológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Automotivação: Psicossomatologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
07. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
08. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
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Maxiconquista atual: Autevoluciologia; Homeostático.
Natureza intermissiva: Intermissiologia; Neutro.
Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
Recin: Recexologia; Homeostático.
Segunda-feira decisiva: Autorganizaciologia; Neutro.
Sementeira intrafísica: Autoproexologia; Homeostático.

A AUTOLUCIDEZ PROEXOLÓGICA CARACTERIZA PASSO
EVOLUTIVO FUNDAMENTAL DA CONSCIN INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER, FRENTE ÀS RECICLAGENS
PRIORITÁRIAS NA CONSECUÇÃO DA PROÉXIS PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem mantendo a determinação nas reciclagens
existenciais prioritárias? Em escala de 1 a 5, qual o nível atual da autolucidez proexológica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo;
164 p.; 40 caps.; 18 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 9 a 139.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguistícos; 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; 12.576 termos
(megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu,
PR; 2009; páginas 141 e 290.

B. M.
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AUTOMANOBRA DILATÓRIA
(ANTIPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A automanobra dilatória é o ato ou efeito equivocado de demorar, tardar,
adiar ou prorrogar a consecução de determinados atos proexológicos essenciais, por parte da
conscin, quando proexista, intermissivista e cognopolita, acarretando, ao fim, embaraço, perdas
parciais ou o insucesso resultante do incompléxis.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo manobra vem do idioma Francês, manoeuvre, “obra; trabalho;
operação envolvendo movimento das mãos”, e este do idioma Latim, manuopera, “trabalho manual”. Surgiu no Século XV. A palavra dilatório deriva do idioma Latim, dilatorius, “que prolonga; que estende; que aumenta”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Automaquinação dilatória. 2. Automanobra de adiamento. 3. Autartimanha antiproexológica. 4. Estratégia dilatória.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo dilação: codilação; dilatar; dilatória; dilatório.
Neologia. As 3 expressões compostas automanobra dilatória, automanobra dilatória leve e automanobra dilatória pesada são neologismos técnicos da Antiproexologia.
Antonimologia: 1. Autodinâmica proexológica. 2. Autopresteza consciencial. 3. Autoprontidão consciencial.
Estrangeirismologia: a embromation; a dilação stricto sensu da produção pessoal;
o adiamento sine die dos processos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento da intencionalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Proexologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; a catálise da construtividade holopensênica; a convergência pensênica; os ectopensenes;
a ectopensenidade.
Fatologia: a automanobra dilatória; o ato dilatório; a medida dilatória; a exceção dilatória; a estratégia dilatória; a tática dilatória; os estratagemas dilatórios; o protelamento das soluções; as teias da burocracia pesada; os recursos protelatórios; as ações procrastinatórias; a impontualidade da conscin; o ato de empurrar com a barriga; o porão consciencial na idade adulta;
as execuções evolutivas pessoais a curto, médio e longo prazo; a fase preparatória prolongada na
vida humana; a feitura do ato evolutivo; o tempo marcado pela proéxis pessoal; a dilação probatória; a espera inútil; a demora na consecução; a irrealização posterior; a perda das companhias
evolutivas coadjuvantes; a autassedialidade; a antiproéxis; a estagnação evolutiva; a perda do momento evolutivo, crítico, eficaz; a perda da oportunidade básica na existência intrafísica; os percentuais de perdas da segunda ou da terceira oportunidade; o Direito Processual; a postergação
viciosa nos processos da Jurisprudência Moderna; a vida proexológica difícil do magistrado autoconsciente da programação existencial; o prolongamento, por tempo indeterminado, prejudicando
o interesse público; os interesses mesquinhos da Jurisprudência Amaurótica; a manobra dilatória
gerando o desvio de atenções; o uso abusivo de procedimentos judiciais provocando o arrastamento de processos; o programa empacado; o engavetamento de projetos; as desculpas dilatórias;
o deixar como está para ver como fica; o Manual do Postergador; os prazos processuais das programações existenciais; a detença antievolutiva; a tardança na ação pessoal; o prazo dilatório antes do prazo peremptório; a restauração dos autos judiciais; o local incerto e não sabido do réu;
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a prescrição ou a perda do direito de ação; a decadência ou a perda do direito material; o espaço
de tempo perdido; as diligências esquecidas pelo proexista; a codilação nas manobras dilatórias
grupais; o vencimento da dilação na proéxis grupal; os prazos expirados; a melin; o incompléxis.
Parafatologia: o Curso Intermissivo (CI); as cláusulas fixadas entre a consciex pré-serenona e o evoluciólogo do grupo evolutivo; o prazo extintivo nesta vida intrafísica; a abertura da
dilação somente na próxima existência humana.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Enumerologia: o termo dilatório legal; o termo dilatório judicial; o termo dilatório peremptório; o termo dilatório prorrogável; o termo dilatório fatal; o termo dilatório prejudicial;
o termo dilatório iterativo.
Binomiologia: o binômio capitalista Direito Majoritário–lobismo; o binômio societário
golden share–interesse singular; o binômio societário bloco de controle–voto censitário.
Trinomiologia: o trinômio autorganização-autoconhecimento-autocomprometimento;
o trinômio litígio-petição-contestação.
Polinomiologia: o polinômio temporal manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-inverno.
Antagonismologia: o antagonismo autodinâmica proexológica / autartimanha antiproexológica.
Legislogia: a lei esquecida; a lei ignorada; a lei esnobada; a lei não vigorante; a lei
abortada.
Fobiologia: a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a juridicoteca; a criticoteca; a idiotismoteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca; a traforoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Antiproexologia; a Intencionologia; a Autopensenologia; a Autopesquisologia; a Parapatologia; Desviologia; a Enganologia; a Perdologia; a Paradireitologia;
a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o reciclante existencial;
o minidissidente ideológico; o pré-serenão vulgar; o assistemata; o procrastinador profissional.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a reciclante existencial; a minidissidente ideológica; a pré-serenona vulgar; a assistemata; a procrastinadora profissional.
Hominologia: o Homo sapiens ineruditus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens subterfugiator; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens amoralis.
V. Argumentologia
Exemplologia: automanobra dilatória leve = a do minidissidente, homem ou mulher, ao
fim tornando-se retomador de tarefa e executando, de algum modo, o contrato da proéxis; auto-
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manobra dilatória pesada = a do minidissidente, homem ou mulher, irredutível na própria posição
existencial de subnível durante toda a vida intrafísica até a dessoma.
Culturologia: a cultura da postergação.
Taxologia. À luz do Direito Processual Civil, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 ocorrências jurídicas relativas às dilações, em geral:
1. Dilação: o termo dilatório no Direito Processual Civil.
2. Excessos: as delongas processuais excessivas.
3. Prazo: o aumento do prazo contratual.
4. Prorrogação: a prorrogação do termo judicial.
5. Provas: a produção de provas nos atos processuais.
6. Retardo: o retardo ou adiamento concedido pelo juiz decisor.
7. Tempo: o ato de ganhar tempo em Direito.
Terapeuticologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 providências úteis para se evitar as automanobras dilatórias:
1. Ansiosismo: reduzir o nível de ansiedade.
2. Definologia: definir as tarefas básicas.
3. Desmitificação: afastar os mitos.
4. Monitorologia: monitorar os problemas.
5. Perfeccionismo: diminuir os desempenhos perfeccionistas.
6. Priorologia: estabelecer as prioridades essenciais.
7. Segmentologia: segmentar os trabalhos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a automanobra dilatória, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Apagogia: Proexologia; Nosográfico.
2. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
3. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
4. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
5. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
6. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
7. Proexograma: Proexologia; Homeostático.

A MAIORIA DAS AUTOMANOBRAS DILATÓRIAS, RELATIVAS ÀS EXECUÇÕES DAS PROGRAMAÇÕES EXISTENCIAIS, SÃO PREJUDICIAIS À CONSCIN RESPONSÁVEL,
HOMEM OU MULHER, NESTA E NA PRÓXIMA VIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já praticou alguma automanobra dilatória? Hauriu alguma lição com a ocorrência?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
2 Vols.; 2.494 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 720 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 16 endereços; 2.892 enus.; estatísticas; 6 filmografias; 1 foto; 720 frases enfáticas; 5 índices; 1.722 neologismos; 1.750 perguntas; 720 remissiologias; 16
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siglas; 50 tabs.; 135 técnicas; 16 websites; 603 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 12 cm; enc.; 3 a Ed.
Protótipo – rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 953 e 2.438.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 598 e 990.
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AUTOMATEMATICIDADE PRÓ-EVOLUTIVA
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A automatematicidade pró-evolutiva é a capacidade ou qualidade de
a consciência instrumentalizar, operacionalizar e hierarquizar a autopensenização, a automundividência e a aplicação de atributos e aportes conscienciais, em prol da crescente evolução.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo matemática procede do idioma Latim, mathematica, “Arte das Matemáticas; astrologia”, e este do idioma Grego, mathematiké, “a Ciência Matemática”, de máthema,
“ensinamento; estudo”. Apareceu no Século XVI. O prefixo pró deriva do idioma Latim, pro,
“diante de; adiante; antes de; a favor de; em prol de”. O termo evolutivo provém do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenvolver”.
Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Pensenização matemática autevolutiva. 2. Autocognoscência matematizada pró-evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas automatematicidade pró-evolutiva, automatematicidade pró-evolutiva autoproexológica e automatematicidade pró-evolutiva maxiproexológica
são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Subjetividade antievolutiva. 2. Imprecisão estagnadora. 3. Dispersividade antievolutiva.
Estrangeirismologia: o quantum das automanifestações; a mathesis universalis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência paraxiológica aplicada às abordagens multidimensionais.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Matematizemos nossos pensenes. Assertividade: precisão qualiquantitativa.
Coloquiologia: o ato de manter 1 pé atrás perante generalizações e ideologias.
Ortopensatologia: – “Matemática. A Matemática está entre as primeiras lições do curso primário da evolução consciencial”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; o holopensene dos autesforços omnicognitivos; o holopensene da métrica consciencial; o holopensene pessoal da racionalidade cosmoética; a holopensenidade neocientificista; a retilinearidade da autopensenização;
a autopensenidade discriminativa; o caráter autesclarecedor da pensenidade matemática; os lateropensenes nas aproximações ideativas; a lateropensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; a automatematicidade estimulando a pensenidade analógica; a autopensenidade solucionática frente à problemática evolutiva; a malhação mentalsomática predispondo ao alinhamento parapensênico; a pensenidade paramatemática instigada
pela chapa verbetográfica da Enciclopédia da Conscienciologia.
Fatologia: a automatematicidade pró-evolutiva; a afinidade inata à Matemática; a Matemática permeando as soluções no cotidiano; os conceitos matemáticos aplicáveis à Autevoluciologia; a introdução do refinamento e do rigor matemático na rotina; os níveis de relativização
e inexatidão das realidades conscienciais; as variáveis evolutivas inverificáveis ou amensuráveis;
as unidades de medida da Conscienciologia; os modelos evolutivos abstratos adotados enquanto
padrões comparativos; o Conscienciograma; o senso de capitalização proexológica; o conceito de
compléxis enquanto somatório de variáveis autevolutivas desenvolvíveis durante determinado intervalo de tempo; a Matemática Financeira proexogênica; o equacionamento diplomático no apa-
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ro de arestas interprisionais; as omissões superavitárias; o livre arbítrio enquanto variável de alta
imprevisibilidade; a resolubilidade matemática aplicada às opções autevolutivas; a autoblindagem
frente às manipulações quantitativas generalistas; a fluência nas métricas situacionais; o dimensionamento das crises existenciais, impulsionando autossoerguimentos; as metáforas matemáticas
conscienciológicas; os prefixos quantificadores na escrita conscienciológica; as diferenciações
contextuais no balanço da dosagem tarística; as analogias matematicamente coerentes enquanto
recursos didáticos; o índice neoverponológico das autogescons; o alinhamento assertivo da automanifestação ao entorno existencial; o fato de a matematização imprimir objetividade à cognição;
a conformática matematizada; a confiabilidade da abordagem matemática; as inferências fundamentadas; o associacionismo teático coerente nos frutos casuísticos das autopesquisas; as sincronicidades desbancando probabilidades; o olhar calculista e objetivo transcendendo ideologias vulgares; o senso de ordem de grandeza evitando engodos evolutivos; o incessante processo de complexificação intraconsciencial; a evolutividade revisando ad infinitum os coeficientes autovalorativos; o abertismo às achegas matemáticas; o grau de incerteza na mundividência de toda consciência, calçável pelo autodiscernimento; a Cosmoética enquanto vetor existencial prioritário e permanente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as retrovidas ligadas à Matemática; o raciocínio parapsíquico matematizando a apreensão das pararrealidades;
o holossoma enquanto instrumento paramétrico da consciência; a fidedignidade aos parafatos
autovivenciados; o desenvolvimento parapsíquico revelando neovariáveis conscienciais fundamentais à autevolução; a Escala Evolutiva das Consciências; a automanifestação preponderantemente mentalsomática; a matemática bioenergética na dieta alimentar pessoal; a paramatematicidade embasando as restaurações grupocármicas; a autoparajurisprudência composta de algoritmos
situacionais vivenciados; a psicossomaticidade desregrada levando à tendenciosidade antimatemática; a paracognição desafiada nos esforços autopesquisísticos paramétricos; o desenvolvimento do autoparapsiquismo mentalsomático visando à interassistencialidade teática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo matematicidade-mentalsomaticidade; o sinergismo automatematicidade pró-evolutiva–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo precisão pensênica–clareza conformática–assertividade grafointerassistencial; o sinergismo técnico instrumentalidade-procedimentos; o sinergismo senso de probabilidade–parapsiquismo mentalsomático.
Principiologia: o princípio de a atual vida na Terra equivaler a 15 vidas passadas;
o princípio da matematização do Cosmos; o princípio científico da precisão pesquisística; o princípio da redistribuição cosmoética; o princípio de 51% de saldo favorável nas autopesquisas;
o princípio da Paramatemática Evolutiva.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: o 1% de teoria e os 99% de prática; a teoria de ―10 autorretrocogni ões
sadias = 1 vida prévia autocomprovada‖; a teoria da matematização da consciência; a teoria da
recuperação extrafísica de 100% dos cons.
Tecnologia: as técnicas enumerativas; as técnicas autarquivísticas pessoais; a técnica
do Conscienciograma; a técnica da curva ABC aplicada à autoproéxis; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica do sobrepairamento analítico; as técnicas estatísticas; a técnica do detalhismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: o empenho neocientífico na parametrização dos efeitos evolutivos em geral;
os efeitos inibidores do autoparapsiquismo decorrentes da matematicidade eletronótica.
Neossinapsologia: as neossinapses mentaissomáticas.
Ciclologia: o ciclo subjetivação-objetivação nas pesquisas conscienciais; o ciclo descrenciológico dados disponíveis–inferência lógico-matemática–crivo experimentológico.
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Enumerologia: a soma de mentaissomas na maxiproéxis; a subtração egocármica na minidissidência; a multiplicação do conhecimento na grafotares; a divisão parassocial na reurbex;
a convergência de esforços no voluntariado; a potenciação evolutiva recíproca no duplismo; a fração autoverbetográfica no enciclopedismo reurbanológico.
Binomiologia: o binômio sincronicidade-paramatemática; o binômio divergência-convergência; o binômio Matemática-realismo; o binômio conduta-padrão–conduta-exceção; o binômio capitalização-rendimento na aplicação das energias conscienciais (ECs); o binômio grandeza absoluta–grandeza relativa; o saldo no binômio pensene-antipensene.
Interaciologia: a interação automatematicidade-autabsolutismo.
Crescendologia: o crescendo da objetividade pessoal; o crescendo dos acertos evolutivos; o crescendo do detalhismo nas abordagens existenciais; o crescendo holomaturológico matematicidade newtoniana-cartesiana–matematicidade evolutiva; o crescendo da autorracionalidade na construção de hipóteses evolutivas; o crescendo matematicidade-paramatematicidade.
Trinomiologia: o trinômio finito-infinito-indefinido; o trinômio singularidade-pluralidade-totalidade; o trinômio saldo-deficit-superavit; o trinômio inferioridade-superioridade-igualdade; o trinômio tarístico recebimento-retribuição-redistribuição; o trinômio medição-categorização-comparação; o trinômio quantidade de variáveis–mensurabilidade das variáveis–
–complexidade do equacionamento; o trinômio empirismo-racionalismo-teaticismo.
Antagonismologia: o antagonismo suposição apriorista / hipótese matematizada; o antagonismo lucidez / onirismo; o antagonismo matematicidade eletronótica / matematicidade pró-evolutiva; o antagonismo precisão / achismo; o antagonismo quantitativo tudo / nada; o antagonismo complexificação organizada / complicação dispersiva.
Paradoxologia: o paradoxo de a postura calculista ser assistencial; o paradoxo da abstração solucionando o problema real.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei de economia de males; a lei de economia de bens; o conforto íntimo advindo da precisão paramatemática nos balanços da lei evolutiva de ação e reação (Holocarmologia).
Filiologia: a enciclopediofilia; a lexicofilia.
Fobiologia: a matematicofobia; a autevoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da perfeição; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de buscar a precisão na cotidianidade; a mania de quantificar.
Mitologia: o mito dos limites acadêmicos da Matemática.
Holotecologia: a matematicoteca; a conscienciometroteca; a ciencioteca; a argumentoteca; a analiticoteca; a autexperimentoteca; a metodoteca; a prioroteca; a sistematicoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Cosmologia; a Mentalsomatologia; a Detalhismologia; a Axiologia; a Autoprospectivologia; a Prognosticologia; a Paradireitologia; a Enumerologia; a Matematicologia; a Parapercepciologia; a Paraxiologia; a Cosmovisiologia; a Priorologia; a Perdologia; a Ontologia; a Epistemologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin calculista cosmoética; a pessoa autocompetitiva; a conscin resolutiva; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser Serenão.
Masculinologia: o matemático; o engenheiro; o atacadista consciencial; o autodecisor;
o conscienciômetra; o proexólogo; o pesquisador poliédrico; o sistemata; o cientista britânico Isaac Newton (1643–1727).
Femininologia: a matemática; a engenheira; a atacadista consciencial; a autodecisora;
a conscienciômetra; a proexóloga; a pesquisadora poliédrica; a sistemata.
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Hominologia: o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
cosmovisiologus; o Homo sapiens amensurator; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens
investigator.
V. Argumentologia
Exemplologia: automatematicidade pró-evolutiva autoproexológica = o calculismo nos
investimentos intra e extraconscienciais, dentro do binômio Proxêmica-Cronêmica; automatematicidade pró-evolutiva maxiproexológica = o equacionamento racional das variáveis evolutivas
pessoais e circundantes na escolha mais profícua de atuação no voluntariado conscienciológico.
Culturologia: a cultura conscienciométrica interassistencial; a cultura do olhar omnicrítico; a cultura de questionar valores socioculturais vigentes.
Filosofia. Sobre os conceitos da Revolução Científica, o Iluminismo europeu do Século
XVIII adotou, enquanto premissa científico-filosófica, a matematização dos fenômenos naturais,
os quais poderiam ou deveriam expressar-se através de equações numéricas.
Holofilosofia. Na vanguarda neocientífica, o paradigma consciencial expõe, de modo
sistemático e ordenado, as neovariáveis multidimensionais, holossomáticas, bioenergéticas, cosmoéticas e universalistas a serem consideradas nos processos paracognitivos autexperimentais.
Equacionamento. Através da autopensenização matemática aplicada à evolutividade,
o autopesquisador ou autopequisadora vislumbra a progressiva equalização do universo autoconsciencial, alavancando posturas racionalizadas e, paralelamente, inibindo condutas perdulárias, ao
modo de 15 exemplos contraponteados, listados em ordem alfabética:
01. Comunicabilidade: maior esclarecimento; menor consolação.
02. Conscienciometria: maior precisão conscienciométrica; menor autopresunção.
03. Cosmovisão: maior senso de Universalismo; menor sectarismo.
04. Desperticidade: maior ortopensenidade; menor patopensenidade.
05. Diplomacia: maior conciliabilidade; menor conflitividade.
06. Dogmática: maior pesquisabilidade; menor apriorismo fossilizante.
07. Emocionalismo: maior mentalsomaticidade; menor psicossomaticidade desregrada.
08. Grupocarmalidade: maior autabnegação cosmoética; menor impositividade egoica.
09. Irritabilidade: maior imperturbabilidade vivenciada; menor autocorruptibilidade.
10. Liberdade: maior heteroperdoamento; menor aprisionamento interconsciencial.
11. Liderança: maior livre arbítrio participativo; menor manipulabilidade nosográfica.
12. Ortoconvivialidade: maior amparabilidade; menor assedialidade.
13. Perdas: maior autorganizabilidade; menor desperdício de tempo e ECs.
14. Responsabilidade: maior autassunção holobiográfica; menor autovitimização.
15. Teaticidade: maior prática interassistencial; menor teoricidade inócua.
Paraxiologia. O senso matemático pode figurar qual eficiente coadjuvante nos processos
evolutivos pessoais. No perpassar da autosseriéxis, e frente às conquistas paracognitivas teáticas,
a consciência gabarita-se quanto às capacidades abstrativas, quantificativas e qualificativas, aplicáveis à autevolução multidimensional, por exemplo, pela condição avançada de interatuação simultânea de 2 atributos mentaissomáticos, elencados em ordem alfabética:
1. Autotaquirritmia: o senso observativo omnicientífico, simultâneo e perspicaz dos
elementos evolutivos distintos e interatuantes.
2. Valoração: a inteligência evolutiva refinando as capacidades axiológicas e paraxiológicas através da Autexperimentologia Teática, de bases interdimensionais.
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Autocientificidade. A visão matematizada da consciência lúcida refina o autodetalhismo
científico, através da preeminência de atuações mais rigorosas e precisas do paracorpo das ideias,
levando ao crescente aproveitamento intelectivo das pesquisas e dos experimentos no ininterrupto
labcon autevolutivo. Automatematicidade: recurso omnicognitivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a automatematicidade pró-evolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Achega matemática: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Amensurabilidade: Cosmovisiologia; Neutro.
03. Cartesianismo: Cogniciologia; Neutro.
04. Dia matemático: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Equação cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Equação conscienciográfica: Taristicologia; Homeostático.
07. Escolha qualimétrica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Inteligência resolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Linguajar matemático: Comunicologia; Neutro.
10. Matematização do conceito: Comunicologia; Neutro.
11. Medida justa: Autodiscernimentologia; Homeostático.
12. Raciocínio lógico-matemático: Autodiscernimentologia; Neutro.
13. Racionalização: Autorraciocinologia; Neutro.
14. Simetria: Percucienciologia; Neutro.
15. Vida matemática: Holomaturologia; Neutro.

O MESMO CENÁRIO EXISTENCIAL PERMITE INÚMEROS
MODOS DE LEITURA. ACERTA MAIS QUEM PENSENIZA
EVOLUTIVAMENTE, COM MAIOR RIGOR QUANTITATIVO
E QUALITATIVO, VISANDO A INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Na escala de 1 a 5, em qual nível você, leitor ou leitora, classifica a própria capacidade de matematizar as autoprioridades e realidades circundantes? Tal recurso mentalsomático tem se mostrado útil perante as autopesquisas proexológicas e os posicionamentos tarísticos?
Bibliografia Específica:
1. Diderot, Denis; & d’Alembert, Jean-Baptiste; Enciclopédia ou Dicionário Razoado das Ciências, das Artes e dos Ofícios (Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers); 5 Vols.; Vol. 3; Ciências da Natureza; orgs. Pedro Paulo Pimenta; & Maria das Graças de Souza; apres. Pedro Paulo Pimenta; trad. Pedro Paulo Pimenta; & Maria das Graças de Souza; 384 p.; 4 partes; 5 autores; 6 enus.; 4 fórmulas; glos. 74 termos; 36 ilus.;
2 refs.; 13 notas; alf.; 23,5 x 16 cm x 3 cm; enc.; Unesp; São Paulo, SP; 2015; páginas 113 e 126.
2. Silva, Jairo José da; Filosofias da Matemática; pref. Oswaldo Chateaubriand Filho; revisora Mariana Vitale; 239 p.; 5 caps.; 44 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Unesp; São Paulo, SP, 2015; páginas 15, 29 e 143.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 290, 909 e 932.
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; página 1.020.
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AUTÔMATO HUMANO
(PARAFISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autômato humano é a conscin escrava de algum tipo de automatismo excessivo na vida intrafísica dia a dia, capaz de diminuir ou paralisar o desenvolvimento pessoal
e a consecução da própria programação existencial (proéxis).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo autômato vem do idioma Latim, automatus, e este do idioma Grego, autómatos, “que se move por si próprio”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo humano deriva
também do idioma Latim, humanus, “humano; próprio do Homem; amável; benigno; bondoso;
erudito; civilizado; instruído nas Humanidades”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Robô humano. 2. Homem-robô; mulher-robô. 3. Homem-máquina;
mulher-máquina. 4. Conscin-robô.
Arcaismologia. A pessoa sistemática era vocábulo muito empregado, até fins de 1960,
no Interior do Brasil, para definir o autômato humano. Na Espanha, quem vivia antigamente qual
autômato era chamado de poste.
Eufemismologia. O autômato humano não raramente se justifica ou é chamado de pessoa muito ocupada.
Neologia. As duas expressões compostas miniautômato humano e megautômato humano
são neologismos técnicos da Parafisiologia.
Antonimologia: 1. Consciencióloga; conscienciólogo. 2. Conscin lúcida. 3. Ser desperto. 4. Androide; robô com forma humana (Robótica).
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
Analogismo. O autômato humano é personalidade similar ao robô, mecanismo artificial,
mecânico, elétrico e eletrônico da Robótica.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a robotização existencial (robéxis); o antidiscernimento; os hábitos doentios;
as rotinas inúteis; a vida humana sempre igual; o travão retranquista; a fixação psicofísica patológica; a antropolatria; a interiorose; o bairrismo; o monoideísmo; as dermatologias da consciência;
a obsolescência; a autocastração; a autofossilização; a antiprospectiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Enumerologia: a reciclagem autopensênica; a mudança de hábitos; as recins; a higidez
autopensênica; as recéxis ininterruptas; a autossuperação das interprisões; a dinamização da autevolução.
Fobiologia: a neofobia; a criticofobia.
Holotecologia: a agrilhoteca; a fisiologoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Parafisiologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Nosografia;
a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Mesmexologia; a Mimeticologia; a Marasmologia;
o Conservadorismo.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o autômato humano; o pré-serenão vulgar; o workaholic; o interiorota;
o componente da massa humana impensante; o presidente-robô (títere) .
Femininologia: a autômata humana; a pré-serenona vulgar; a workaholic; a interiorota;
a componente da massa humana impensante .
Hominologia: o Homo stultus; o Robô sapiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautômato humano = o fumante, ou dependente do tabaco, homem ou
mulher, chaminé humana sempre igual há duas décadas; megautômato humano = a pessoa com
a vida pessoal, básica, sempre igual, sem maiores realizações evolutivas, há 3 décadas.
Caracterologia. Em face da Robótica, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de robôs ou autômatos humanos quanto às expressões compostas, equivalentes, empregadas
na vida, dia a dia, conforme a área de vivência das conscins:
1. Robô existencial: na Experimentologia ou na Autopesquisologia.
2. Robô farmacológico: na toxicomania ou na Farmacologia.
3. Robô intrafísico: na Intrafisicologia ou na Evoluciologia.
4. Robô sapiens: na Eletronótica ou na Ciência Convencional.
5. Robô satisfeito: na lavagem cerebral ou na Politicologia.
6. Robô social: na Conviviologia ou na Sociologia.
7. Robô uniformizado: no belicismo ou no Totalitarismo.
Explicitação. À luz da Etologia, o autômato humano não consegue esconder ou dissimular a própria conduta sempre explícita.
Assistência. Diante da Assistenciologia, o autômato humano em geral somente tem condições de receber a assistência inicial, mais imediata, da tacon, estando ainda distante dos esclarecimentos próprios do nível da tares.
Paroquialismo. Pela Conscienciometrologia, o autômato humano nasce e se desenvolve
mais em função do paroquialismo ou provincianismo determinadores da visão curta e da mentalidade estreita da conscin, seja na zona rural, na cidade interiorana, na capital ou na megacidade
(megalópole).
Vitimologia. Dentro da Consciencioterapia, o autômato humano é a pessoa mais suscetível de se tornar vítima na condição de satélite, bucha ou carne tenra de canhão dos assediadores
intra e extrafísicos, caminhando, em certos circunstâncias, até para os casos de semipossessão
e possessão interconsciencial franca.
Neofobismos. Em função da Evoluciologia, o autômato humano é caracterizado mais pelas neofobias, superstições pessoais e os fanatismos religiosos, políticos ou ideológicos específicos.
Idade. Neste caso, o autômato humano pode ser o homem ou a mulher onde a tendência
à estratificação da autopensenização surge depois da meia-idade física.
Parapsicose. Conforme a Extrafisicologia, o autômato humano é, com toda a lógica,
o candidato natural, dentre todas as conscins, homens e mulheres, para se tornar consciex parapsicótica pós-dessomática, não raro, energívora (consener) ou até paracomatosa, em determinado período de tempo da intermissão próxima.
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Autorreações. De acordo com a Holomaturologia, o autômato humano pode ser caracterizado pela impossibilidade, inépcia ou impotência para executar ou apresentar reações sadias
quanto à evolução consciencial, impraticáveis para si, ao modo destas 10 ações avançadas, dispostas na ordem alfabética:
01. Autogescons: as autogestações conscienciais; a megagescon.
02. Hiperacuidade: a Holomaturologia.
03. Inteligência evolutiva: IE; a Mentalsomatologia.
04. Neofilia: a Experimentologia; a Autopesquisologia.
05. Policarmalidade: a Policarmologia.
06. Proéxis: a programação existencial; a Proexologia.
07. Tares: a tarefa do esclarecimento; a minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
08. Teática: a Teaticologia.
09. Tenepes: a tarefa energética pessoal diária; o Tenepessismo; a Interassistenciologia.
10. Verbação: a Verbaciologia.
Totalitarismo. No universo da Intrafisicologia, o autômato humano, em muitos casos,
é mero produto da automimeticidade quase forçada, imposta pela mesologia da ditadura, por
exemplo, impingindo comportamentos-padrão, inculcações e condições pessoais privacionais, ou
castrações severas, generalizadas, aos cidadãos e cidadãs, por intermédio da máquina bem engraxada da burocracia draconiana e onipresente do Estado.
Mitos. Quanto à Para-Historiologia, o autômato humano deriva dos mitos arraigados
gerados por monoideísmos espúrios, fossilizadores da mentalidade da conscin acomodada pela lei
do menor esforço, depois da crise de estafa mental.
Porão. Neste caso, a condição do autômato humano pode ser consequência das reações
remanescentes, indignas, do porão consciencial na fase adulta da conscin.
Estigmatizações. Com base na Pensenologia, o autômato humano é a vítima, muitas vezes, do holopensene grupal, antigo e vigoroso, cultivando e mantendo estigmas grupocármicos
castradores, fazendo a conscin gerar constantemente 3 categorias de autopensenes, no caso, patológicos, aqui listados na ordem alfabética:
1. Circumpensenes. O pensamento dispersivo, com circunlóquios, de fuga da realidade,
óbvia alienação intraconsciencial.
2. Monopensenes. As ideias fixas ou os monoideísmos fossilizadores.
3. Repensenes. As ideias rotineiras ou vulgares repetidas ad nauseam, a batopensenidade.
Carências. No âmbito da Psicossomatologia, o autômato humano deriva da condição de
baixa autestima e das carências multiformes da conscin suscetível e impressionável.
Autescravização. Na Recexologia, o autômato humano é o produto mórbido dos hábitos
e rotinas autescravizantes, próprios da pessoa solitária ou do eunuco consciencial incapaz de executar a reciclagem existencial indispensável.
Identificação. Neste particular será sempre inteligente à conscin lúcida identificar e entender algum componente da própria família consanguínea, grupo de trabalho ou círculo social,
a fim de não perder tempo com o derrotismo atravancador e, deste modo, poder viver melhor.
Lugar. O autômato humano não demonstra preferência de lugar ou posição para aparecer e enquistar, engessar e congelar tudo ao derredor, com o holopensene pessoal influindo no holopensene grupal.
Hipomnésia. Considerando a Ressomatologia, a condição do autômato humano é mantida pelo esquecimento somático ou hipomnésia intensa, provocada pelo funil restringidor do choque biológico da ressoma, quando a consciex perde temporariamente os cons magnos e se manifesta com hipoacuidade consciencial na condição de conscin.
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Prisão. Perante a Somatologia, a criação do autômato humano decorre da manutenção
instintiva do restringimento consciencial, ou da prisão ao próprio corpo humano, através de cuidados excessivos com o soma, monopolizadores da autopensenidade e do tempo da conscin.
Superfixação. Tal fato surge como consequência do excesso da fixação intrafísica da
conscin ainda trancada, ou seja: incapaz de se projetar com lucidez para outra dimensão consciencial. A superfixação é a condição antípoda ao estado da consciência contínua.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autômato humano, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
2. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
3. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
4. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
5. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
6. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
7. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

SEGUNDO A PARASSOCIOLOGIA, O AUTÔMATO HUMANO
É O COMPONENTE-PADRÃO DA MASSA HUMANA IMPENSANTE CAPAZ DE SUSTENTAR A ROBOTIZAÇÃO EXISTENCIAL DA SOCIN, QUANDO AINDA PATOLÓGICA.
Questionologia. Você ainda mantém algum vestígio da condição do autômato humano?
Em qual área de manifestação consciencial?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 536 e 593.
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 256, 396, 456 e 723.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 393.
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AUTOMATURESCÊNCIA VERBETOGRÁFICA
(AUTODESEMPENHOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A automaturescência verbetográfica é a qualidade ou estado de amadurecimento progressivo da conscin, homem ou mulher, quanto à teática da escrita para a Enciclopédia
da Conscienciologia, vislumbrando, a cada verbete produzido, novas possibilidades técnicas, paradidáticas e tarísticas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra maturescência provém do idioma Latim, maturescentia, nominativo plural de maturescens, “maturescente”. Apareceu em 1841. O termo verbo deriva do mesmo
idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”; opondo-se a res, “coisa; realidade”. Surgiu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, apareceu no Século XV. O vocábulo verbete
surgiu em 1881. O elemento de composição grafia vem do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Automaturação verbetográfica. 2. Autossazonamento verbetográfico. 3. Autaprimoramento verbetográfico. 4. Autorrefinamento verbetográfico. 5. Autoqualificação verbetográfica.
Arcaismologia. Eis sinônimo arcaico de maduro: provecto.
Neologia. As 3 expressões compostas automaturescência verbetográfica, automaturescência verbetográfica temática e automaturescência verbetográfica conformática são neologismos técnicos da Autodesempenhologia.
Antonimologia: 1. Maturidade pessoal verbetográfica. 2. Apedeutismo quanto à Verbetografia. 3. Incipiência pessoal verbetográfica.
Estrangeirismologia: o mûrissement dos talentos do verbetógrafo; a jouissance verbetográfica; o enchaînement thématique interverbetes; o ripening time de cada escriba; o entendimento das nuances ortográficas da Verbetografia em chiaroscuro; o locus pesquisístico pessoal neoenciclopédico; a autexigência na ständige Selbstverbesserung.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização da tarefa do esclarecimento na escrita verbetográfica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A paciência
amadurece. Saibamos reaprender repetindo.
Ortopensatologia: – “Conscienciologia. Quanto mais atualizada em relação às estruturas do corpus da Enciclopédia da Conscienciologia, mais a conscin estará consciente quanto ao
Curso Intermissivo. Tal fato constitui verdadeira superdotação intrafísica teática”.
Filosofia: o Atacadismo Consciencial; o Neoenciclopedismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal enciclopédico; o holopensene pessoal da Verbetologia; o holopensene do autorado conscienciológico; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os
enciclopensenes; a enciclopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; a intimidade pensênica do verbetógrafo declinada em cada verbete; a hipótese
de aproximação pessoal com o holopensene neoenciclopédico ainda no Curso Intermissivo (CI).
Fatologia: a automaturescência verbetográfica; o autocomprometimento com a correta
propagação do corpus de ideias da Conscienciologia por meio dos verbetes; a inspiração verbetogênica reiterada; o banco pessoal de títulos a aprovar, frutos da autopesquisa; o prazer mentalsomático nas sutilezas conformáticas; a descoberta incessante de novas possiblidades de redação,
dentro do confor verbetográfico; a criatividade na experimentação de recursos técnicos de escrita;
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a assimilação da neossintaxe enciclopédica desfazendo vícios pessoais de expressão; a escolha
das epígrafes em negrito não apenas resumindo, mas ampliando taristicamente os conteúdos das
seções; o aproveitamento crescente das possibilidades da chapa verbetográfica; a clareza inequívoca quanto às operações mentais explícitas nas associações ideativas; o aprofundamento na lógica dos sublinhamentos; a escrita fluente sem parasitas da linguagem; o olho clínico para a detecção de cacofonias; o refinamento do senso estético enumerológico; a otimização dos cortes das
repetições supérfluas interseccionais; a identificação da preferência por certas seções de acordo
com idiossincrasias do verbetógrafo; a valorização do detalhismo no fichamento de obras; a revisão milimétrica das referências bibliográficas; a dedicação à escolha criteriosa dos perfis elencados; o reconhecimento da importância da precisão na seleção dos itens da Hominologia, explorando a taxologia do multifacetamento consciencial; o uso recorrente do Léxico de Ortopensatas respaldando fidedignamente as afirmações nos verbetes; a consulta assídua ao Manual de Verbetografia; a identidade assistencial do escriba norteando a linha de publicações; os ganchos temáticos interligando adredemente os verbetes do mesmo autor; a gratidão pela oportunidade de escrever nesta vida intrafísica para a Enciclopédia da Conscienciologia; a meta da ampliação da cosmovisão pessoal neoenciclopédica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o compromisso tarístico multidimensional reforçado na escrita e na apresentação pública de cada verbete; a inspiração extrafísica orientando a escolha dos temas dentro das possibilidades assistenciais do verbetógrafo; o banho de energias conscienciais a cada nova produção concluída; o elo com a paraprocedência intermissiva reforçado por meio da contribuição neoenciclopédica; a gratidão ao amparo
extrafísico de função pelos aportes verbetogênicos; as encomendas da paraplateia na apresentação
do verbete sugerindo temas futuros.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amadurecimento-perseverança; o sinergismo autesclarecimento-heteresclarecimento.
Principiologia: o princípio da priorização evolutiva; o princípio do descarte do imprestável; o princípio da persistência no bom empreendimento; o princípio ―nu a dies sine inea‖.
Codigologia: a assiduidade verbetográfica enquanto cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva; a teoria do autesforço evolutivo na repetição
paciente do hábito sadio; a teática exemplarista do autor na escrita conscienciológica; a teática
da comunicação escrita com foco interassistencial.
Tecnologia: as técnicas de redação conscienciológica; o estudo da taxologia das técnicas da enciclopédia no tratado Homo sapiens reurbanisatus; a técnica do receituário de verbetes;
a técnica de epigrafia avançada; a exaustividade por meio da técnica da enumeração em especialidades conscienciológicas; as técnicas de evitação do parasitismo linguístico; a técnica de citação compacta de ortopensatas; a técnica da contagem de máximos no verbete.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Enciclopediologia
Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS) multiplicando oportunidades de autaprimoramento
na escrita verbetográfica; a motivação renovada para a escrita a cada reunião com os colegas voluntários.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca
e Tertuliarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Lexicógrafos; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o Colégio
Invisível dos Autores da Conscienciologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

3401

Efeitologia: o efeito da continuidade da escrita verbetográfica na ampliação da capacidade analógica; o efeito halo do autexemplarismo.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias ao entendimento da escrita verbetográfica; a formação de circuitos sinápticos específicos devidos ao hábito de escrever verbetes.
Ciclologia: o autodesempenho ao longo do ciclo de produção verbetográfica.
Enumerologia: o amadurecimento verbetográfico ainda não é maturidade; a facilidade
de escrita ainda não é fluência; a autoinserção neoenciclopédica ainda não é comprometimento;
a inspiração temática ainda não é realização; a atenção ao detalhe ainda não é megafoco; a compreensão das regras ainda não é domínio; a prodigalidade na produção ainda não é substancialidade.
Binomiologia: o ajuste temporal fino do binômio término da autorrevisão–momento da
submissão do verbete.
Interaciologia: a potencialização crescente da interação verbetógrafo–amparador extrafísico de função através do parafenômeno da biparacerebralidade.
Crescendologia: o crescendo do autaprofundamento tarístico verbetológico; o crescendo fechadismo-abertismo quanto às heterocríticas.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio persistência-dedicação-aprendizado.
Polinomiologia: o polinômio fidedignidade–paradidatismo–rigor conformático–interassistencialidade norteando a escrita neoenciclopédica.
Antagonismologia: o antagonismo individualismo / grupalidade; o antagonismo produção única / produção seriada; o antagonismo inexperiência / experiência nas acabativas; o antagonismo máximo cavado prolixo / máximo espontâneo esclarecedor.
Paradoxologia: o paradoxo da possibilidade de afirmação do estilo pessoal em estrita
conformidade às regras da Verbetografia.
Filiologia: a enciclopediofilia; a assistenciofilia; a erudiciofilia.
Fobiologia: a superação da hipengiofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da psicose do revisor; a superação da síndrome do ansiosismo; a autocura da síndrome do perfeccionismo.
Mitologia: a visão traforista do mito de Sísifo.
Holotecologia: a encicloteca; a tertulioteca; a comunicoteca; a linguisticoteca; a cognoteca; a proexoteca; a grafopensenoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Autodesempenhologia; a Autorreeducaciologia; a Autorrevezamentologia; a Taristicologia; a Parapedagogiologia; a Heuristicologia; a Neoenciclopediologia;
a Verbetologia; a Verbetografia; a Legadologia; a Reurbexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciex intermissivista futura verbetógrafa; a conscin neoenciclopedista;
a equipe técnica do Tertuliarium.
Masculinologia: o leitor de verbetes; o candidato a verbetógrafo; o aluno do Programa
Verbetografia da ENCYCLOSSAPIENS; o neoverbetógrafo; o verbetógrafo semperaprendente;
o revisor de verbetes; o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o mediador de tertúlias.
Femininologia: a leitora de verbetes; a candidata a verbetógrafa; a aluna do Programa
Verbetografia da ENCYCLOSSAPIENS; a neoverbetógrafa; a verbetógrafa semperaprendente;
a revisora de verbetes; a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a mediadora de tertúlias.
Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens continuator; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens encyclomaticus;
o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens cosmovisiologicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: automaturescência verbetográfica temática = a vivenciada pelo verbetógrafo buscando priorizar a escolha dos temas de maior complexidade tarística para verbetes; automaturescência verbetográfica conformática = a vivenciada pelo verbetógrafo buscando elaborar
ao máximo as possibilidades de redação e estilo dentro do confor especialíssimo da Neoenciclopédia.
Culturologia: a cultura do continuísmo; a cultura do aprofundamento autopesquisístico; a cultura da erudição comunicativa; a cultura da Reeducaciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a automaturescência verbetográfica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
02. Automotivação verbetográfica: Comunicologia; Homeostático.
03. Autopesquisologia Verbetográfica: Enciclopediologia; Neutro.
04. Biparacerebralidade: Paracerebrologia; Homeostático.
05. Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
06. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
07. Continuísmo verbetográfico: Ortografopensenologia; Homeostático.
08. Efeito do verbetorado: Verbetologia; Homeostático.
09. Inspiração verbetogênica: Heuristicologia; Homeostático.
10. Legadologia Enciclopédica: Neoenciclopediologia; Homeostático.
11. Lupa maturológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
12. Parapedagogiologia Verbetográfica: Reeducaciologia; Homeostático.
13. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
14. Verbetografia conscienciológica: Enciclopediologia; Neutro.
15. Verbetólogo: Perfilologia; Neutro.

A AUTOMATURESCÊNCIA VERBETOGRÁFICA DA CONSCIN
EVOLUI EM CONSONÂNCIA AO NÍVEL DO AUTAPROFUNDAMENTO NAS VARIÁVEIS COMPONENTES DO TRINÔMIO
EXPERIMENTOFILIA-CONFORMATICOFILIA-TARISTICOFILIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, persevera no desafio de compor verbetes para
a Enciclopédia da Conscienciologia? Reconhece no trafor da persistência sadia ingrediente essencial à evolução da consciência?
Bibliografia Específica:
01. Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary
Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 115 a 146.
02. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; et al.; 376
p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenticidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos (neológico
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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 188 e 189.
03. Nader, Rosa (org.); Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou;
revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araujo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichários; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 281 a 289.
04. Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe
de Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.;
23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 168 a 174.
05. 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
112 a 117, 142 a 147, 174 a 177 e 182 a 187.
06. 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 1.042 e 1.043.
07. 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 27, 28 e 155
a 165.
08. 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 411.
09. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 164
p.; 40 caps.; 18 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 84 a 94.
10. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções;
150 caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 60 locuções do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias;
8 testes; 60 tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21
cm; br.; 2ª Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu,
PR; 2002; páginas 77, 82, 83, 90, 138 e 166 a 174.
11. 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 266.

O. V.

Enciclopédia da Conscienciologia

3404

AUTOMAXIDISSIDÊNCIA
(AUTORRECINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A automaxidissidência é a decisão intraconsciencial de romper com o padrão autopensênico vigente a partir do ato de desfiliar-se, desassociar-se, desvincular-se ou desligar-se de associação, organização, comunidade, partido político, instituição religiosa ou quaisquer
outros grupos sociais ideológicos, optando pela prática da assistência interconsciencial lúcida
acessada pelas neoverpons vanguardistas e tarísticas da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição maxi vem do idioma Latim,
maximus, superlativo de magnus, “grande”. O termo dissidência deriva também do idioma Latim,
dissidens, de dissidere, “estar separado, afastado; não concordar; ser desigual; divergir em opinião”. Surgiu no século XVII.
Sinonimologia: 1. Autodesvinculação holopensênica a maior. 2. Libertação ideológica.
3. Desengajamento evolutivo lúcido.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo dissidência:
automaxidissidência; automaxidissidente; dissidente; dissidiada; dissidiado; dissidiar; dissidida;
dissidido; dissídio; dissidir; heteromaxidissidência; maxidissidência; maxidissidente; megadissidência; megadissidente; minidissidência; minidissidente; pós-maxidissidência.
Neologia. As duas expressões compostas automaxidissidência recente e automaxidissidência consolidada são neologismos técnicos da Autorrecinologia.
Antonimologia: 1. Dissidência; minidissidência. 2. Exclusão compulsória. 3. Autorrenúncia com base emocional.
Estrangeirismologia: a free mind, sem influências ideológicas; o rapport inevitável;
o upgrade evolutivo; o feedback dos colegas intermissivistas quanto a mudança de comportamentos e traços da personalidade do automaxidissidente.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Decidologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Automaxidissidência proporciona exemplarismo.
Coloquialismo. Eis expressão popular referente ao tema: – Virou pelego. Pelegou!
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Maxidissidenciologia; a mudança do materpensene pessoal; o abertismo pensênico; a eliminação da exopensenidade; a fossilização pensênica
multimilenar de consciências imaturas; a fôrma holopensênca anacrônica moldando a consciência
incauta; o enfrentamento dos contrapensenes; o rompimento intraconsciencial dos pensenes anacrônicos; os logicopensenes; a logicopensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a automaxidissidência; a reciclagem intraconsciencial aprofundada pela compreensão dos motivos geradores da inserção e continuísmo em determinado grupocarma; a revolução intraconsciencial; a autodemissão da militância política pelo ato de preenchimento da ficha
de desfiliação partidária sendo passo inicial para a megarruptura com este grupocarma; as amizades seculares deixadas para trás para serem assistidas lá na frente; o senso de pertencimento ao
grupo ideológico; as atividades prazerosas em grupo; as interprisões grupocármicas; a incompreensão do grupo frente à autocompreensão lúcida; a sensação de abandono sentida pelo grupo;
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as evocações inconscientes; a privação temporária das companhias; a perda do contato com amicíssimos para o resto da presente existência; a opção inteligente da ida sem volta; o seccionamento dos laços; o cair da ficha quanto à realidade baratrosférica intra e extrafísica na qual estava inserido; a aplicação da discordância sem exaltações; a distância pensênica crescente com antigos
grupos ideológicos; a compreensão quanto às imaturidades conscienciais; a vontade de ajudar os
amigos de militância; a assistência só possível após a dessoma; o esclarecimento pós-maxidissidência; o número de consciências acessadas nesta vida demonstrando o tamanho da responsabilidade assistencial; o atacadismo autolúcido superando o atacadismo de massa; a divisão de esforços substituída pela multiplicação de resultados intraconscienciais; o ter consciência substituído
pela autocompreensão do ser consciência; a sensação de não ter vivido determinada realidade
nesta vida intrafísica demonstrando mudança de padrão autopensênico; a fixação holossomática
da automaxidissidência nesta vida para evitar comprometimentos em vidas futuras; a recorrência
da defesa inconsciente da ideologia ultrapassada; o radicalismo de ir para o extremo oposto até
chegar no meio termo; a autoconstatação de egão salvacionista na militância ideológica; o senso
de assistência ectópica só identificado pós-maxidissidência; a autoconstatação de tendências belicistas no temperamento; o entendimento quanto à maneira de pensar partidariamente; a reciclagem intraconsciencial permanente e ascendente; a inconflitividade pessoal como meta evolutiva;
a não afetação com temas, situações e fatos comprovando o rompimento do vínculo; a substituição da luta pela construção do mundo socialista idealizado pela teática da construção das bases
do Estado Mundial cosmoético; a Era Consciencial futura substituindo a utopia da “sociedade
sem amos”; a gescon-vacina para evitar repetições desnecessárias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional; a evocação de consciexes; o esclarecimento nas projeções conscienciais lúcidas; o revezamento de papéis de conscins e consciexes
alternando as funções perante o mesmo grupo; a amparabilidade.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da afinidade
interconsciencial; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do se algo não presta, não presta mesmo, não adianta fazer maquilagem; o princípio da prioridade compulsória
(PPC); o princípio da ação e reação; o princípio da evolução permanente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a substituição do retrocódigo pessoal de Cosmoética por neocódigo pessoal de Cosmoética a partir da automaxidissidência.
Teoriologia: a teoria da maxidissidência; a teoria da proéxis; a teoria da recéxis; a teática da recin.
Tecnologia: a técnica da autodecisão; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica da tares.
Voluntariologia: o voluntário das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) com atividades voltadas ao aluno de primeira vez, acolhendo os recém-maxidissidentes; os voluntários da
Associação Internacional da Programação Existencial (APEX) orientando quanto à consecução
da proéxis; os voluntários da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial
(Conscius) contribuindo para o aprofundamento conscienciométrico; os voluntários da Editares
colaborando com a publicação de gescons para eternizar as experiências do automaxidissidente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Amparadores; o Colégio Invisível dos Parapoliticólogos; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito da pressão holopensênica das consciexes fossilizadas na monopensenidade; o efeito do desapego aos antigos prazeres estagnantes; o efeito da livre escolha;
o efeito abridor de caminho evolutivo; o efeito bumerangue das autopensenizações altruístas;
o efeito cascata da maxidissidência; o efeito da aceleração da História Pessoal pela autocons-
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cientização multidimensional; o efeito halo das verpons; o efeito da assistência grafopensênica
pós-maxidissidência.
Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses sobrepujando as retrossinapses;
as neossinapses sobre aspectos da intraconsciencialidade não identificados até o presente momento, comprovando as heterobservaç es: “você não é mais aquela pessoa‖.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo apego-desapego; o ciclo autodesassédio-desassédio-heterodesassédio.
Binomiologia: o binômio autassistência-heterassistência; o binômio teática-verbação;
o binômio tentativa-erro; o binômio vontade-decisão.
Interaciologia: a interação maxidissidente–amparadores–assistidos do grupo interprisional.
Crescendologia: o crescendo maxidissidência-automaxi-dissidência; o crescendo evolução pessoal–evolução grupal; o crescendo autocompreensão-heterocompreensão.
Polinomiologia: o polinômio consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo abrir os braços / cruzar os braços; o antagonismo
alienação / autoconscientização.
Paradoxologia: o paradoxo ausência intrafísica–presença extrafísica junto aos colegas
grupocármicos.
Politicologia: a autocracia; a autodiscernimentocracia; a assistenciocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia; a evoluciocracia; a meritocracia;
a substituição da militância política pela autoconscientização parapolítica.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis da
Paradireitologia.
Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia; a coerenciofilia; a laborfilia; a decidofilia.
Fobiologia: o medo de cair no mesmo mata-burro nas próximas vidas.
Sindromologia: a síndrome da despriorização; a síndrome da autovitimização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da Maria vai com as outras; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da apriorismose; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do ostracismo.
Maniologia: a riscomania; a megalomania.
Mitologia: a demolição dos mitos.
Interdisciplinologia: a Autorrecinologia; a Recexologia; a Passadologia; a Proexologia;
a Grupocarmologia; a Experimentologia; a Reeducaciologia; a Automaxidissidenciologia; a Autoconscienciometrologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu; a consciência baratrosférica; a consbel; a consciência imatura;
a consciência manipulada; a consciência líder; a consciência liderada; o grupo ideológico; os
companheiros dos movimentos sociais; os camaradas do partido; a conscin intermissivista;
a consciex amparadora; a consciex reurbanizadora; o ser desperto.
Masculinologia: o maxidissidente partidário; o maxidissidente religioso; o ex-militante
político; o ex-simpatizante ideológico; o ex-dirigente sindical; o ex-filiado partidário; o ex-estudante politizado; o ex-revolucionário; o ex-briguento; o ex-rebelde; o agente catalisador evolutivo; o agente desencadeador de heteromaxidissidências; o agente esclarecedor; o infiltrado cosmoético; o conscienciólogo; o voluntário; o inversor; o escritor; o tenepessista; o paradiplomata;
o parapoliticólogo; o epicon; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a maxidissidente partidária; a maxidissidente religiosa; a ex-militante
política; a ex-simpatizante ideológica; a ex-dirigente sindical; a ex-filiada partidária; a ex-estudante politizada; a ex-revolucionária; a ex-briguenta; a ex-rebelde; a agente catalisadora evolu-
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tiva; a agente desencadeadora de heteromaxidissidências; a agente esclarecedora; a infiltrada cosmoética; a consciencióloga; a voluntária; a inversora; a escritora; a tenepessista; a paradiplomata;
a parapoliticóloga; a epicon; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens maxidissidens; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: automaxidissidência recente = o rompimento com padrão autopensênico
ideológico de modo incipiente, típico do recém-maxidissidente; automaxidissidência consolidada
= o rompimento com padrão autopensênico ideológico já sedimentado na intraconsciencialidade.
Culturologia: a cultura da recin exitosa.
Traforologia. Eis, por exemplo, 7 trafores otimizadores da automaxidissidência, dispostos em ordem alfabética:
1. Abertismo. Autoflexibilidade para dispensar, abrir mão, do partidarismo em prol do
Universalismo de fato.
2. Autodecisão. Determinação íntima de desconectar-se pensenicamente, aguardando
oportunidade futura de encontros e paraencontros para promover a tares.
3. Autotares. Autodisponibilização para recepção de neoideias e verpons recicladoras.
4. Coragem. Ousadia no enfrentamento de contrafluxos inevitáveis e incompreensões
dos antigos colegas, conscins e consciexes.
5. Gratidão. Manutenção do senso de gratidão e retribuição, reconhecendo o aprendizado adquirido em qualquer instância ou grupo.
6. Sustentabilidade. Autolucidez quanto aos inícios de recaídas à antiga pensenidade.
7. Volição. Vontade granítica direcionada ao cumprimento das metas.
Profilaxia. Ações profiláticas contribuem com a fixação mnemônica da autodecisão de
seccionar padrões pensênicos anacrônicos e tendenciosos da afinização grupocármica passada.
Eis, por exemplo, 9 destas ações, listadas em ordem alfabética:
1. Assistencialidade. Manter posturas e ações interassistenciais objetivando meta evolutiva prioritária.
2. Autoconsciencioterapia. Esforçar-se ao máximo para eliminar os trafares grosseiros
da belicosidade para evitar cair no conto do vigário de adentrar em grupos ideológicos com pretensão de mudar o mundo.
3. Autopesquisa. Aprofundar na autoconscienciometria para minimizar a retroalimentação de padrões anacrônicos e sustentar a reciclagem intraconsciencial permanente.
4. Convivialidade. Manter amizades produtivas para aproximar da realidade pessoal os
trafores almejados para si.
5. Grafoassistência. Deixar registradas as experiências, técnicas e senhas pessoais para
o autorrevezamento a maior, segurando o próprio bastão para passá-lo adiante a si mesmo.
6. Invexibilidade. Gravar na holopensenidade a técnica da inversão existencial como
profilaxia para neovidas.
7. Paraperceptibilidade. Desenvolver o parapsiquismo lúcido, a partir do know-how
vincado mnemonicamente, a fim de adquirir condições de analisar os holopensenes ectópicos antes de ingressar em qualquer grupo ideológico.
8. Priorizações. Manter foco de prioridade no essencial, a partir desse momento, para
evitar desvios proexológicos.
9. Projetabilidade. Estar disponível para assistir extrafisicamente os antigos companheiros dos ex-grupos de atuação, quando orientado pelos amparadores.

Enciclopédia da Conscienciologia

3408

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a automaxidissidência, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Ato determinativo: Autodecidologia; Homeostático.
04. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
05. Automutação: Recexologia; Homeostático.
06. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
08. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
09. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
10. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Maxidissidente coadjutor: Evoluciologia; Homeostático.
12. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
13. Radicalismo: Holomaturologia; Neutro.
14. Recin: Recexologia; Homeostático.
15. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.

A AUTOMAXIDISSIDÊNCIA É A VERDADEIRA REVOLUÇÃO
INTRACONSCIENCIAL PORQUE DERRUBA OS FUNDAMENTOS DA AUTOPENSENIDADE ECTÓPICA RUMO AO SOERGUIMENTO DO AUTOPACIFISMO TEÁTICO LÚCIDO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, exercitou a automaxidissidência rompendo com
os resquícios do padrão pensênico anacrônico? Utiliza-se da autodeterminação para manter as decisões tomadas?
Bibliografia Específica:
1. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo;
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos;
22 filmes; 1 foto; 79 infográficos; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 2 apênds.; 571 refs.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 19 a 24.
2. Salles, Rosemary; Consciência em Revolução; Autobiografia; pref. Waldo Vieira; revisores Cristina Arakaki; et al.; 216 p.; 3 seções; 24 caps.; 30 E-mails; 1 entrevista; 1 enu.; 1 foto; 1 microbiografia; 13 websites; glos. 153
termos; 29 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro,
RJ; 2003; páginas 115 a 214.
3. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane
Ferraro; 172 p.; 40 caps.; 15 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.
rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 76 a 81.
4. Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 1 E-mail;
1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 9.
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AUTOMEDIAÇÃO ANTICONFLITIVA
(AUTODESASSEDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A automediação anticonflitiva é o ato ou efeito de a conscin, homem ou
mulher, ponderar, ajustar, equilibrar ou harmonizar interesses, escolhas e necessidades conflitantes, com o objetivo de encontrar a melhor solução para os dilemas pessoais, promovendo o autesclarecimento, o autoposicionamento e a pacificação íntima.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. O vocábulo mediador procede do idioma Latim, mediator, “mediador; medianeiro”. Surgiu no Século XVII. O prefixo anti provém do idioma Grego, antí, “de encontro; contra;
em oposição a”. Apareceu no Século XVI. O termo conflito deriva do idioma Latim, conflitus,
“choque; embate; encontro; combate; luta; peleja”, ligado ao verbo confligere, “combater; lutar;
pelejar; confrontar; opor; comparar; bater com alguma coisa contra outra”. Surgiu também no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autoponderação anticonflitiva. 2. Autogestão de confluência de interesses. 3. Autarbitragem anticonflitiva. 4. Automoderação antidissenso. 5. Autocomposição de
soluções.
Neologia. As 3 expressões compostas automediação anticonflitiva, automediação anticonflitiva primária e automediação anticonflitiva avançada são neologismos técnicos da Autodesassediologia.
Antonimologia: 1. Autassédio conflitivo. 2. Intervenção autoritária. 3. Defesa de verdades absolutas. 4. Autoviolação conflitiva. 5. Autoproteção conflitiva.
Estrangeirismologia: a self-mediation of personal conflicts; a glasnost consciencial;
o Autoconviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturescência consciencial da autopacificação.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Automediação anticonflitiva: autodesassédio. Automediação anticonflitiva: reeducação. Automediação anticonflitiva: pacificidade. Automediação anticonflitiva: autocura. Apliquemos automediação anticonflitiva.
Coloquiologia: a dissolução da crença de o que não tem remédio nunca terá.
Citaciologia: – A mediação é, em primeiro plano, vontade: uma vontade de abrir caminhos, de construir pontes, de estabelecer ligações onde não existem, permitindo que as pessoas
ou grupos se unam, permitindo também que um ser encontre o caminho de si próprio. (JeanFrançois Six, 1929–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Harmoniologia; o holopensene pessoal anticonflitivo; o holopensene pessoal da reciclagem; o holopensene pessoal da interassistencialidade;
o holopensene pessoal da pacificação íntima; o materpensene da mediação e da reconciliação íntima; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
conviviopensenes; a conviviopensenidade; os reciclopensenes. a reciclopensenidade; o rastreamento pensênico; a diferenciação autopensênica multidimensional;a aplicação da autopensenidade automediadora como meio para alcançar a desperticidade.
Fatologia: a automediação anticonflitiva; o autodiscernimento decisório; a autassertividade pacificadora; a automediação de interesses e necessidades contrariados; a percepção e a po-
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sição divergentes quanto a fatos e condutas; a autoconsciência dos próprios talentos e limites;
a autocrítica equilibrada; os autoconflitos de valores; os autoconflitos de informação; os autoconflitos estruturais; os autoconflitos de interesses; a autoconscientização dos conflitos latentes; as
decisões de mudança de destino; a avaliação dos prós e contras; a adequada identificação do problema conflituoso; o autoquestionamento socrático; os questionamentos Como? Por quê? Onde?
Quando foi?; a análise minuciosa das circunstâncias, das responsabilidades, das implicações
e dos possíveis desdobramentos; o entendimento das prioridades do momento; a pluralidade de
percepções e de interpretações; a avaliação dos pesos e das medidas; a clareza dos sentimentos
e das crenças pessoais; a lucidez quanto aos valores reais e os valores almejados; a coerência entre o tido e o almejado; o nível de sensibilidade e habilitação no trato do autoconflito; os obstáculos e frustrações para concretizar novos projetos; os novos conflitos e os velhos conflitos; as atenuações ou ampliações dos conflitos; a discrepância da autavaliação e da heteravaliação; o esforço para ampliar a visão de conjunto antiegoica; a limitação das análises; as motivações ocultas;
o confronto dos próprios princípios, propósitos e valores; o desafio de administrar, de afinar, de
compreender e de integrar as polaridades; a catalisação de transformações; a qualidade da autocomunicação; a importância da ponderação com a cabeça fria; a evitação de decidir com as emoções à flor da pele; a coerência com os próprios valores impulsionando mudanças de comportamento; o arrependimento da ação impensada; a eliminação das autoculpas; o aspecto subjetivo facilitador ou comprometedor da condução do conflito; a ponderação grafopensênica; a falta de teática com os compromissos intermissivos; o ansiosismo prejudicando a autoponderação; o hiperfoco nos pontos negativos e a subvalorização dos aspectos positivos; os apriorismos na avaliação
dos fatos; as consultas técnicas sobre o tema em questão; a substituição estratégica do psicossoma
pelo mentalsoma; a cosmovisão dos conflitos; o reconhecimento do momento evolutivo; a reflexão aprofundada; o norte consciencial; a autoconfiança nos trafores; o ato de confiar no amparador; a predisposição às recins; as mudanças intraconscienciais; a renúncia enquanto ferramenta
automediadora anticonflitiva; a solução cosmoética do conflito; o autapaziguamento íntimo;
o ponteiro da autocosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os banhos energéticos tranquilizadores; a projeção lúcida (PL); a autoconscientização multidimensional (AM);
os efeitos das próprias energias conscienciais; a desintoxicação holopensênica; o autodesassédio
mentalsomático pelo autenfrentamento na autopesquisa; o aumento do percentual de racionalidade nas parapercepções parapsíquicas; a parapercepção e o posicionamento divergentes quanto aos
parafatos; a inteligência evolutiva de não se estabelecer conflitos com os parafatos; a percepção
divergente quanto a parafatos; a ampliação do livre arbítrio multidimensional da conscin lúcida;
o parapsiquismo incluso nos quesitos prioritários para a ampliação da lucidez; a assunção autodespertológica; a aceitação pessoal multidimensional, teática, da Cosmoética; a ampliação do potencial parapsíquico interassistencial; o aprimoramento pessoal interdimensional para discernir
com racionalidade cosmoética sobre as realidades e pararrealidades; as autoconcessões em prol da
parassistência; a tenepes enquanto oportunidade de ampliação de consciência produzindo insights
relativos à anticonflitividade; a projeção vexaminosa patrocinada pelo amparador extrafísico;
o aproveitamento das inspirações amparadas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorreflexão-ponderação-desassédio; o sinergismo do
raciocínio crítico aplicado à resolução de problemas, conflitos e conceitos equivocados; o sinergismo cosmoético autoconscientização–autaplicação imediata.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal; o princípio de intencionar o melhor para todos; o princípio de encontrar o caminho do meio; o princípio do ―isso não é para
mim‖; o princípio da assistencialidade em primeiro lugar; o princípio da autoimperdoabilidade
e do heteroperdão; os princípios do Paradireito.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à resolução dos conflitos
íntimos.
Teoriologia: a teoria do autoconflito consciencial evolutivo; a teoria dos jogos de soma
―não zero‖; a teoria da coerência; a teoria e a vivência da reciclagem existencial; a teoria da
saúde consciencial; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria do Homo sapiens pacificus.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas enquanto câmara de autarbitragem;
a técnica do solilóquio evolutivo; a técnica da balança decisória; as técnicas desassediadoras;
a técnica da circularidade; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas evolutivas de autopacificação; a técnica analítica do pensene; as técnicas da mediação de conflitos.
Voluntariologia: a condição de conscin-cobaia no voluntariado conscienciológico;
a vivência grupal do voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado
conscienciométrico; o voluntariado teático da tares; o voluntariado docente na função de mediador da construção do autoconhecimento; a prática da automediação anticonflitiva ao modo de
instrumento de apoio ao voluntário focado nas automelhorias evolutivas; o voluntariado da autopacificação cosmoética.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível
da Recexologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia;
o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo da anticonflitividade; os efeitos interassistenciais da autopacificação; o efeito gerador de neopensenes.
Neossinapsologia: as neossinapses sobre si mesmo; as neossinapses quanto aos valores
pessoais; as neossinapses quanto à importância evolutiva da pacificação íntima.
Ciclologia: o ciclo dos conflitos íntimos; o ciclo falta de autorreflexão–conflito íntimo;
o ciclo de conflitos intra e interpessoais; o ciclo pacificação íntima–pacificação grupal; o ciclo
resolução de conflito–reciclagem íntima–reconciliação; o ciclo autoconflito–autoconceito distorcido–autestima deficitária; o ciclo construção–desconstrução de convicções inapropriadas; o ciclo recin–diminuição de conflito.
Enumerologia: o ser e o não ser; o poder e o não poder; o ter e o não ter; o querer
e o não querer; o fazer e o não fazer; o saber e o não saber; o cosmoético e o não cosmoético.
Binomiologia: o binômio conflito-solução; o binômio resolução do impasse–administração do conflito; o binômio admiração-discordância; o binômio direitos-deveres; o binômio indecisão-posicionamento; o binômio querer ter razão–dar razão; o binômio autocriticidade sincera–
–autoincorruptibilidade; a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio impulsividade-arrependimento; o binômio considerar-analisar; a atenção ao binômio conflito íntimo–conflito
interpessoal; o binômio exigências-concessões; o binômio desestruturação-reestruturação.
Interaciologia: a interação área de conflitos–necessidade de autenfrentamento; a interação paradigma pessoal–paradigma social; a interação proxêmica-distancêmica na solução do
autoconflito; a interação ganha-ganha; a interação autoverbação-anticonflituosidade; a interação autodesassedialidade-heterodesassedialidade.
Crescendologia: o crescendo abertismo consciencial–diálogo consciencial; a profilaxia
do crescendo conflito íntimo–conflito interpessoal–interprisão grupocármica; o crescendo conflito-confrontação-superação; a escolha pelo crescendo conflito íntimo–recolhimento íntimo–serenidade íntima; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo autorreflexão–autoconhecimen-
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to–reciclagem íntima; o crescendo crise-crescimento; o crescendo reflexão–escuta–análise–definição de interesses.
Trinomiologia: o trinômio mediação-ponderação-reconciliação; o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinônimio detalhismo-maximização-exaustividade; o trinômio
emoção–conflito–embotamento da racionalidade; o trinômio equívoco–interpretação–autojuízo
errado; o trinômio demonização do conflito–dramatização das posições–polarização das situações; o trinômio autoposicionamento-autenfrentamento-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-autenfrentamento-autassistência; o polinômio autoconflito-autossuperação-autassistência-interassistência.
Antagonismologia: o antagonismo conflito psicossomático / conflito mentalsomático;
o antagonismo análise profunda / análise superficial; o antagonismo problema / solução.
Paradoxologia: o paradoxo de a zona de conflito poder ser a zona de conforto; o paradoxo de sair de si para compreender-se melhor; o paradoxo de a condição evolutiva da autossuperação poder resultar de conflito intraconsciencial; a conduta paradoxal de reconhecer o melhor e optar pelo pior; o paradoxo de a explosão de criatividade gerar vulcão de frustação.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a autodiscernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do maior esforço pesquisístico; a lei
dos direitos interconscienciais; a lei do maior esforço aplicada à eliminação da autoconflituosidade no cotidiano.
Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a autocriticofilia; a harmoniofilia; a cosmoeticofilia; a autoconscienciometrofilia; a cosmopensenofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a priorofobia; a decidofobia; a cognociofobia; a verofobia; a liberofobia; a desapegofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome do justiceiro; a síndrome do
ostracismo; a síndrome da imaturidade consciencial; a síndrome da autovitimização; a síndrome
da autopatopensenidade; a síndrome do desperdício de oportunidades e companhias evolutivas.
Maniologia: a mania de não refletir sobre o prioritário assistencial.
Mitologia: o mito da insolubilidade do conflito.
Holotecologia: a conflitoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca; a inventarioteca; a nosoteca; a proexoteca; a socioteca; a recexoteca; a recinoteca; a paradireitoteca; a discernimentoteca; a pacificoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Autodiscernimentologia; a Autorreflexologia; a Harmoniologia; a Conflitologia; a Politicologia; a Proexologia; a Experimentologia;
a Neopensenologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia; a Pacifismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin mediadora de conflitos;
a conscin harmonizadora; a conscin autoconsciente e discernidora; a conscin autocrítica; a conscin bombeira consciencial; a conscin-cobaia; a conscin anticonflitiva; a conscin pacificadora;
a conscin decidida a evoluir; a conscin integradora; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o autopacificador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o duplólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
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 autopacificadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a com-
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passageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a duplóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
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 intermediator; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo
sapiens pacificus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
paradireitologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: automediação anticonflitiva primária = o ato de solucionar miniconflitos
íntimos de ordem prática na vida intrafísica; automediação anticonflitiva avançada = o ato de solucionar megaconflitos íntimos, inclusive, de ordem pluriexistencial, modificando a raiz do temperamento pessoal.
Culturologia: a cultura da renúncia aos conflitos anticosmoéticos; a cultura da irreflexão; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da profilaxia dos conflitos; a cultura do desassédio intraconsciencial; a cultura do autoconhecimento; a cultura da desperticidade; a cultura da
pacificação intra e interconsciencial; a implantação da cultura da Autoconsciencioterapia permanente; a cultura da inteligência evolutiva (IE); a cultura da Cosmoeticologia.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 50 condições a serem
experimentadas na solução da automediação anticonflitiva:
01. Abertismo: a prática do abertismo consciencial abrindo espaço para o novo.
02. Aceleração da História Pessoal: o emprego da automediação anticonflitiva gerando
a aceleração da História Pessoal.
03. Acolhimento: o uso do auto e do hetero acolhimento funcionando enquanto técnica
assistencial.
04. Altruísmo: o altruísmo de abrir mão da própria razão em prol da homeostase e da
assistência.
05. Amparo extrafísico: a inspiração dos ampadores técnicos.
06. Análise: a experimentação do aprofundamento nas análises interconscienciais.
07. Assedialidade: a autoconsciência das teias de assédio.
08. Autenfrentamento: o autenfrentamento contínuo.
09. Autoconscienciometria: a análise dos próprios traços conscienciais.
10. Autoconscientização assistencial: o exemplarismo dos ajustes ampliando a autolucidez assistencial.
11. Autonomia: a assunção da autonomia evolutiva nas escolhas.
12. Bússola consciencial: o alinhamento com o fluxo cósmico.
13. Cientificidade: a inclusão da cientificidade nas análises dos fatos e parafatos.
14. Coerência: a autochecagem da coerência nas ações pessoais diárias.
15. Confiabilidade: a autoconfiança e a heteroconfiança nos amparadores a partir do
continuísmo nos exercícios do autenfrentamento.
16. Cons: a recuperação de cons magnos.
17. Cosmoética: o aprofundamento contínuo da Cosmoética.
18. Cosmovisão: a ampliação da cosmovisão a partir do entendimento dos conflitos
solucionados.
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19. Criatividade: a aplicação da criatividade na lida dos conflitos inevitáveis.
20. Desassédio: a rotina diária de autodesassédio.
21. Desassim: o exercício de desassimilação energética enquanto técnica profilática de
energias conflitantes.
22. Desrepressão: o despojamento para se autenfrentar.
23. Detalhismo: a postura criteriosa de detalhismo na análise e no registro dos fatos.
24. Discernimento: a adoção do discernimento nas ponderações.
25. EV: o emprego do EV enquanto base para a sustentabilidade energética.
26. Evolução: o entendimento da evolutividade a partir da compreensão de si e do
outro.
27. Experimentação: a utilização de diferentes experimentos na condução da resolução
do conflito intraconsciencial.
28. Extrafisicalidade: a repercussão extrafísica das automediações concretizadas.
29. Flexibilidade: o desprendimento do conflito usando a flexibilidade.
30. Glasnost: a teática da autotransparência nas pesquisas intraconscienciais.
31. Interdisciplinaridade: a pesquisa em diferentes áreas do conhecimento para ampliar a visão de conjunto do contexto conflitivo.
32. Limite: a compreensão do limite da própria ação.
33. Livre arbítrio: a capacidade de manifestar o livre arbítrio nas escolhas pessoais das
melhores alternativas.
34. Lucidez: a expansão da lucidez nas sessões de autorreflexão.
35. Maturidade: o desenvolvimento da maturidade consciencial orientada pelas atitudes interassistenciais diárias.
36. Megafoco: o exercício da fixação no megafoco das demandas a serem restauradas.
37. Pacificação: a experimentação da pacificação intraconsciencial para acesso aos amparadores.
38. Parapercepção: a ampliação das parapercepções a partir do desenvolvimento do parapsiquismo.
39. Paraprofilaxia: as abordagens cosmoéticas na solução dos autoconflitos como evitação de interprisão grupocármica.
40. Pensenidade: a ortopensenidade enquanto ferramenta de Higiene Consciencial.
41. Pesquisa: o desenvolvimento das pesquisas intraconscienciais.
42. Prioridade: o emprego da prioridade em cada momento evolutivo.
43. Proéxis: o cumprimento da proéxis.
44. Projetabilidade: as projeções conscienciais auxiliando na resolução dos autoconflitos.
45. Retilinearidade: a retilinearidade pensênica na manifestação consciencial.
46. Sinalética: o desenvolvimento da sinalética energética, parapsíquica, pessoal.
47. Tecnicidade: lançar mão de técnicas disponíveis para a identificação das reais intenções.
48. Tenepes: a prática diária da tenepes.
49. Tudologia: a aplicação da meganálise, em geral.
50. Voliciolina: a vontade racional atuante na força mentalsomática sobrepujando os comocionalismos conflitivos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a automediação anticonflitiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconflito: Autoconflitologia; Neutro.
02. Autocriticofilia: Criticologia; Homeostático.
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04.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
Autorrespeito multidimensional: Autoconscienciometrologia; Neutro.
Autotares essencial: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
Gestão de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
Juízo de valor: Heterocriticologia; Neutro.
Legislador evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
Paradoxo desassediador: Desassediologia; Homeostático.
Pergunta desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
Técnica da anticonflituosidade-autopacificação: Autexperimentologia; Neutro.

A AUTOMEDIAÇÃO, A RIGOR, PROMOVE O DESNUDAMENTO DA REALIDADE CONSCIENCIAL, GERANDO
A DESCONSTRUÇÃO DOS CONFLITOS E A RESTAURAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PACÍFICA CONSIGO MESMO(A).
Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma ponderar sobre os próprios conflitos intraconscienciais? Já busca a aplicação da automediação anticonflitiva? Em qual profundidade?
Bibliografia Específica:
1. Vasconcelos, Carlos Eduardo de; Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas: Modelos, Processos,
Ética e Aplicações; pref. Misael Montenegro Filho; 238 p.; 13 caps.; 1 E-mail; 110 enus.; 1 website; 78 refs.; 23 x 16 cm;
br.; 2ª Ed. rev.; atual. e amp.; Editora Método; São Paulo, SP; 2012; páginas 41 a 138.

M. L. C.
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AUTOMEGARRECURSO PRÉ-RESSOMÁTICO
(RESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O automegarrecurso pré-ressomático é a conquista pessoal, evoluída e funcional, da conscin lúcida a ser identificada pelo intermissivista, homem ou mulher, a fim de potencializar e dinamizar a consecução da autoproéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição mega deriva do mesmo idioma Grego, mégas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo recurso
provém do idioma Latim, recursus, “curso retrógrado; possibilidade de voltar; caminho para voltar; volta; tornada”. Surgiu no Século XV. O primeiro prefixo pré procede também do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O segundo
prefixo re vem igualmente do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração;
reforço; intensificação”. A palavra somática deriva do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Megarrecurso pessoal. 2. Recurso pré-ressomático. 3. Retrorrecurso
pessoal. 4. Pararrecurso pessoal.
Neologia. As 4 expressões compostas automegarrecurso pré-ressomático, automegarrecurso pré-ressomático passadológico, automegarrecurso pré-ressomático intermissivo e automegarrecurso pré-ressomático somatológico são neologismos técnicos da Ressomatologia.
Antonimologia: 1. Recurso intrafísico. 2. Recurso atual. 3. Recurso pós-ressomático.
Estrangeirismologia: o maxiaproveitamento do próprio background seriexológico e intermissivo; o magnum curriculum vitae pessoal; a awareness evolutiva; o Intermissarium; o recurso paratecnológico top de linha; o selfparamicrochip; o inward knowledge.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da paraperceptibilidade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal paraperceptivo do CI; os parortopensenes; a parortopensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; os paracognopensenes; a paracognopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o holopensene da megafraternidade vivida; a retilinearidade autopensênica fixada.
Fatologia: o automegarrecurso pré-ressomático; os recursos da Paratecnologia Assistencial; os recursos terapêuticos; os recursos prioritários.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os recursos paratécnicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmonizadas; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo cognitivo do agrupamento de termos correlatos;
o sinergismo mais transcendente paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergis-
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mo da quantidade com qualidade; o sinergismo recurso mental–recurso parapsíquico; o sinergismo superdotação consciencial–hiperesforço evolutivo.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;
o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo a paraperceptibilidade interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria da
otimização dos recursos conscienciais; a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumentativas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da Debatologia; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica de
identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas; a Paratecnologia da
Parapsicoteca; a técnica da Impactoterapia; a técnica da Cosmoética Destrutiva; o acervo paratecnológico pessoal habilitando para a liderança exemplar da maxiproéxis.
Voluntariologia: a designação de funções específicas do paravoluntariado à consciex
intermissivista; a autovivência do ciclo ininterrupto voluntariado-paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoconscienciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito halo das lembranças intermissivistas pessoais; os efeitos da indução intermissiva no compléxis; os efeitos cumulativos dos acertos evolutivos em prol da Humanidade e da Para-Humanidade.
Neossinapsologia: a fixação paracerebral das paraneossinapses intermissivas favorecendo a formação das neossinapses conscienciológicas.
Ciclologia: o ciclo intermissão–intrafisicalidade executiva–pós-dessomática avaliativa;
o desenrolar exitoso do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: os recursos conscienciais; os recursos evolutivos; os recursos emergenciais; os recursos energéticos; os recursos interassistenciais; os recursos paramnemônicos; os recursos ortopensênicos.
Binomiologia: o binômio consciência-energia; o binômio potencial assistencial–potencial parapsíquico; o binômio rotinas úteis–hábitos saudáveis; o binômio Tecnologia-Paratecnologia.
Crescendologia: o crescendo automegarrecursos pré-ressomáticos–Pandeiro–CEAEC–
–Interlúdio na implantação da Conscienciologia no planeta Terra.
Trinomiologia: o trinômio identificação-uso-aprimoramento; o trinômio EV–arco voltaico craniochacral–Central Extrafísica de Energia (CEE); o trinômio psicografia–pangrafia–
–Central Extrafísica da Verdade (CEV); o trinômio tenepes–ofiex pessoal–Central Extrafísica da
Fraternidade (CEF); o trinômio da percuciência concentração mental–atenção fixada–hiperacuidade; o trinômio retrofenômenos-fenômenos-parafenômenos; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de parafatos; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; a teática do trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-megafraternismo.
Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida intermissiva; o antagonismo
geopolítico Baratrosfera / Interlúdio; o antagonismo conscin traforista / conscin trafarista; o antagonismo caçadores / caçados; o antagonismo parapercepção assistencial / parapercepção
vampirizadora; o antagonismo consciexes receptivas / consciexes assediadoras; o antagonismo
amizade secular / inimizade secular.
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Paradoxologia: o paradoxo da alavancagem autevolutiva ocorrer através do empenho
máximo pelas heteropromoções evolutivas.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a invexocracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a democracia; a parapsicocracia.
Legislogia: o exercício linear multiexistencial da lei do maior esforço parapsíquico.
Filiologia: a parapsicofilia; a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a cognofilia; a verponofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a energossomatoteca; a assistencioteca; a sinaleticoteca;
a projecioteca; a parafenomenoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Ressomatologia; a Intermissiologia; a Parapercepciologia;
a Evoluciologia; a Seriexologia; a Autopesquisologia; a Autoproexologia; a Holomaturologia;
a Autocogniciologia; a Homeostaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens recursus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: automegarrecurso pré-ressomático passadológico = a conquista pessoal,
evoluída e funcional de autorretrocompléxis; automegarrecurso pré-ressomático intermissivo
= a conquista pessoal, evoluída e funcional do CI; automegarrecurso pré-ressomático somatológico = a conquista pessoal, evoluída e funcional do macrossoma.
Culturologia: a Paracultura da Ressomatologia; a aplicação intrafísica da Paracultura
Conscienciológica.
Caracterologia. Sob a ótica da Intermissiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
12 categorias de automegarrecursos pré-ressomáticos a serem identificados pela conscin intermissivista e aplicados inteligentemente na vida humana, diuturna e interdimensional:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
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Autocons magnos: recuperados.
Auto-holobiografia: autorretrocognições.
Autoidentidade extra: reconhecida.
Autointermissibilidade prolongada: interassistencial.
Automacrossoma.
Automultidimensionalidade consciente: funcional.
Autoparagenética.
Autoparaprocedência sadia: revisitada.
Autoparexcursão interplanetária: rememorada.
Autorretrocompléxis: completismo existencial prévio.
Autorretrofiex: oficina extrafísica, pessoal, anterior.
Curso Intermissivo: pessoal.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o automegarrecurso pré-ressomático, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
02. Autoparaprocedência cursista: Intermissiologia; Homeostático.
03. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
04. Clímax existencial: Ressomatologia; Homeostático.
05. Consciex pesquisadora: Intermissiologia; Homeostático.
06. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
07. Incubação intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
08. Indução intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
09. Intermissão: Intermissiologia; Neutro.
10. Intermissão prolongada: Intermissiologia; Neutro.
11. Megaconvergência intraconsciencial: Serenologia; Homeostático.
12. Memória contínua: Holomemoriologia; Neutro.
13. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
14. Recurso parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
15. Teleobiotipologia: Ressomatologia; Neutro.

O MAIS INTELIGENTE É A CONSCIN LÚCIDA IDENTIFICAR
TODO AUTOMEGARRECURSO PRÉ-RESSOMÁTICO NO DIA
A DIA E BUSCAR APLICÁ-LO, DE IMEDIATO, NA CONSECUÇÃO EFICAZ DA AUTOPROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, dispõe de alguns dos 12 recursos pré-ressomáticos listados aqui? Está satisfeito com as aplicações teáticas de tais recursos?
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AUTOMEGATRAFARISMO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O automegatrafarismo é a condição da consciex reurbanizada (consréu),
ressomada (conscin), ainda portadora de megavícios (megatrafares ou megatraços-fardo) seculares, objeto essencial de assistência para a conscin intermissivista, homem ou mulher, interassistencial, no âmbito da reciclagem intrafísica, terrestre, no Terceiro Milênio.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição mega deriva também do idioma Grego, mégas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo traço
procede do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; arrastar; mover dificultosa ou
lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu no Século XVI. O termo fardo é de
origem controversa, provavelmente do idioma Francês Antigo, fardel, hoje, fardeau, “peso”. Apareceu no Século XV. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou
princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de;
ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”.
Sinonimologia: 1. Conscienciograma da consréu. 2. Perfil da consréu.
Neologia. O vocábulo automegatrafarismo e as duas expressões compostas automegatrafarismo adolescente e automegatrafarismo adulto são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Automegatraforismo. 2. Objetivo assistencial do intermissivista.
3. Objetivo reeducacional da conscin lúcida.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento da conscin quanto à reurbanização extrafísica terrestre.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o esforço para a extinção dos nosopensenes, patopensenes, morbopensenes e retropensenes.
Fatologia: o automegatrafarismo; a natureza instintual; a inclinação para o pior; a Etologia Nosográfica; o temperamento difícil; o feitio belicoso; a índole má; o caráter doentio; a falha de caráter; a carga pesada dos traços-fardo da conscin; a Parageneticologia baratrosférica;
o retrato da consréu; os vampiros emocionais; a megadesconexão evolutiva da consréu; a antiprospectiva evolutiva da conscin; os distúrbios cronicificados procedentes da Baratrosfera; a Enganologia; a Errologia; os conflitos íntimos óbvios; a falta de Higiene Consciencial; o reajuste
dos defeitos; a interassistencialidade; a temperança do assistente; a paciência da conscin intermissivista interassistencial; a pertinência inteligente de examinar as conscins próximas; a evitação
sábia dos respingos dos fracassos alheios; a omissuper oportuna.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Tenepessologia.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico de trafares exprimindo o pior da personalidade da consréu; o sinergismo das energias conscienciais (ECs) a 3 (amparador extrafísico / assistente / assistido).
Principiologia: o princípio da interassistencialidade evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da atração dos afins.
Tecnologia: a técnica da desassimilação energética simpática (desassim).
Voluntariologia: o voluntário da CCCI acompanhado pelo AVA.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito nocivo das automutilações evolutivas; os efeitos retroalimentadores
do holopensene baratrosférico pessoal-grupal-geral.
Neossinapsologia: a necessidade das neossinapses da imperturbabilidade.
Ciclologia: o ciclo doentio Baratrosfera Extrafísica–filiais baratrosféricas intrafísicas;
o ciclo ressoma-dessoma sustentado na Patologia; o ciclo patológico das omissões deficitárias;
o ciclo da reeducação das condutas pessoais.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio conscin-trator–conscin-reboque; o binômio amoralidade-imoralidade.
Interaciologia: a interação interassistencial conscin intermissivista–conscin reurbanizada.
Crescendologia: o crescendo regressivo amoralidade-imoralidade.
Trinomiologia: o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação; o trinômio superdefeitos-hiperdefeitos-megadefeitos.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia.
Antagonismologia: o antagonismo euforin / melin.
Paradoxologia: o paradoxo de a interprisão grupocármica ser o sustentáculo afetivo
evolutivo.
Politicologia: a asnocracia; a assistenciocracia; a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço; as leis de causa e efeito agindo, cedo ou tarde, sobre
a consréu degenerada.
Filiologia: a assistenciofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a esquizomania; a egomania.
Mitologia: os megamitos arraigados.
Holotecologia: a nosoteca; a trafaroteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Parapercepciologia;
a Evoluciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Consciencioterapia; a Parapercepciologia; a Baratrosferologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a pessoa maléfica; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o homem na condição de consréu ressomada; o pré-serenão.
Femininologia: a mulher na condição de consréu ressomada; a pré-serenona.
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Hominologia: o Homo sapiens automegatrafarius; o Homo sapiens consreu; o Homo
sapiens autoludibrians; o Homo sapiens vitiatus; o Homo sapiens inadaptatus; o Homo sapiens
inordinatus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens alienatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: automegatrafarismo adolescente = quando manifesto já na juventude da
conscin; automegatrafarismo adulto = somente manifesto de modo óbvio na maturidade.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade cosmoética.
Taxologia. Dentro do universo da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 megacaracterísticas doentias, graves, capazes de serem detectadas no diagnóstico da consréu
ressomada:
01. Autossuperstições arcaicas.
02. Caráter deformado.
03. Cerebralidade disfuncional.
04. Deliração rotineira.
05. Dismnésia multiexistencial.
06. Escoliose mental.
07. Megainsensatez amaurótica.
08. Necrose do umbigão.
09. Protocérebro reptiliano.
10. Umbilicossoma predominante.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 condições conscienciais práticas, componentes passíveis de compor o quadro do perfil
conscienciométrico da consciência extrafísica (consciex), reurbanizada (consréu), agora homem
ou mulher ressomada:
01. Alucinação.
02. Amoralidade.
03. Ansiosismo.
04. Antiprospectiva evolutiva.
05. Apriorismose.
06. Autalienação.
07. Autassédio cronicificado.
08. Autocorrupção.
09. Automimese dispensável.
10. Decidofobia.
11. Drogadicção autocida.
12. Egão.
13. Fechadismo consciencial.
14. Imaturidade consciencial.
15. Interiorose.
16. Macro-PK destrutiva.
17. Megacidente de percurso.
18. Melin.
19. Multilavagem subcerebral.
20. Murismo.
21. Porão consciencial.
22. Promiscuidade afetiva.
23. Robéxis.
24. Subcérebro abdominal.
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25. Umbigão.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o automegatrafarismo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aborrecimento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
03. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
04. Análise egológica: Heterocriticologia; Nosográfico.
05. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
06. Conscin mal resolvida: Parapatologia; Nosográfico.
07. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
08. Holopensene perversor: Holopensenologia; Nosográfico.
09. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
10. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

O AUTOMEGATRAFARISMO EXIGE ESTUDO APROFUNDADO POR PARTE DA CONSCIN INTERMISSIVISTA QUANDO
DEDICADA À CONSECUÇÃO DA PRÓPRIA PROGRAMAÇÃO
EXISTENCIAL (PROÉXIS), SEJA PESSOAL OU GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém relação direta com fatos atribuíveis ao
automegatrafarismo? Você já emprega a interassistencialidade evolutiva em tais casos?

3424

Enciclopédia da Conscienciologia

AUTOMITRIDATISMO
(AUTOPARAIMUNOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O automitridatismo é a autoparavacinação holossomática progressiva, através do energossoma, vivenciada de modo lúcido pela conscin parapsíquica veterana, notadamente
quando ectoplasta, a partir do atendimento diuturno às neorrequisições interassistenciais fraternas
da desassedialidade, alcançando a imunidade cosmoética despertológica, decorrente da autoimperturbabilidade crescente perante energias conscienciais (ECs) tóxicas e / ou holopensenes patológicos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. Surgiu no Século XX. O termo mitridatismo vem do idioma Latim
Científico, mithridatum, “designação de contraveneno”, adaptado do idioma Grego, Mithridátés,
“Mitrídates VI, rei do Ponto Euxino, a quem era atribuída a invenção de tal mistura”. Surgiu no
Século XVIII. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, 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.
Sinonimologia: 01. Automitridatização. 02. Autenergodiálise. 03. Autoparavacinação
interassistencial. 04. Assimilação voluntária autoparaterapêutica. 05. Imunização energética autodefensiva. 06. Autoparaimunidade consciencial. 07. Autoimunidade holossomática. 08. Autovacinação holossomática. 09. Autorrefratariedade assediológica. 10. Autodefensividade gradual
holossomática.
Neologia. O vocábulo automitridatismo e as duas expressões compostas automitridatismo rústico e automitridatismo sofisticado são neologismos técnicos da Autoparaimunologia.
Antonimologia: 1. Cascagrossismo. 2. Antiautomitridatismo. 3. Autassedialidade.
4. Autointoxicação bioenergética. 5. Assim holossomática ignorada. 6. Perturbabilidade holossomática. 7. Intoxicação autopensênica. 8. Baixa autoimunidade holossomática. 9. Bloqueio
energossomático.
Estrangeirismologia: a conscin rudi cortice inconsciente; a holosfera venom-resistant
da conscin ou consciex desperta; as iscagens assistenciais instantâneas en passant; a identificação
e cuidados com o locus minoris resistentiae; o savoir-faire energético autevolutivo; a importância
do rapport interconsciencial; a consciência go-between interassistencial; a maîtrise de soi, indispensável para o desempenho energético avançado; a importância do know-how interassistencial;
a proatividade na démarche cosmoética pró-assistência; as ECs na condição de mot de passe
interdimensional; o Serenarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da Autoparaimunologia.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Desconfortos denotam imperícia. Autoincorruptibilidade: autodefesa cosmoética. Assimilações reclamam
ações. Assim, não dá. Desassim: prontidão energossomática.
Coloquiologia: nos processos interassistenciais, importa identificar a conscin “pau mandado” ou “bucha de canhão”, mensageira patológica inconsciente dos assediadores exaurindo reservas bionergéticas do assistente inexperiente, para desarticular o atendimento ao verdadeiro alvo-assistencial. Em se tratando de energias, se não fizer bem, faz mal.
Citaciologia: – Dosis sola facit venenum (Philippus Auréolus Théophratus Bombast von
Hohenheim, Paracelsus, 1493–1541).
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodesperticidade; os holopensenes tóxicos; os
energopensenes; a energopensenidade; os imunopensenes; a imunopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a pensenosfera hígida filtrante.
Fatologia: o automitridatismo; as reações emocionais e consequências energéticas, literalmente em cadeia, enredando a conscin incauta nas interprisões grupocármicas; a tacon patrocinando assins insuspeitadas; a boa intenção e boa vontade do assistente ingênuo, sem autodiscernimento; a premência da conquista da impertubabilidade nas interações conscienciais; a autopensenidade otimista lúcida na condição de autodefesa natural; a tares antigargalo na medida certa
neutralizando efeitos das assins; os maus hábitos pesando na economia energética dos ambientes;
a decisão providencial de priorizar a desassim, antes, durante e após os trabalhos interassistenciais; a prática da autobenignidade fraterna; a relevância da pacificação íntima, condição essencial
para a autoimunidade cosmoética; o parasitismo energético da conscin pessimista; o desbloqueio
cortical; o marasmo bioenergético; a verbetografia ao modo de campanha de utilidade pública
para a autorretratação muldimensional; a anticonflitividade crescente; a cronicificação de bloqueios e doenças provocados pelas cargas energéticas patológicas aderidas aos órgãos no soma do assistente; o colapso energético; o corpo fechado da conscin cosmoética interassistencial; a capacidade de autorrealização; os convites-armadilha; a tenepes dinamizando a automitridatização do
praticante; a falta de sensibilidade energética; a consolidação paciente da autossegurança energética; a erradicação dos traços pessoais de subumanidade; o descarte definitivo da autovitimização;
a transafetividade das amizades raríssimas favorecendo o suporte afetivo-assistencial; a autossuperação do cascagrossismo, em todas as modalidades; o rigor prudente e o zelo pela manutenção exaustiva das regras de segurança nos trabalhos de campo; o valor da técnica da mudança de
bloco intelectivo na labilidade parapsíquica mentalsomática, afastando influências extrafísicas espúrias; os males advindos da preguiça de proceder às desassins; as paracredenciais da FEP garantindo a assistência explícita dos amparadores ao líder tarístico em serviço; a comemoração silenciosa congratulatória do vintênio autotenepessístico.
Parafatologia: a perícia energética na promoção dos autencapsulamentos parassanitários; os parabanhos energéticos salutares providenciais; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; o emprego do arco voltaico craniochacral; o circuito coronofrontal facilitando os desbloqueios encefálicos; a familiaridade com a Central Extrafísica de Energia (CEE); a mobilização básica de energias (MBE); a enciclopédia pessoal da sinalética energoparapsíquica; a pronta
identificação de intoxicações derivadas de assins; o abortamento das abordagens extrafísicas indesejáveis e / ou desnecessárias; a realidade e identificação das semipossessões malignas e benignas; as sondagens bioenergéticas profiláticas; as aspersões energéticas desassimiladoras; a descoincidência do paracérebro permitindo “vazar” ideias inatas parapsíquicas recuperadas em situações emergenciais; o automitridatismo energoassistencial; os processos criativos desassimilatórios obtidos em neoexperiências parapsíquicas; a lobotomia parapsíquica não preservando
o sensitivo das abordagens extrafísicas predatórias; a desatenção do assistente quanto às assimilações de energias gravitantes deletérias; a conexão assídua com as Centrais Extrafísicas; o paramicrochip dinamizando a automitridatização do portador ou portadora; a parabeleza harmoniosa
das auras humanas iridescentes; a energodiálise autodesintoxicante; o uso consciente e produtivo
das autopotencialidades ectoplásticas; a paraprofilaxia do efeito kriptonita; a sinalética inconfundível da doação de neuroectoplasma; o desenvolvimento da autoparaimunidade; a psicosfera-medicamento; o automitridatismo parapsíquico; o paracérebro mais ou menos “mergulhado” no
cérebro físico fazendo a diferença na recuperação de megacons parapsíquicos; os autoparabanhos
energéticos desassimilantes; o amparo funcional especializado monitorando a automitridatização
gradativa do assistente autolúcido.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tenepes-automitridatismo; o sinergismo iscagem extrafísica lúcida–desempenho interassistencial máximo; o sinergismo flexibilidade energossomática–
–desassins profiláticas; o sinergismo holossomático; o sinergismo macrossoma-supersaúde; o sinergismo MBE-EV; o sinergismo do fluxo energético vertical.
Principiologia: o princípio da economia de males; os princípios universais; o princípio
da descrença (PD); o princípio da interassistencialidade; o princípio da contiguidade; o princípio dos megaesforços; o princípio da audácia evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código de conduta inato; o código herdado de usos e costumes; o código pessoal de
competência; os códigos gerados pelo estilo de vida conscienciológico; os códigos das comunexes evoluídas.
Teoriologia: a teoria do automitridatismo; a teoria da pré-mãe; a teoria da autocognição parapsíquica multividas; a teoria da dragona parapsíquica; a teoria da autoparaperceptibilidade; a teoria da usina consciencial; a teoria da segunda dessoma.
Tecnologia: a técnica do automitridatismo progressivo; a técnica da soltura energossomática; a técnica da megaeuforização; a técnica da chuveirada energética hidromagnética; a técnica da ectoplasmia; a técnica do amparo extrafísico funcional; a técnica dos nevoeiros bioenergéticos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Energossomática; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia;
o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Ofiexologia; o Colégio Invisível da
Autodespertologia.
Efeitologia: o efeito desafiador do automitridatismo; o efeito automotivador do automitridatismo; o efeito autossuperador do automitridatismo; o efeito admoestador do automitridatismo; o efeito tranquilizador do automitridatismo; o efeito criador do automitridatismo; o efeito
empreendedor do automitridatismo.
Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pela autevolução cosmoética; as neossinapses derivadas da autoconsciência energossomática; as neossinapses obtidas pela autoparaimunidade holossomática; as neossinapses advindas dos cursos de campo; as neossinapses originadas nas dinâmicas parapsíquicas; as neossinapses nascidas da autorreciclogenia; as neossinapses oriundas do curso Acoplamentarium.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo autoprojetivo; o ciclo virtuoso das autodefesas energéticas; o ciclo adrenalina–perda de domínio energético; o ciclo precognição-retrocognição; o ciclo primener-cipriene; o ciclo das extrapolações parapsíquicas.
Binomiologia: o binômio interassistência-autoparamitridatismo; o binômio tenepes-ofiex; o binômio blindagem energética–heterencapsulamento; o binômio energodiálise-autodessassim; o binômio salvo-conduto–salvaguardas; o binômio imunidade-refratariedade; o binômio
parassepsia-neutralização.
Interaciologia: a interação força presencial–potência energética; a interação consciência-energia; a interação vitalidade-homeostasia; a interação acoplamento energético–assimilação; a interação aura sadia–psicosfera irradiante; a interação gabarito evolutivo–banca energética; a interação bioenergética intoxicante.
Crescendologia: o crescendo labilidade parapsíquica psicossomática (emocional)–labilidade parapsíquica mentalsomática (intelectual); o crescendo prudência parapsíquica–parassegurança assistencial; o crescendo assistência-maximoréxis; o crescendo miasma-ectoplasmaneurectoplasma; o crescendo intervenções-intercessões.
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Trinomiologia: o trinômio (aliteração) mago-místico-médico; o trinômio energias paradas-estagnadas-tóxicas; o trinômio energias dinâmicas-ativas-vitais; o trinômio parassincronicidade–mensagem–alerta consciencial; o trinômio poluição-contaminação-contágio; o trinômio
CCE-CEF-CEV; o trinômio técnica de mais 1 ano de vida intrafísica–tenepes–dinâmica parapsíquica.
Polinomiologia: o polinômio soma-alimentação-respiração-transpiração; o polinômio
tranquilidade-imperturbabilidade-hiperacuidade-sobrepairamento; o polinômio polivalência–
–versatilidade–multimodalidade–criatividade assistencial; o polinômio ambientes-objetos-vestimentas-energias; o polinômio conscin assimilada–irritada–lábil–semi-possessa; o polinômio
acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio pessoa-hora-lugarcontexto.
Antagonismologia: o antagonismo visão curva / visão turva; o antagonismo ECs profiláticas / ECs predatórias; o antagonismo assédio / desassédio; o antagonismo energosfera potente / energosfera frágil; o antagonismo conscin-assistente / consener; o antagonismo desassim
/ autointoxicação; o antagonismo automitridatismo lúcido / pusilanimidade interassistencial.
Paradoxologia: o paradoxo da vacinação; o paradoxo de quanto mais doação de ECs
sadias mais energia imanente (EI) para manutenção do assistente; o paradoxo acumulação-saturação; o paradoxo energodefensivo; o paradoxo soma forte–energossoma bloqueado; o paradoxo do macrossoma supersensível; o paradoxo de o automitridatismo (autoparaimunidade) ser
obtido através da autexposição às ECs tóxicas.
Politicologia: a desassediocracia; a parapsicocracia; a energocracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a proexocracia; a lucidocracia; a conviviocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico interassistencial; a lei da sobrevivência
do mais apto; as leis da Energossomatologia; a lei da empatia; as leis parassociais; a lei de responsabilidade do mais lúcido; as leis paradireitológicas.
Filiologia: a parapsicofilia; a imunofilia; a terapeuticofilia; a autocurofilia; a desassimilofilia; a realismofilia; a interassistenciofilia.
Sindromologia: a síndrome de burnout; a síndrome do pânico; a síndrome da dispersão
consciencial (SDC); a síndrome da despriorização existencial; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de frequentar ambientes absorvedores.
Mitologia: o mito da santidade; o mito do médium-mártir.
Holotecologia: a energossomatoteca; a potencioteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a interassistencioteca; a profilaticoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Autoparaimunologia; a Parassanitariologia; a Autoparapercepciologia; a Autexperimentologia; a Energossomatologia; a Parafenomenologia; a Homeostaticologia; a Parassemiologia; a Paraprofilaxiologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a conscin lúcida; a conscin pré-desperta, a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a minipeça assistencial lúcida; a conscin macrossômata; a pessoa
atenta; a pessoa ambiatenta; a pessoa desatenta; a conscin usina bioenergética; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista, o amparador intrafisico; o energizador; o intermissivista; o desassediador; o compassageiro evolutivo; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o verbetólogo; o verbetógrafo; o projetor
consciente; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista, a amparadora intrafisica; a energizadora; a intermissivista; a desassediadora; a compassageira evolutiva; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a du-
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plista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a verbetóloga; a verbetógrafa; a projetora consciente; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tachypsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: automitridatismo rústico = a absorção diária de energias patológicas promovendo ainda a autointoxicação holossomática leve e eventual da conscin-assistente, no processamento automitridatório iniciante; automitridatismo sofisticado = a absorção diária de altos teores de ECs desequilibradas de consciexes enfermas na tenepes 24 horas, sem rebarbas e / ou ressacas energéticas para o tenepessista veterano.
Culturologia: a cultura da Imunologia; a cultura da parassepsia; a cultura da Paraprofilaxiologia; a cultura geral parapsíquica; a cultura da autopesquisa científica; a cultura das
práticas bioenergéticas diárias; a cultura da desassim.
Biografologia. Com o enfoque da Autoparaimunologia, eis na ordem cronológica,
2 exemplos expressivos na casuística de pré-serenões ilustres, para enriquecer as pesquisas
práticas dos interessados na autoparaimunidade cosmoética:
1. Mitrídades. Caio Plínio Segundo (23–79 e.c.), conhecido por Plínio, o Velho na
grande obra História Natural, faz menção ao caso de Mitrídates VI Eupátor Dionísio (132–63
a.e.c.), rei do Pontos Euxino, na Grécia, responsável pelos primeiros estudos sobre antídotos,
conhecidos posteriormente por mitridatos. Preocupado com a própria segurança, com vistas
à autoimunização, adotou a prática de ingerir diariamente, quantidades mínimas de veneno.
Pompeio Magnus (106–48 a.e.c.) venceu Mitrídates e recolheu os apontamentos, traduzidos
posteriormente para o Latim por Carolus Linnaeus (1707–1778). O rei dessomou apunhalado pela
mão da soldadesca.
2. Lady. Denominada inicialmente inoculação ou variolação, a técnica paradoxal da vacina tem origem milenar, conhecida pelos antigos chineses. Contudo, os primeiros procedimentos
de imunização na Europa são atribuídos à iniciativa da embaixatriz inglesa em Istambul, Lady
Mary Wortley Montagu (1689–1762), poetisa e missivista. A versátil escritora descobriu o processo praticado pelos turcos introduzindo o líquido extraído da crosta de varíola do infectado na
pele de indivíduos sãos. Imunizou os filhos, popularizou a técnica na Inglaterra e, posteriormente,
em toda Europa.
Aquisição. Consoante a Interassistenciologia, eis na ordem alfabética 5 exemplos práticos de condições delicadas a serem enfrentadas com realismo, mormente pelo docente-assistente
parapsíquico, homem ou mulher, quando em itinerância parapedagógica, face à estreita relação
com a aquisição sadia do automitridatismo:
1. Bagulhos. A sondagem acurada para detecção da presença e retirada, quando possível, de bagulhos energéticos dos ambientes (hotéis, residência de voluntários ou de familiares),
por exemplo, o quarto de hóspede oferecido, ostentando espada original de samurai.
2. Desrepressão. A prioridade absoluta na desativação definitiva do viveiro de doenças
emocionais e psicológicas, notadamente, no comportamento do próprio docente-assistente parapsíquico, através do desassombro interassistencial, da autopesquisa permanente, da destreza com
a desassim e da desrepressão cosmoética gradativas.
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3. Inspirações. O trabalho infatigável de autalerta franco em prol de maior atenção
possível aos assistíveis e às inspirações dos amparadores, principalmente em circunstâncias
críticas e / ou de risco, tornando possível o melhor para todos.
4. Projeções. A importância e o valor atribuídos às projeções precognitivas preventivas
amparadas na evitação de prováveis situações de risco a serem enfrentadas pelo agente retrocognitor-desassediador ou pelos assistíveis.
5. Voliciolina. A necessidade do emprego da vontade inquebrantável, da maturidade decisória e do aditivo voliciolina nos desafios da auto e heterodesassedialidade interassistencial.
Acumulação. A absorção frequente e continuada de substâncias químicas tóxicas pode
gerar reações alérgicas graves por acumulação e até a dessoma do organismo biológico, notadamente da conscin parapsíquica inconsciente.
Saturação. A absorção frequente e continuada de ECs tóxicas dos assistidos pelo assistente cosmoético lúcido pode levar à autoparaimunização holossomática gradual.
Técnicas. O diferencial entre as duas realidades, para o assistente veterano, é o conhecimento e emprego autolúcido de técnicas, ao modo da desassim e do EV profilático, além do autodiscernimento crescente quanto às pararrealidades.
Convergência. O ideal é favorecer ao máximo a dinâmica bioenergética e bioquímica,
adotando hábitos saudáveis e rotinas úteis, colaborando com a fisiologia e parafisiologia do holossoma, para desonerar os amparadores de função.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o automitridadismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assim: Energossomatologia; Neutro.
02. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
03. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
05. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
06. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Banho energético: Energossomatologia; Homeostático.
08. Bloqueio zero: Autodesassediologia; Homeostático.
09. Encapsulamento consciencial: Energossomatologia; Neutro.
10. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
11. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
12. Parainterceptação desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
13. Paradoxo holossomático: Holossomatologia; Neutro.
14. Paradoxo autodefensivo: Paradoxologia; Neutro.
15. Usina consciencial: Energossomatologia; Neutro.

O AUTOMITRIDATISMO É DESAFIO EVOLUTIVAMENTE INEVITÁVEL, A SER ENFRENTADO COM AUTOMOTIVAÇÃO
CRESCENTE PELAS CONSCINS LÚCIDAS INTERASSISTENCIAIS ATENTAS À PARAIMUNIDADE DESPERTOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem experimentando o automitridatismo gradual
explícito? Desde quando? Quais proveitos tirou da experiência?
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AUTOMOTIVAÇÃO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A automotivação é o ato ou a disposição pessoal, sadia e continuada para se
viver com autoconfiança, otimismo e bom humor, capaz de conduzir a conscin ao completismo
existencial (compléxis) da tares.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra motivação procede do idioma Francês, motivation, do verbo motiver, e este do idioma Latim, motivus, “relativo ao movimento; móvel”. Surgiu em 1899.
Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão sinonímica da automotivação, dispostas na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Decidologia: autodecisão acertada; selfperformance decidida.
02. Egocarmologia: animismo; autodinamia; autointeresse; autotensão sadia.
03. Energossomatologia: energização pessoal; ortodisposição.
04. Evoluciologia: antivitimização.
05. Pensenologia: inspiração; otimismo; perseverança.
06. Priorologia: ortofinalística; ortomotivação.
07. Proexologia: alavancagem da proéxis; gosto pela vida intrafísica.
08. Psicossomatologia: alegria; satisfação benévola.
09. Somatologia: antiestafa; autovivacidade; autovitalidade; incansabilidade; bom
ânimo.
10. Voliciologia: autodisposição; força motriz pessoal; propulsão da vontade; transpiração prazerosa.
Neologia. Os 3 vocábulos miniautomotivação, maxiautomotivaçao e megautomotivação
são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão antonímica da automotivação, dispostas na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Decidologia: autoinsegurança; heterodesmotivação (pressão externa); indefinição.
02. Egocarmologia: autoculpa paralisante; autodepreciação.
03. Energossomatologia: defasagem energética; descompensação energética.
04. Evoluciologia: autovitimização; estagnação consciencial; inoperância.
05. Pensenologia: pessimismo; travão autopensênico.
06. Priorologia: antimotivação; ausência de objetivos.
07. Proexologia: desgosto pela vida humana; desleixo; dispersão consciencial; displicência.
08. Psicossomatologia: desespero; falta de entuasiasmo; insatisfação permanente; melin; tristeza habitual.
09. Somatologia: apatia pessoal; astenia; autodesânimo; autoindisposição; estafa; preguiça.
10. Voliciologia: acídia; autodesmotivação; má vontade pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à automotivação.
Coloquiologia. Pelo coloquialismo, a pessoa sem automotivação, em geral, é chamada
de trailer, reboque e peso morto.
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II. Fatuística
Pensenologia: o foco fixado da autopensenidade; os autopensenes cosmoéticos; os autopensenes evolutivos.
Fatologia: a automotivação; a ortomotivação; o autodinamismo; a autodedicação; a autabnegação; a animação pessoal; a autodisposição para as atividades construtivas; a superdisposição pessoal; a manutenção do interesse pessoal; o pré-requisito da realização libertária; o bem-estar pessoal; o interesse otimista pelo presente-futuro; a eumatia; o estado motivacional pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Enumerologia: a vontade; o autodesassédio; a tarefa específica; a autorresponsabilidade; o trabalho em equipe; o autodinamismo consciencial; a manutenção da proéxis.
Binomiologia: o binômio vontade-automotivação; o binômio decisão-motivação; o binômio dinamismo-automanutenção; o binômio admiração-discordância.
Crescendologia: o crescendo responsabilidade-automotivação.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-coerções.
Antagonismologia: o antagonismo planejamento / realização.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a voliciocracia.
Filiologia: a conscienciofilia; a voliciofilia.
Holotecologia: a volicioteca; a psicossomatoteca; a laboroteca; a discernimentoteca;
a experimentoteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;
a Voliciologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade forte; a conscin automotivada; a conscin com Curso Intermissivo (CI; intermissivista); a conscin jovem na invexibilidade; a conscin em primener; a conscin de macrossoma; a conscin com ofiex; o ser desperto.
Masculinologia: o homem de ação; o tocador de obra; o gestor decidido; o tenepessista;
o projetor consciente; o epicon lúcido.
Femininologia: a mulher de ação; a tocadora de obra; a gestora decidida; a tenepessista;
a projetora consciente; a epicon lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautomotivação = a postura da pessoa enfrentando com bom humor
a realização do trabalho construtivo de paciência, demorado, monótono e enfadonho; maxiautomotivação = o ato de a conscin, homem ou mulher, encarar com bom ânimo e perseverança a consecução da própria programação existencial (proéxis).
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Motor. Mediante a Conscienciometrologia, a maior força da conscin é a vontade. Com
a vontade (Voliciologia), todos os fatores energéticos do ambiente, a influência de assédios intra
e extrafísicos, as minidoenças e as indisposições tornam-se irrelevantes. A vontade é o motor da
automotivação.
Priorização. No universo da Evoluciologia, há de se priorizar a consecução da tarefa
mais relevante quanto ao mentalsoma, à tares e à policarmalidade, quando se está disposto, in the
mood, para desenvolver a ação, sem se render a quaisquer insinuações quanto à preguiça física ou
à estafa mental.
Autodesorganização. No contexto da Intrafisicologia, a pior conscin no trato pessoal,
dentro da equipe de trabalho, é quem exige pressão externa para desenvolver as próprias tarefas,
deveres e obrigações, sem iniciativa, expediente, maturidade nem selfperformance, seja devido
a algum processo patológico somático ou pela criação de maus hábitos pessoais, arraigados, de
indisciplina, desorganização ou displicência.
Intelectualidade. Pela Holomaturologia, somente a automotivação conduz a conscin
à realização intelectual complexa em favor dos outros, exigindo mais tempo, esforço, elaboração
e muita energia consciencial (EC).
Complexidade. Sob a ótica da Homeostaticologia, a automotivação é condição consciencial complexa apresentando gradações e recebendo a influência de inúmeros fatores, sendo
sempre importante como estudo aprofundado para as reciclagens da conscin lúcida.
Fatores. Pelos conceitos da Paracronologia, o horário para a consecução da ação, a carga horária pessoal de sono bem atendida e a decisão acompanhada da feitura prática, imediata,
sem preterição, são fatores positivos influindo vigorosamente em tudo de útil desenvolvido pela
conscin a qualquer dia, em toda parte.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a automotivação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
2. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
3. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
4. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
5. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
6. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
7. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.

O MAIS INTELIGENTE QUANTO À AUTOMOTIVAÇÃO
É SABER JUNTAR A GARRA MÁXIMA COM A OPORTUNIDADE EVOLUTIVA NO TIMING MELHOR DA EXECUÇÃO POTENCIALIZADA DAS TAREFAS PRIORITÁRIAS.
Questionologia. Você mantém motivação continuada nos empreendimentos mais relevantes da programação existencial? Já descartou, em definitivo, o perfeccionismo, o workaholism
e o burnout?
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AUTOMOTIVAÇÃO AUTORAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A automotivação autoral é o ato ou disposição sadia e continuada, capaz de
permitir à conscin, homem ou mulher, a iniciativa, o desenvolvimento e a acabativa de livro
pessoal, notadamente conscienciológico, para ser compartilhado junto aos compassageiros evolutivos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra motivação procede do idioma Francês, motivation, do verbo motiver, e este do idioma Latim, motivus, “relativo ao movimento; móvel”. Surgiu em 1899. O termo
autoral vem do idioma Latim, auctor, “produtor; gerador; fundador; inventor; escritor; preceptor”.
Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autodisposição autoral. 2. Autencorajamento autoral. 3. Estímulo
motivacional autoral. 4. Automotivação pró-gescon.
Neologia. As 3 expressões compostas automotivação autoral, automotivação autoral básica e automotivação autoral avançada são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Acrasia gesconológica. 2. Automotivação artística. 3. Desmotivação na escrita.
Estrangeirismologia: a mentalsomatic practice; os insights automotivacionais para a escrita.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à importância da escrita.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Colheremos, após publicação. Escrevamos nossos livros. Gescon: autorrevezamento multiexistencial.
Citaciologia. – Escrever é que é o verdadeiro prazer, ser lido é um prazer superficial
(Virgínia Woolf, 1882–1941).
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Automotivação. A automotivação é superior a autocognição científica quanto à assimilação do aprendizado. O ideal, portanto, é, antes de informar, incentivar a motivação da personalidade para aprender o assunto”.
2. “Autoneuroléxico. Quando a conscin autora possui o hábito de autoimperdoamento
quanto à autodisciplina para a produtividade mentalsomática, ela melhora o autoneuroléxico
e, como consequência, expande o rendimento conscienciográfico”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal autoral; o materpensene conscienciográfico; os
harmonopensenes; a harmonopensenidade; o holopensene pessoal da Comunicologia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; o holopensene pessoal da interassistencialidade autoral.
Fatologia: a automotivação autoral; a iniciativa tarística de os escritores mais experientes se tornarem consultores técnicos dos neoescritores; o autodesafio gesconológico; a autorganização motivacional autoral; o aperitivo intelectual motivador; a escrita contínua e organizada;
a diversificação das atividades na escrita; a automotivação assídua dos afazeres da escrita; a adaptação dos recursos para escrever; a automotivação aproveitada para ampliar a leitura das pesqui-
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sas; os benefícios da escrita à mão; o ato de despertar para a escrita multidimensional; o tema enquanto fator motivacional; a leitura expansiva; a achega matemática; a ultrapassagem dos gargalos, a exemplo das 100 páginas escritas do livro; a louçania estilística a ser alcançada; o continuísmo conscienciográfico; a definição do novo título antes da conclusão da gescon em andamento;
a fartura para a escrita nesta Era Consciencial no Século XXI; o Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC) sendo local ideal para ampliar a mentalsomaticidade; o júbilo cerebral raciocinológico; o torneio do neuroléxico analógico; o sincronismo do tema da escrita com
o Programa de Aceleração da Erudição (PAE); as experiências do autor na apresentação de cursos, artigos, defesa de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e na publicação do livro
pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conexão com
o amparo extrafísico e as ideias inatas; o aporte extrafísico proporcionando a autodisposição para
escrever; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as companhias extrafísicas afins influenciando na escrita tarística; a repercussão dos parafatos deslanchando a escrita conscienciológica;
as parapercepções; o parapercepto estimulando múltiplas informações comunicacionais; o bem-estar após a sessão da tenepes e as neoideias decorrentes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelecção ágil–cognição vasta; o sinergismo comunicativo forma-conteúdo; o sinergismo coesão ideativa–coerência comunicativa; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo autodesassédio-heterodesassédio.
Principiologia: o princípio da primazia do conteúdo sobre a forma.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à escrita pessoal; os códigos criados com anotações, motivados pela ampliação de acertos e correções gráficas.
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos (CI).
Tecnologia: a técnica de escrever assessorado pelos especialistas da União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); a técnica da digitação e impressão do texto; a técnica do cosmograma; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica das 50 vezes
mais; as técnicas de qualificação da escrita; a técnica de ler em movimento, caminhando, expandindo a oxigenação cerebral; a técnica de ler anotando; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da participação nos Círculos Mentaissomáticos; as técnicas de divisão da atenção.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico dos verbetógrafos nas diversas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os voluntários da Associação Internacional Editares (EDITARES); os voluntários da União dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); os voluntários da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); os voluntários da Associação Internacional de Pesquisologia para Megaconscientização
(RECONSCIENTIA); os voluntários do Holociclo; os voluntários da Holoteca.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores Conscienciológicos; o Colégio Invisível
dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas;
o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da
Comunicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito automotivacional das miniconquistas teáticas periódicas; o efeito
de escrever com os novos autores e com os autores veteranos no laboratório conscienciológico
de Conscienciografologia do CEAEC; o efeito de participar do curso Imersão na Escrita da
UNIESCON; o efeito de escrever no Holociclo, na Holoteca e na biblioteca pessoal; o efeito de
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escrever verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia; a escrita enquanto efeito da autodeterminação.
Neossinapsologia: as neossinapses construídas pela automotivação pesquisísticas.
Ciclologia: o ciclo ler-anotar-digitar-revisar.
Enumerologia: a palavra; o vocábulo; o lexema; o grafema; a frase; o idioma; a língua
gráfica. A autodecisão; o início; a continuidade; a revisão; a conclusão; a publicação; o ganho
energético para as próximas obras.
Binomiologia: o binômio tempo de semear–tempo de colher; o binômio autodeterminação–esforço pessoal; o binômio verbetógrafo-revisor; o binômio automotivação-positividade;
o binômio vontade-automotivação; o binômio publicação–doação dos direitos autorais.
Interaciologia: a interação acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; a interação revisor-autor; a interação autor-leitor; a interação acoplamento–desacoplamento
áurico.
Crescendologia: o crescendo da escrita conscienciológica; o crescendo artigo–verbete–
–livro–obra-prima.
Trinomiologia: o trinômio ação-motivação-realização; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio cognitivo conversação-leitura-escrita; o trinômio higiene física–higiene
mental–Higiene Consciencial.
Polinomiologia: o polinômio vontade-motivação-motricidade-mentalsomática.
Antagonismologia: o antagonismo automotivação / ansiosismo; o antagonismo analfabetismo / autocognição; o antagonismo caligrafia / ideia; o antagonismo restringimento intrafísico / expansão da consciência; o antagonismo egocentrismo / altruísmo.
Politicologia: as políticas de adesão às reformas ortográficas.
Legislogia: as leis de incentivo a novos escritores; a lei do maior esforço aplicada à autexpressão autoral.
Filiologia: a neofilia; a interassistenciofilia; a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia;
a autocogniciofilia; a bibliofilia; a proexofilia; a leiturofilia.
Fobiologia: a grafofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome do segundo livro; a síndrome do autodesperdício do autorando sem produtividade.
Maniologia: a grafomania; a bibliomania.
Mitologia: o mito de o livro digital substituir o livro de papel.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a invexoteca; a recexoteca; a proexoteca; a grafopensenoteca; a assistencioteca; a lexicoteca; a linguisticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Pangrafologia; a Evoluciologia; a Autopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Enciclopediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin automotivada; a conscin autoranda; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o autor; o intermissivista; o intelectual; o pesquisador; o exemplarista;
o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o conviviólogo; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o ofiexista; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o epicon lúcido; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o completista.
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Femininologia: a autora; a intermissivista; a intelectual; a pesquisadora; a exemplarista;
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 duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a convivióloga; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista;
a ofiexista; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a epicon lúcida; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a completista.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: automotivação autoral básica = a do autor iniciante, aflorando os talentos naturais dos conhecimentos aplicados à escrita; automotivação autoral avançada = a do autor
veterano, ampliando o rol de gescons tarísticas a caminho do completismo existencial.
Culturologia: a cultura da gesconografia conscienciológica; a cultura universalista;
a cultura científica; a cultura da Erudiciologia Evolutiva.
Automotivaciologia. De acordo com a Autocogniciologia, eis, por exemplo, listados em
ordem alfabética, 5 ambientes mentaissomáticos propícios à automotivação autoral:
1. Círculo Mentalsomático: o amadurecimento consciencial; o debate de ideias.
2. Curso Acoplamentarium: a expansão ideativa e cosmovisiológica do tema, a partir
da vivência de parafenômenos.
3. Curso Imersão na Escrita: o aprimoramento; a ampliação e conclusão dos textos.
4. Holociclo e Holoteca: os artefatos do saber facilitando o aprofundamento das pesquisas e autopesquisas.
5. Programa de Aceleração da Erudição (PAE): o saneamento das lacunas da formação
cultural.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com a automotivação autoral, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente confluencial: Confluenciologia; Neutro.
02. Antiautomarasmologia: Gesconologia; Homeostático.
03. Aporte autoral: Conscienciografologia; Neutro.
04. Automotivação verbetográfica: Comunicologia; Homeostático.
05. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autorado despertogênico: Despertologia; Homeostático.
07. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
08. Escrita conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Escrita precisa: Grafopensenologia; Neutro.
10. Escrita reciclogênica: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Escritor conscienciólogo: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Estafa intelectual: Experimentologia; Nosográfico.
13. Grafoproéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
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15. Trafor da escrita: Traforologia; Homeostático.

SEM AUTOMOTIVAÇÃO AUTORAL, OS INTERMISSIVISTAS
PODEM ACOMODAR-SE NO MARASMO, POSTERGANDO
GESCONS TARÍSTICAS, PRIORITÁRIAS, NEGLIGENCIANDO
A PROÉXIS PROPULSORA DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui desempenho autoral satisfatório? Mantém
a automotivação e possui interesse autocrítico crescente pelas verdades relativas de ponta da
Conscienciologia?
Filmografia Específica:
1. Bola de Fogo. Título original: Ball of Fire. País: EUA. Data: 1941. Gênero: comédia. Censura: 12 anos.
Idioma: inglês. Cor: preto e branco. Legendado: Português. Direção: Howard Hawks. Elenco: Barbara Stanwick, Gary
Cooper; Oskar Homolka; Henry Travers; S.Z. Sakall; Tully Marshall; Leonid Kinskey; Richard Haydn; & Aubrey Mathe.
Roteiro: Billy Wilder; & Charles Brackett. Produção: Samuel Goldwyn. Fotografia: Gregg Toland. Outros dados: Indicado ao Oscar: Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz (Barbara Stanwyck), Melhor Gravação de Som e Trilha Sonora.
Versão da Branca de Neve e os Sete Anões, adaptada por Billy Wilder e Charles Brackett. Sinopse: Turma intelectual de
oito professores solteirões, focada em trabalho, está voltada exclusivamente para a elaboração de enciclopédia. Bertram
Potts, o mais novo, tem enquanto função preparar a parte de literatura inglesa e deseja incluir no trabalho as mais variadas
formas de gíria. Assim, anda entre a população fazendo anotações e encontra em Sugarpuss O‟Shea, cantora sexy de boate, fonte inesgotável de termos popularescos.
Bibliografia Específica:
1. Machado, Cesar; A Escrita e seus Benefícios; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 6; N. 6; Ed. Especial; 1 E-mail; 6 enus.; 1 microbiografia; 1 sigla; 2 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 15 a 18.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares (EDITARES); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 309
e 310.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguacu, PR; 2007; páginas
573 e 574.
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 (EDITARES); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
209, 210, 622 e 1210.
5. 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 (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 122
e 607.
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AUTOMOTIVAÇÃO VERBETOGRÁFICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A automotivação verbetográfica é o ato ou a disposição pessoal, sadia,
continuada para expor ideias de modo sincero, teático, reflexivo, racional e mentalsomático, através da proposição, escrita e defesa de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, compartilhando a prática da tares, com os compassageiros evolutivos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autos,
“eu mesmo; por si próprio”. A palavra motivação procede do idioma Francês, motivation, do
verbo motiver, e este do idioma Latim, motivus, “relativo ao movimento; móvel”. Apareceu em
1899. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”;
opondo-se a res, “coisa; realidade”. Surgiu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, apareceu no Século XV. O vocábulo verbete surgiu em 1881. O elemento de composição grafia vem do idioma
Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Autodisposição verbetográfica. 2. Estado motivacional verbetográfico.
Neologia. As 3 expressões compostas automotivação verbetográfica, automotivação
verbetográfica básica e automotivação verbetográfica avançada são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Autodesmotivação verbetográfica. 2. Antimotivação verbetográfica.
3. Heteromotivação verbetográfica. 4. Heterodesmotivação verbetográfica. 5. Autoindisposição
à verbetografia. 6. Indiferença à verbetografia.
Estrangeirismologia: o Tertuliarium; o Verponarium; o Paraperceptarium; o Argumentarium; o upgrade comunicacional; a glasnost lexical.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscenimento
quanto à comunicação evolutiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Verbetografologia: neorregistros paracerebrais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Verbetografia; o holopensene pessoal da Comunicologia; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; a verbetografia burilando a neofôrma holopensênica; o aprimoramento da retrofôrma holopensênica; a fôrma holopensênica evocando a paraprocedência.
Fatologia: a automotivação verbetográfica; autalavancagem verbetográfica; o interesse
pessoal pela comunicação lúcida; as percepções; a motivação pela escrita, estimulando o compartilhamento das multivivências com os compassageiros evolutivos; o burilamento da emotividade
manifesto nas autexpressões; a intimidade consciencial; a autossinceridade, sem tom lacrimogênico; a pretensão do desenvolvimento da radicalidade evolutiva; o neoparadigma conscienciológico; o conteúdo do fato favorecendo a escrita verbetográfica; a relevância das ideias de ponta promovendo a motivação pela teática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o ato de despertar para a escrita multidimensional; as companhias
extrafísicas afins influenciando na escrita verbetográfica; a repercutibilidade dos parafatos deslan-

Enciclopédia da Conscienciologia

3441

chando a escrita conscienciológica; as parapercepções; o parapercepto estimulando múltiplas informações comunicacionais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ideia-intenção-comunicação; o sinergismo intenção-produção; o sinergismo autorreflexão–reverberação tarística; o sinergismo retilinearidade autopensênica–ortopensenidade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio gestor do autodiscernimento;
o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos; os princípios mentaissomáticos;
o princípio da autevolução; o princípio da dinâmica evolutiva; o princípio da grupalidade;
o princípio da empatia evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o fato instigador de a verbetografia motivar a coesão do código pessoal de
Cosmoética (CPC) e do código grupal de Cosmoética (CGC) no avanço evolutivo.
Teoriologia: a teoria do neoparadigma consciencial; a teoria da recin; a teoria da recéxis; a teoria da seriexialidade.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da megassociação de temas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o paravoluntariado reeditando os
parafatos através do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da
Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Autores
Conscienciológicos; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos da autodecisão assertiva aprimorando a escrita verbetográfica.
Neossinapsologia: as paraneossinapses produzidas pelas verpons; a criação de neossinapses estimulando a Verbetografologia.
Ciclologia: o ciclo ideia-autorreflexão-produção do verbete; o ciclo início-desenvolvimento-acabativa; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a escrita reflexiva; a escrita interassistencial; a escrita autodesafiadora;
a escrita teática; a escrita recinológica; a escrita elucidativa; a escrita reparadora.
Binomiologia: o binômio escrita assertiva–reverberação pró-evolutiva; o binômio fatos-parafatos; o binômio ideias-ações; o binômio criatividade-Paratecnologia; o binômio rotinas
úteis–hábitos saudáveis.
Interaciologia: a interação teoria-prática; a interação Verbetologia-verbetografia; a interação subjetividade-objetividade; a interação vivências-realidades.
Crescendologia: o crescendo comunicação-paracomunicação; o crescendo escrita científica–escrita paracientífica; o crescendo desmotivação-automotivação; o crescendo insegurança
na escrita–assertividade na escrita.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio pensamento-sentimento-energia; o trinômio agrafia-grafia-multigrafia; o trinômio verbete-debate-esclarecimento;
o trinômio definição-argumentação-remissão; o trinômio didática-paradidática-verbetografia;
o trinômio autesclarecimento-heteresclarecimento-intercomunicação.
Polinomiologia: o polinômio pensar correto–falar correto–refletir correto–escrever
correto; o polinômio comunicação interassistencial–ortopráxis–Parapedagogia–Pararreeducação.
Antagonismologia: o antagonismo comunicação acrítica / comunicação autocrítica;
o antagonismo inexperiência / experiência na acabativa; o antagonismo teoria / prática; o antagonismo clareza de ideias / bagulho autopensênico; o antagonismo automotivação / autodes-
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motivação; o antagonismo autovisão egoica / autovisão interassistencial; o antagonismo informação / sonegação.
Paradoxologia: o paradoxo de o poder de síntese advir da capacidade analítica dos
assuntos; o paradoxo de as neoideias de ponta ativarem a retropensenidade.
Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia; a experimentocracia; a reciclocracia;
a democracia; a verbetocracia; a mentalsomatocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na colocação das próprias vivências visando à interassistencialidade.
Filiologia: a conscienciofilia; a paracerebrofilia; a parapsicofilia; a vivenciofilia; a comunicofilia; a recexofilia; a enciclopediofilia.
Fobiologia: a comunicofobia; a reciclofobia; a verbetofobia.
Holotecologia: a atencioteca; a lucidoteca; a organizacioteca; a autodiscernimentoteca;
a prioroteca; a evolucioteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Autevoluciologia; a Didaticologia; a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Autorreeducaciologia; a Parapedagogiologia;
a Autoproexologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafisico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; 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 pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o professor; o autor de livro; o leitor; o neoverbetógrafo;
o verbetógrafo veterano.
Femininologia: aacoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafisica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a professora; a autora de livro; a leitora; a neoverbetógrafa; a verbetógrafa veterana.
Hominologia: o Homo sapiens verbetographus; o Homo sapiens encyclopaedologus;
o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens singularis; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: automotivação verbetográfica básica = a da conscin novata na escrita
verbetográfica; automotivação verbetográfica avançada = a da conscin experiente, aproveitando
ao máximo as benesses da escrita verbetográfica.
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Culturologia: a cultura do Enciclopedismo Conscienciológico; a cultura da Multidimensionalidade.
Contexto. Sob a ótica da Argumentologia, eis, em ordem funcional, 15 variáveis explicitando a razão de ser da automotivação na escrita verbetográfica:
01. Ponderação: o porquê do tema em pauta.
02. Comunicação: o prazer do compartilhamento da ideia.
03. Explicitação: o esclarecimento contextual.
04. Memória: o registro das autovivências intra e extrafísicas pondo à prova a memória.
05. Associação: o nível de associações de ideias baseadas na análise em questão.
06. Analogias: o uso de analogias descortinando as autointerpretações do assunto.
07. Veracidade: o registro ajustado às realidades intraconscienciais.
08. Técnica: o poder de síntese analítica no aprofundamento dos conceitos vertidos.
09. Elaboração: o esforço na elucidação da temática proposta.
10. Tendências: os traços pessoais especificando as condutas pessoais exemplificáveis.
11. Autoperscrutação: o autodescortínio da personalidade do verbetógrafo reverberando nos acontecimentos intra e extrafísicos.
12. Autodesafio: a melhoria do nível de coerência na capacidade de exposição e acabativa das ideias e autovivências.
13. Debate: o estímulo à interatuação dinâmica de conscins e consciexes.
14. Feedback: o resultado da intercomunicação quanto aos sucessos, fracassos, ganhos
e perdas evolutivas.
15. Parapedagogia: o aprendizado através da auto e heterorreflexões promovidas pela
autexposição verbetográfica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a automotivação verbetográfica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Argumentação fatuística: Pesquisologia; Homeostático.
02. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
03. Defesa da verpon: Autopriorologia; Homeostático.
04. Defesa do verbete: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Enciclopedismo reurbanológico: Pararreurbanologia; Homeostático.
06. Informação pró-evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
08. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.
10. Verbete: Comunicologia; Neutro.
11. Verbete-chave: Comunicologia; Homeostático.
12. Verbetografia conscienciológica: Enciclopediologia; Neutro.
13. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
14. Verbetograma: Autoconscienciogramologia; Neutro.
15. Verpon motivadora: Mentalsomatologia; Homeostático.
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O AUTORADO VERBETOGRÁFICO PROMOVE A AUTOVIVÊNCIA DO NEOPARADIGMA CONSCIENCIAL, ESTIMULANDO A AUTODIDAXIA NA RECINOLOGIA, A PARTIR
DA COMUNICAÇÃO INTERASSISTENCIAL VERPONOLÓGICA.
Questionologia. Quais foram os efeitos da automotivação verbetográfica em você, leitor
ou leitora? Quais têm sido os resultados obtidos em cada exposição do verbetorado pessoal no
Tertuliarium?
M. C. N.
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AUTOMÓVEL
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O automóvel é o veículo movido mecanicamente ou a motor de explosão,
para o transporte de pessoas ou coisas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo automóvel deriva do idioma Francês, automobile, “automóvel”,
composto pelo elemento de composição auto, derivado do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por
si próprio”, e pela palavra móvel, do idioma Latim, mobilis, “que pode mover-se”. Apareceu em
1899.
Sinonimologia: 1. Auto. 2. Carro. 3. Máquina autopropulsora. 4. Veículo automotor.
5. Táxi. 6. Objeto da automotocracia.
Neologia. Os 2 vocábulos miniautomóvel e megautomóvel são neologismos técnicos da
Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Marcha humana. 2. Bicicleta. 3. Carro de bois. 4. Trem. 5. Navio.
6. Avião.
Estrangeirismologia: o airbag; o kit de primeiros socorros; o step funcional; a chauffeuse; o motor home.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: o automóvel; o automóvel pequeno pessoal; o automóvel na rua; o automóvel
na estrada; o automóvel antigo, de coleção; o automóvel hidramático; o automóvel de 4 portas;
o automóvel conversível; o desfile de automóveis; a carreata; o automóvel como prótese ou extensão das pernas e dos pés; o acidente de automóvel; o auto; o fonfom; o bibi; o calhambeque;
o tefe-tefe; a máquina; o jipe; a sedan rural; a capota escamoteável; a limusine; a invenção da roda; o transporte de passageiros; a direção; a carteira de habilitação; o estacionamento; o cartão de
estacionamento; a garagem; a buzina do automóvel; a interligação das vidas humanas; o transporte; a rua; a rodovia; os cintos de segurança; a chave de rodas; o triângulo sinalizador; o manual de
instruções; os acessórios; o rádio; a TV; o microcomputador; o celular; o cinzeiro; os sobressalentes; a caixa de ferramentas; as multas de trânsito; o congestionamento do trânsito; os rachas ou
pegas de automóveis; os escapamentos; a poluição atmosférica; o gás carbônico; a poluição sonora; a cidade dos motores, Detroit, Michigan, EUA.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático contra acidentes.
III. Detalhismo
Enumerologia: a extensão do soma; a liberdade de ir e vir; o planejamento dos trajetos
principalmente à noite; o encurtamento das distâncias; o aproveitamento do tempo; o respeito aos
pedestres nas ruas; a convivência sadia no trânsito.
Binomiologia: o binômio homem-máquina; o binômio segurança-Tecnologia; o binômio
duas pernas–quatro rodas; o binômio motorista-passageiro; o binômio vínculo-veículo.
Trinomiologia: o trinômio orientador verde-amarelo-vermelho.
Antagonismologia: o antagonismo liberdade / prisão.
Politicologia: a automotocracia.
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Maniologia: a dromomania.
Holotecologia: a mecanoteca; a tecnoteca; a segurançoteca; a convivioteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Viajologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; o ser desperto.
Masculinologia: o motorista; o chofer; o piloto; o copiloto; o proprietário do automóvel;
o passageiro de automóvel; o passageiro de táxi; o carona; o taxista; o taxizeiro; o pré-serenão
vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a motorista; a pilota; a copilota; a proprietária do automóvel; a passageira de automóvel; a passageira de táxi; a carona; a taxista; a taxizeira; a pré-serenona vulgar;
a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens motorisatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautomóvel = o antigo Romi-Isetta, veículo de colecionador; megautomóvel = o moderno motor home.
Taxologia. Dentro do universo da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 24 tipos característicos de carros ou dos automóveis propriamente ditos:
01. Carro alegórico: carnavalesco.
02. Carro alugado.
03. Carro-ambulância: ambulância, motolância.
04. Carro anfíbio: militar.
05. Carro-casulo: carrosulo.
06. Carro de assalto: militar.
07. Carro de bombeiro.
08. Carro de casamento.
09. Carro de combate: blindado, tanque militar.
10. Carro de corrida: Fórmula 1.
11. Carro de entrega: comercial.
12. Carro de passeio.
13. Carro de polícia: viatura; camburão.
14. Carro de praça: táxi.
15. Carro de rádio-patrulha.
16. Carro de socorro.
17. Carro do ano: último tipo.
18. Carro elétrico: dos campos de golfe.
19. Carro esporte.
20. Carro fora-de-série: maceteado ou incrementado.
21. Carro funerário: rabecão.
22. Carro-guincho: reboque.
23. Carro roubável.
24. Carro triunfal: de desfile.
Minigaiolas. Sob a ótica da Intrafisicologia, em certas metrópoles modernas, por exemplo, Los Angeles, na Califórnia, e Miami, na Flórida, EUA, ou em certos bairros de cidade mo-
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derna, a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os automóveis funcionam ao modo de minigaiolas
ambulantes aprisionando os cidadãos e cidadãs, adultos, crianças e adolescentes escravos do volante, não conseguindo se deslocar de algum ponto para outro sem as 4 rodas.
Nomadismo. No âmbito da Comunicologia, o automóvel sustenta o nomadismo do homem e da mulher na vida moderna, evidenciando vantagens indescartáveis, por exemplo, estas 3:
1. Mentalsomatologia. A ampliação do conhecimento: quem viaja aprende de maneira
espontânea, irrecusável, prática e rapidamente.
2. Conviviologia. A intensificação da convivialidade fraterna: a demografia explodiu
e os contatos interpessoais se intensificaram em todas as áreas humanas.
3. Homeostaticologia. O espairecimento pelo lazer sadio e o turismo de tempos em
tempos: a questão de Higiene Intraconsciencial.
PL. Pela Ressomatologia, o uso excessivo do automóvel amplia e aprofunda, de modo
paradoxal, a condição de restringimento consciencial da conscin, colocando-a no rumo de maior
fixação psicofísica e dificultando a autodesenvoltura quanto ao exercício da projetabilidade lúcida
(PL).
Pernas. Segundo a Somatologia, além de outras, há duas condições das pernas sobre as
quais será inteligente refletir no caminho da evolução consciencial do transporte humano:
1. Horizontalidade. O automóvel como extensão horizontal das funções das pernas
e dos pés do Homem Moderno.
2. Verticalidade. As pernas de pau como extensões verticais das funções das pernas do
homem-anúncio.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o automóvel, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alcoolismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Altofalante: Comunicologia; Neutro.
3. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
4. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
5. Consciência podálica: Evoluciologia; Nosográfico.
6. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
7. Tabagismo: Parapatologia; Nosográfico.

O AUTOMÓVEL É INSTRUMENTO AMBÍGUO, INDISPENSÁVEL À VIDA MODERNA DOS COMPONENTES DA HUMANIDADE, TRAZENDO, AO MESMO TEMPO, O DESFRUTE DE MUITAS ALEGRIAS E ENORMES PROBLEMAS.
Questiononologia. Qual a qualidade da relação, mantida por você, com o automóvel?
Você dirige ou é submisso ao automóvel?
Bibliografia Específica:
01. Cordovil, Claudio; Antropologia do Carro (Papel do Carro nas Sociedades Atuais); Valor; Jornal; Diário;
Ano 1; N. 24; Caderno: Eu &; Ano I; N. 5; Seção: Vida Moderna; 3 ilus.; São Paulo, SP; 2-4.06.2000; páginas 7 a 9.
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02. Extra; Redação; O Batismo dos Automóveis (Nomes dos Carros: Cidades, Animais & Deuses Mitológicos); Jornal; Diário; Ano III; N. 796; 1 ilus.; glos. 30 termos; Rio de Janeiro, RJ; 08.06.2000; página 20.
03. Godoy, Fabiana; Os Carros já estão no Mapa (Navisat: Navegação por Satélite); Dinheiro; Revista; Semanário; N. 145; Seção: Seu Dinheiro; 3 ilus.; São Paulo, SP; 07.06.2000; página 80.
04. H. P. V.; Pseudônimo; Tamanho do Motor Home é o Maior Entrave (Carro-casa Ambulante); O Estado
de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 121; N. 38.836; Caderno: Viagem; 1 ilus.; São Paulo, SP; 15.02.2000; página V 8.
05. Lima, Clarissa; Ecocity critica o Automóvel (Conferência Internacional Sobre Urbanismo e Ambiente);
Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.734; Seção: Meio Ambiente; Curitiba, PR; 04.04.2000; página 7.
06. Moreira, Arnaldo; Peugeot na Briga dos Superluxo (Modelo 607); Tribuna da Imprensa; Jornal; Diário;
Ano LI; N. 15.378; Caderno: Automóvel & Turismo; 6 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 02.06.2000; capa do caderno (manchete)
e página 8.
07. Palma-Ferreira, J. F.; 50 Anos de Charme 4 x 4 (Land Rover); Expresso; Jornal; Diário; Seção: O Seu
Dinheiro; 3 ilus.; Lisboa; Portugal; 29.04.2000; página 29.
08. Teich, Daniel Hessel; O Carro Lança-chamas; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.593; Ano 13; N. 4; Seção:
Segurança; 2 ilus.; São Paulo, SP; 14.04.99; páginas 78 e 79.
09. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 91 e 124.
10. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 65 e 188.
11. 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 26, 42, 47, 296, 566, 878, 884, 920
a 922, 928 e 931.
12. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 70.
13. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 121, 149 e 179.
14. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 72, 101 e 107.
15. 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 151, 297, 383, 411, 417,
556, 569, 680, 685, 900 e 925.
16. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 234 p.; glos. 25 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 7a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 84 e 155.
17. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 172 e 193.

Enciclopédia da Conscienciologia

3449

AUTOMUNDIVIDÊNCIA REURBANOLÓGICA
(PARARREURBANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A automundividência reurbanológica é a autopercepção ou autoconcepção
das realidades e pararrealidades planetárias a partir da apreensão da teoria da reurbex e dos respectivos efeitos na orbe terrestre, motivada pelas autovivências teáticas interassistenciais do paradigma consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio. O termo mundo deriva do idioma Latim, mundus, “firmamento; mundo; universo; a criação; globo terrestre; a Terra; as nações; o Século; o Império Romano; o mundo
subterrâneo; os infernos; o mundo considerado como Deus”. Apareceu no Século XIII. A palavra
vidência procede também do idioma Latim, videre, “ver; olhar; ir ver; perceber; compreender;
examinar; considerar; ver com os olhos do espírito”. Surgiu no Século XIX. O prefixo re vem do
idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição, iteração; reforço, intensificação; oposição, rejeição”. O termo urbano deriva do mesmo idioma Latim, urbanus, “da cidade; urbano”,
e no sentido figurado, “polido; fino”, e este de urbs, “cidade”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autovisão de mundo reurbanológica. 2. Autopercepção planetária
reurbanológica. 3. Autovisão da Terra pró-reurbex. 4. Autovisão reurbanológica do Globo Terrestre. 5. Mundivisão pessoal pararreurbanológica. 6. Meganálise pessoal do mundo reurbanológica.
Neologia. As 4 expressões compostas automundividência reurbanológica, miniautomundividência reurbanológica, maxiautomundividência reurbanológica e megautomundividência reurbanológica são neologismos técnicos da Pararreurbanologia.
Antonimologia: 1. Automundividência eletronótica. 2. Automundividência catastrófica. 3. Monovisão planetária intrafisicalista. 4. Mundividência trafarista. 5. Mundividência religiosa.
Estrangeirismologia: a Weltanschauung da Conscienciologia; o focus na compreensão
da reurbex; a apreensão do Zeitgeist da reurbex; o zoom de observação das consréus; o upgrade
planetário em análise; a “onda” da reurbex integrando novo layer civilizatório; o enquadramento
conscienciológico comme il faut; o baby boom pós-guerras mundiais; o timeline evolutivo específico do planeta Terra; a saudação extrafísica sursum conscientia.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à maturescência conviviológica planetária.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da
Autopesquisologia Pararreurbanológica; o holopensene maxiproexológico; as pesquisas conscienciológicas fomentando a leitura dos holopensenes na Era da Reurbex; os reciclopensenes; a reciclopensenidade qualificando a automundividência reurbanológica; os ortopensenes; a ortopensenidade; o prumo ortopensênico; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a automundividência reurbanológica; a neocompreensão pessoal de mundo;
a neomundividência vivenciada sob o olhar reurbanológico; a automundividência direcionando
o modo pessoal de agir no mundo; o ponto de vista do intermissivista; a laterovisão reurbanológica desconstruindo dogmas milenares pessoais; a autoconsciência quanto à condição planetária ímpar; as 24 seções do tratado Homo sapiens reurbanisatus contribuindo para a compreensão do
momentum evolutivo do planeta; a intercompreensão da condição dos compassageiros evolutivos;
os perfis das consréus; os estudos das personalidades das consréus; a Dinâmica Parapsíquica do
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Enciclopedismo Reurbanológico (ENCYCLOSSAPIENS); os cursos e eventos sobre Pararreurbanologia; as iniciativas interassistenciais lúcidas; a qualidade das raízes proexológicas indicando
o eixo de assistência prioritária; o esforço grupal para a evitação de transmigrações interplanetárias; a condição do intermissivista sendo neoportunidade evolutiva potencializada; a autevitação
do enfoque epistemológico redutor; a inalienabilidade evolutiva de cada princípio consciencial;
o interesse pela Viajologia em prol das pesquisas pararreurbanológicas; os reagrupamentos étnicos; os reagrupamentos geopolíticos; as interprisões grupocármicas; o holocarma das nações; as
mazelas planetárias; o autossobrepairamento cosmoético dos dramas planetários; o olhar de compreensibilidade; o olhar de fraternidade; o olhar de responsabilidade; o distanciamento cosmoético das patologias planetárias; o sobrepairamento técnico; a constatação do ambiente íntimo prevalecente sobre o ambiente exterior; o entendimento da vida humana permitindo a melhoria do microuniverso consciencial, a intraconsciencialidade; a noção sobre a reciclagem existencial forçada
em multidões; o ato de arregaçar as mangas em prol do Planeta-Escola; a desconstrução de valores arraigados; os neovalores dos intermissivistas exemplificados pela automundividência reurbanológica; o paradever inalienável a partir da neocosmovisão pessoal; o nível evolutivo pessoal
descortinando a amplitude da automundividência reurbanológica; o mundo interno (subjetivo)
ampliado a partir da automundividência reurbanológica do mundo externo (objetivo).
Parafatologia: a paramundividência reurbanológica das consciexes avançadas especialistas na reurbex; os insights amparados ampliando a automundividência pararreurbanológica;
a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o esteio intermissivista da automundividência reurbanológica; as Baratrosferas; o reestabelecimento do rapport paraprocedencial; a recuperação de cons magnos engendrando a mundividência reurbanológica; a reunião de cúpula da
reurbex; os laços interdimensionais com a equipex de amparadores; a comunex Interlúdio; a Parageografia Terrestre formada a partir do passado comum de grupos humanos afins; a redução das
parapopulações na paratroposfera terrestre; o calculismo cosmoético em prol das recins pessoais,
a fim de poder inteirar-se e integrar-se às equipes extrafísicas da reurbex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a autovisão do sinergismo reurbexológico.
Principiologia: o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da inseparabilidade grupocármica; os princípios da Conscienciologia tendo surgido no planeta Terra
a partir de comunexes evoluídas, chancelando a Reurbanologia.
Codigologia: a depuração teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos
culturais impregnados na automundividência pararreurbanológica.
Teoriologia: a teoria das reurbexes enquanto sustentáculo da automundividência reurbanológica.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente sob o olhar reurbanológico.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico; o voluntariado conscienciológico
da Associação Internacional de Pesquisas da Consciência (ASSIPEC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos;
o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: a atenção aos efeitos das reurbexes nas reurbins planetárias; a apreensão
dos efeitos da depuração intraconsciencial na transformação planetária.
Neossinapsologia: as paraneossinapses intermissivistas ativando as neossinapses reurbanológicas.
Ciclologia: a apreensão do ciclo Século XII–Século XXI; a Reurbanologia enquanto ciclo
de mudança predominante no planeta Terra; o ciclo evolutivo Intermissiologia-Ressomatologia-Dessomatologia.
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Enumerologia: a autovisão pararreurbanológica; a antevisão pararreurbanológica;
a entrevisão pararreurbanológica; a laterovisão pararreurbanológica; a paravisão pararreurbanológica; a cosmovisão pararreurbanológica; a omnivisão pararreurbanológica.
Binomiologia: o binômio Cosmos-Paracosmos; o binômio robéxis-reurbex; o binômio
mundo interior–mundo exterior; o binômio mundividência traforista–mundividência reurbanológica.
Interaciologia: a interação intercompreensão-interassistencialidade; a interação autovalores–mundividência particular.
Crescendologia: o crescendo pítia-pensador; o crescendo condição de consréu–condição de conscienciólogo; o crescendo escriba-conscienciólogo; o crescendo iluminista-neoenciclopedista; o crescendo Helenismo-Conscienciologia; o crescendo minimundividência-megamundividência-paramundividência; o crescendo cosmovisiológico Direito-Paradireito.
Trinomiologia: o trinômio aprender-compreender-aplicar; o trinômio (aliteração) coesão-coerência-continuísmo; o trinômio mundividência cristã–mundividência do III Reich–mundividência islâmica.
Polinomiologia: o polinômio automemória-autocognição-autorreflexão-automundividência; as realidades superlativas do polinômio superpopulação (Demografia)-superlotações (Sociologia)-superlativos (Fatuística)-superdotações (Conscienciometria); o polinômio Era da Reurbanização Extrafísica (reurbex)–Era da Conscienciologia (paradigma consciencial)–Era dos
Cursos Intermissivos (CIs)–Era da Reciclagem Intrafísica (reurbin).
Antagonismologia: o antagonismo autovisão egoica / autovisão interassistencial; o antagonismo retromundividência eletronótica / neomundividência conscienciológica; o antagonismo condição cosmovisiológica / condição egovisiológica; o antagonismo extremo Estado Islâmico / Estado Mundial Cosmoético; o antagonismo extremo monovisão do terror / paracosmovisão
da reurbex.
Paradoxologia: o paradoxo do autodesassédio a partir da automundividência reurbanológica relativa aos dramas humanos.
Politicologia: a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a proexocracia;
a evoluciocracia; a conscienciocracia; a reciclocracia; a reurbanocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de causa e efeito; as leis do
Paradireito; as leis da proéxis; a lei do maior esforço evolutivo na sustentabilidade pessoal a favor da Pré-Intermissiologia; a lei da megafraternidade.
Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia; a enciclopediofilia; a assistenciofilia; a autopesquisofilia; a parapsiquismofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: a eliminação da tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia repulsiva; a síndrome da ectopia afetiva (SEA);
a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a queda da mania de enquadrar o mundo em paradigmas pessoais obsoletos.
Mitologia: a eliminação do mito do fim do mundo; a derrocada dos mitos eletronóticos;
a Antimitologia Conscienciológica.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a pesquisoteca; a energoteca; a psicossomatoteca; a mentalsomatoteca; a intermissioteca.
Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Cosmovisiologia; a Recexologia; a Reeducaciologia; a Parassociologia; a Holofilosofia; a Holotecologia; a Enciclopediologia; a Multidimensiologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens transmigrans; o Homo
sapiens recyclans; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautomundividência reurbanológica = a do pré-serenão, identificando
e compreendendo a atuação das consréus; maxiautomundividência reurbanológica = a do tenepessista veterano, predispondo-se à assistência às consréus; megautomundividência reurbanológica
= a do ofiexista, identificando, compreendendo e promovendo a assistência lúcida às consréus.
Culturologia: a cultura conscienciológica; as diferentes culturas influenciando diversas
visões sobre a realidade; os alicerces culturais das mundividências; os idiotismo culturais; a cultura da impunidade; a cultura da Recexologia.
Pressupostos. Segundo a Intrafisicologia, a mundividência, em geral, explicita a relação
da conscin com o Universo, compondo conjunto de pressupostos sobre o significado da vida, valores e funcionamento das coisas.
Neoparadigmologia. Consoante a Conscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 itens constituintes de neomodelo descritivo do mundo, proposto pelo paradigma consciencial, multidimensional (Holofilosofiologia):
1. Axiologia. Os neovalores pessoais e a aplicação prática do CPC, orientando a conscin
lúcida a atuar na condição de assistente junto às consréus (Cosmoeticologia).
2. Epistemologia. O princípio da descrença (PD), norteando as experiências pessoais
e o autodiscernimento (Dencrenciologia; Parepistemologia).
3. Explicação. A teoria da reurbex explicando a realidade do Planeta neste Século XXI
(Teoriologia).
4. Futurologia. A prospectiva de a fase mais aguda da reurbex planetária ocorrer até
o ano 2075, a partir de quando o planeta começará a melhorar (Paraprospectivologia).
5. Metodologia. A noção de 1% de teoria mais 99% de prática (teática) fundamentando
as autopesquisas reurbanológicas (Teaticologia).
Tabelologia. Eis, por exemplo, 25 cotejos entre características, realidades ou pararrealidades afeitas à mundividência intrafisicalista e à mundividência reurbanológica a serem considerados pelos interessados:
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Tabela – Cotejo Mundividência Intrafisicalista x Mundividência Reurbanológica.
Nos

Mundividência Intrafisicalista

Mundividência Reurbanológica

02.

Ajuda humanitária nas catástrofes
naturais
Arrivismo mercantilista

Apreensão do evento natural
reurbanizador
Ativismo exemplarista

03.

Autovitimização estagnadora

Autorresponsabilização evolutiva

04.

Benchmarking global

Medida interplanetária

05.

Catastrofismo

Noção da Cosmoética Destrutiva

06.

Comunin de refugiados hostilizados

Comunex de transição das consréus

07.

Corrida espacial bélica

08.

Desesperança no porvir

09.

Destruição de cidades

Visitação interplanetária
Autoconfiança no Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial
Dissipação de Baratrosferas

10.

Espionagem espúria

Infiltração cosmoética

11.

Expatriação nacional

12.

Geografia modificada pelos impérios

13.

Ideário da comunidade científica

Transmigração interplanetária
Parageografia modificada pelos
Serenões
Ideário da comunex Interlúdio

14.

16.

Ideologia revolucionária belicista
Incompreensão quanto ao
determinismo evolutivo
Misticismo alienante

Ideologia pró-revolução consciencial
Senso da lei de causa e efeito
norteando a evolução
Inteligência evolutiva (IE)

17.

Mitificação extraplanetária

18.

Mundinho urbano limitado

Intercâmbio extraplanetário
multidimensional
Paracosmos infinito

19.

Noção de vida finita

Noção de vida transmigrável

20.

Radicalismo bélico-religioso

Autabsolutismo cosmoético

21.

Reforço de fronteiras

Interassistência sem fronteiras

22.

Religiosismo genuflexo

Tenepessismo atuante

23.

Segregarismo xenófobo
Sofrimento egoico ante as mazelas
humanas
Tecnologias monetaristas

Maxifraternismo às consréus
Regozijo ante as ressomas das
consréus
Paratecnologias interassistenciais

01.

15.

24.
25.

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a automundividência reurbanológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
Consciência conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
Cosmopensenização: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
Mundividência: Cosmovisiologia; Neutro.
Neomundividência: Cosmocogniciologia; Homeostático.
Neovalor: Autevoluciologia; Homeostático.
Neoversão existencial: Pararreurbanologia; Neutro.
Pararrealidade conscienciológica: Intermissiologia; Homeostático.
Sursum conscientia: Reurbexologia; Homeostático.

A AUTOMUNDIVIDÊNCIA REURBANOLÓGICA VIVENCIADA
CONTRIBUI PARA A AUTOINSERÇÃO NO ELENCO DE ASSISTENTES DO PLANETA-HOSPITAL, RATIFICANDO O PARACURRÍCULO RECICLOGÊNICO DOS INTERMISSIVISTAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, apreende a cotidianidade planetária sob o olhar
da reurbex, com qual grau de profundidade? Em qual condição predominante, a de assistido ou
assistente?
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
1.374 a 1.477.
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 229, 306
e 588.

D. D.

Enciclopédia da Conscienciologia

3455

AUTOMUTAÇÃO
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A automutação é a teática, a manifestação, o ato ou a técnica da mudança
para melhor, ou reciclagem pessoal, a partir da vontade (Voliciologia), intencionalidade (Intencionologia) e deliberação (Autodeterminologia), imprimindo modificações suficientes para potencializar a evolução (Evoluciologia) pessoal (Egocarmologia) e grupal (Grupocarmologia) da
consciência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo mutação vem do idioma Latim, mutatio, “ação de mudar; mudança”.
Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão sinonímica da automutação, dispostas na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Egocarmologia: automodificações; autorrenovações; autotransformações; autoviragem.
02. Evoluciologia: aceleração da História Pessoal; autocatálise evolutiva; inteligência
evolutiva.
03. Interconscienciologia: exemplificação interconsciencial.
04. Interprisiologia: interlibertações grupocármicas.
05. Intraconscienciologia: Autopesquisologia; reciclagem intraconsciencial (recin); upgrade intraconsciencial.
06. Mentalsomatologia: autodidatismo útil; reeducação pessoal.
07. Priorologia: autodinamia neofílica; priorizações do melhor.
08. Proexologia: aceleramento da proéxis; compléxis; correção de percurso evolutivo.
09. Psicossomatologia: euforia intrafísica (euforin).
10. Recexologia: autorrecéxis; autossoerguimeto existencial.
Neologia. Os 3 vocábulos automutação, miniautomutação e megautomutação são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão antonímica da automutação, dispostas na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Egocarmologia: abulia; autoimobilidade; autoinoperância; autoparasitismo.
02. Evoluciologia: autestagnação evolutiva; catagênese consciencial; subnível evolutivo.
03. Interconscienciologia: heteromutação; heteroviragem; mutação grupal.
04. Interprisiologia: acumpliciamentos anticosmoéticos insistentes; interprisão grupocármica.
05. Intraconscienciologia: ausência de autopesquisa; imutabilidade íntima.
06. Mentalsomatologia: apedeutismo; engessamento intelectual; ignorantismo.
07. Priorologia: escolhas retrógradas; Mimeticologia.
08. Proexologia: hibernação existencial; incompléxis; síndrome de Swedenborg.
09. Psicossomatologia: melancolia intrafísica (melin).
10. Recexologia: antirrecéxis; mesméxis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: a expansão do holopensene policármico.
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Fatologia: a automutação; a autoviragem real; a reciclagem existencial (recéxis); a reciclagem intraconsciencial (recin); o ponto fundamental da mutação evolutiva pessoal; a reviravolta
evolutiva; a mutação evolutiva pessoal; a autocatálise evolutiva; o atacadismo consciencial evolutivo; a neoestratégia evolutiva; a inversão existencial (invéxis); a tenepes; o aceleramento da
proéxis; a dinamização da autobiografia; a queima sadia de etapas; a ação aceleradora do compléxis; a reciclagem cognitiva; a reeducação pessoal; a mudança para melhor do ego; a viragem da
página.
Parafatologia: o extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença ou a autovivência teática da Descrenciologia.
Binomiologia: o binômio crise-crescimento; o binômio decisão-ação.
Crescendologia: o crescendo evolutivo.
Trinomiologia: o trinômio Definologia-Decidologia-Determinologia.
Polinomiologia: o polinômio tudo-assim-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo ação / reação; o antagonismo coragem / covardia;
o antagonismo cálculo / impulso.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a recexoteca; a invexoteca; a experimentoteca; a volicioteca; a evolucioteca; a potencioteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Invexologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Refutaciologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o retomador de tarefa.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a retomadora de tarefa.
Hominologia: o Homo sapiens mutator.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautomutação = a reciclagem existencial, pessoal, ainda exterior,
apenas explícita, esboçante; megautomutação = a reciclagem intraconsciencial, pessoal, interna,
implícita, temperamental, definitiva, ampla.
Procedimentos. Sob a ótica da Projeciologia, eis, por exemplo, 10 posturas, procedimentos ou condutas na ordem lógica e sequencial dos acontecimentos renovadores, ou mutacionais, desencadeados pelas práticas das projeções conscienciais, lúcidas e cosmoéticas, bem como
pelas consequentes aquisições inevitáveis de conhecimentos transcendentes diretamente nas comunidades extrafísicas (comunexes) evoluídas:
01. Crescimento. Crise de crescimento intra e extraconsciencial.
02. Evolução. Estressamento sadio: a pedra de toque da evolução.
03. Autoviragem. Autoviragem consciencial ou automutação propriamente dita.
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04. Recin. Recin ou reciclagem intraconsciencial (microuniverso consciencial).
05. Recéxis. Recéxis ou reciclagem existencial.
06. Moréxis. Moréxis ou moratória existencial dentro da programação existencial
(proéxis) do intermissivista, homem ou mulher.
07. Tenepessismo. Início das práticas da tenepes ou tarefa energética, pessoal e diária
para o resto da presente existência intrafísica.
08. Epicon. Aceitação da condição de epicon, ou epicentrismo consciencial, homem ou
mulher.
09. Ofiex. Abertura da ofiex ou oficina extrafísica, assistencial, dinâmica, derivada do
próprio holopensene, expandindo as responsabilidades interdimensionais pessoais.
10. Minipeça. Reconhecimento autolúcido e confortável da transformação pessoal em
minipeça consciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a automutação, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
3. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
4. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
5. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
6. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
7. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.

A AUTOMUTAÇÃO SOMENTE SURGE NO CAMINHO EVOLUTIVO DE CADA QUAL, HOMEM OU MULHER, QUANDO
A CONSCIÊNCIA ATINGE O NÍVEL MAIOR DO AUTODISCERNIMENTO DA INTENCIONOLOGIA E PRIOROLOGIA.
Questionologia. Em qual nível de profundidade cosmoética a automutação já chegou até
você? Em quais áreas de manifestações?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 49, 112, 172, 276, 550, 642 e 672.
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 171, 496, 535, 813, 1.091.
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 253 e 852.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 68 e 69.
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AUTONOMIA
(AUTONOMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autonomia é a capacidade de se autogovernar, o direito de a conscin tomar decisões livremente, dentro de organização mais vasta, regida por poder central, por exemplo, ao modo do país onde seja cidadã ou cidadão.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo autonomia deriva do idioma Grego, autonomia, “direito de reger-se
segundo leis próprias”, provavelmente através do idioma Francês, autonomie. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Liberdade pessoal. 02. Livre arbítrio pessoal. 03. Autogoverno.
04. Autodeterminação. 05. Liberologia. 06. Independência intelectual; independentização.
07. Autossuficiência. 08. Autossustentabilidade. 09. Abertismo consciencial. 10. Independência
cosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo autonomia:
autônoma; autonômica; autonômico; Autonomismo; autonomista; autonomização; autonomizar;
autônomo; pseudautonomia; semiautônomo.
Neologia. As duas expressões compostas autonomia primária e autonomia avançada são
neologismos técnicos da Autonomologia.
Antonimologia: 01. Dependência pessoal. 02. Escravidão. 03. Sujeição. 04. Servidão.
05. Liberticídio. 06. Heterodeterminação. 07. Determinismo. 08. Heteronomologia. 09. Anticosmoética. 10. Interprisiologia.
Estrangeirismologia: o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego da liberdade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da liberdade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a autopensenização livre.
Fatologia: a autonomia; a autonomia da consciência; a autonomia da vontade; a autonomia educativa; a autonomia evolutiva; a autonomia realista; o autodidatismo; a intraconsciencialidade livre; a liberdade de ir e vir; a liberdade pessoal de escolha; o predomínio da interdependência sobre a dependência e a independência; a evitação da subordinação ou sujeição amaurótica interconsciencial; a liberdade democrática; a saída da mediocridade; a inteligência evolutiva (IE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autonomia compartilhada da conscin interassistencial interdimensional; o acesso pessoal às Centrais Extrafísicas; a autonomia de voo da conscin projetada; a autonomia extrafísica; a instalação da ofiex
pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autevolução; o sinergismo vontade
vigorosa–intencionalidade cosmoética; o sinergismo omniquestionamento-Heuristicologia.
Principiologia: o megaprincípio do ―nada substitui o esfor o pessoa ‖.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente.
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Tecnologia: a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenólogos.
Neossinapsologia: as neossinapses sadias.
Ciclologia: o ciclo causa-efeito.
Enumerologia: o ato de compreender-se; o ato de sustentar-se; o ato de organizar-se;
o ato de dominar-se; o ato de reeducar-se; o ato de amplificar-se; o ato de universalizar-se.
Binomiologia: o binômio autonomia-igualitarismo; o binômio paradireito-paradever;
o binômio vontade-decisão.
Interaciologia: a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade.
Crescendologia: o crescendo autonomia-megafraternidade.
Trinomiologia: o trinômio pessoa-grupo-coletividade; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio isca inconsciente–sinalética energética–isca lúcida; o trinômio autocriticismo-autoincorrupção-autodesassédio; o trinômio Autoconscienciometrologia-Autoconsciencioterapia-Autopesquisologia; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio Direito Individual–Direito Minoritário–Direito Majoritário.
Polinomiologia: o polinômio compreender-julgar-explicar-criar.
Antagonismologia: o antagonismo autonomia / coleira social do ego; o antagonismo
decisão do líder / subalternidade do liderado; o antagonismo Autonomologia / Heteronomologia;
o antagonismo código consagrado / princípio pessoal; o antagonismo homem animal / homem
consciencial; o antagonismo teleguiamento autocrítico / canga extrafísica; o antagonismo protagonista da vida / espectador da vida; o antagonismo poder consciencial / poder intrafísico; o antagonismo autocrítica / lavagem subcerebral; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo do livre arbítrio da minipeça lúcida no Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial.
Politicologia: o sistema político do Autonomismo.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a liberofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a eleuterofobia.
Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome da interiorose; a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a dromomania quando evolutiva.
Holotecologia: a convivioteca; a politicoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a gregarioteca; a cosmoteca; a paraconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autonomologia; a Autopensenologia; a Autodiscernimentologia;
a Autodeterminologia; a Holomaturologia; a Liberologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Etologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens liberator; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intentiophilicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
cosmoethicus; a Conscientia libera (CL).
V. Argumentologia
Exemplologia: autonomia primária = a condição fechada no próprio egocentrismo; autonomia avançada = a condição aberta ao universalismo interassistencial.
Culturologia: a cultura da liberdade sadia.
Intencionologia. Segundo a Holomaturologia, as grandes iniciativas evolutivas da consciência apresentam autonomia criativa, não dependendo, a rigor, de ninguém, nem mesmo dos
amparadores extrafísicos de função, dos voluntários humanos ou dos companheiros evolutivos.
A autocriatividade gerada pela vontade decidida e a intenção sadia embasam todas as megaconquistas conscienciais.
Caracterologia. Sob a ótica da Experimentologia, a condição da autonomia pode ser
classificada, por exemplo, em 10 categorias, aqui dispostas na ordem alfabética:
01. Autonomia assistencial: a assistencialidade discreta.
02. Autonomia econômica: a constituição do pé-de-meia sustentável.
03. Autonomia emocional: a prevalência do mentalsoma.
04. Autonomia heurística: autocriativa.
05. Autonomia intelectual: a vivência da Descrenciologia.
06. Autonomia moral: o agir da melhor forma para todos.
07. Autonomia ofiexista: a culminação das tarefas do tenepessista.
08. Autonomia parapsíquica: o autoparapsiquismo.
09. Autonomia pensênica: a autodecidofilia.
10. Autonomia reeducativa: a autorreciclagem consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autonomia, 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. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
05. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Dependência indireta: Conviviologia; Neutro.
08. Heteronomia: Heteronomologia; Neutro.
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09. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
10. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

A AUTONOMIA EVOLUTIVA DA CONSCIÊNCIA, A PARTIR
DO NÍVEL DE AUTODISCERNIMENTO OU AUTOLUCIDEZ,
APRESENTA DUAS FACES: A PRIMITIVA, DA CONSCIN
VULGAR, E A EXPANSIVA, DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Qual tipo de autonomia emprega você, leitor ou leitora? Há meios de
melhorar, ainda mais, tal emprego evolutivo?
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AUTONOMIA GINOSSOMÁTICA
(AUTONOMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autonomia ginossomática é a condição, postura ou opção inteligente de
a conscin mulher decidir, escolher e optar livremente perante os desafios evolutivos, autogovernando-se a partir dos próprios recursos, otimizando a autevolução, a interdependência sadia e a interassistencialidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo autonomia deriva do idioma Grego, autonomia, “direito de reger-se segundo leis próprias”, provavelmente através do idioma Francês, autonomie. Apareceu no
Século XIX. O elemento de composição gino provém do mesmo idioma Grego, gyné, “mulher;
fêmea”. O termo somática procede do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Liberdade feminina; livre arbítrio da mulher. 2. Autossuficiência holossomática feminina. 3. Emancipação feminina. 4. Autoposicionamento ginossomático. 5. Desopressão feminina. 6. Autodeterminação da mulher.
Neologia. As 3 expressões compostas autonomia ginossomática, autonomia ginossomática básica e autonomia ginossomática avançada são neologismos técnicos da Autonomologia.
Antonimologia: 1. Subjugação feminina; submissão feminina. 2. Dependência ginossomática. 3. Insuficiência feminina. 4. Escravidão consciencial feminina. 5. Libertinagem ginossomática. 6. Opressão da mulher.
Estrangeirismologia: o strong profile feminino; o Women’s Liberation Movement; a selfmade woman; a selfesteem feminina construída no meio laboral; o breakthrough consciencial
feminino; a brainwashing cultural secular sobre a condição da mulher; o modus vivendi feminino;
a Chief Executive Officer (CEO); o trinômio político da Revolução Francesa: Liberté, Egalité,
Fraternité.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às priorizações evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Mantenhamos autonomia mental.
Citaciologia: – Nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar (Helen Adams Keller,
1880–1968).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autogestão feminina; a autonomia pensênica feminina alcançada e consolidada através do acúmulo de questionamentos, vivências e reflexões
cosmoéticas; a autopensenização libertária feminina; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene assistencial acolhedor da mulher; o holopensene da força presencial ginossomática; o holopensene da desperticidade da mulher.
Fatologia: a autonomia ginossomática; a autonomia compartilhada; a autoridade moral
feminina; a mulher autoconsciente da própria liberdade e papel na Socin; o direito da mulher de ir
e vir; o pé-de-meia planejado promovendo a autonomia financeira feminina; a mulher com o pé
no chão e o mentalsoma no Cosmos; a autonomia afetiva alcançada; o papel da mulher na
dupla evolutiva afetiva e laboral; a mulher amiga da mulher; a interdependência fortalecendo
a convivialidade sadia; o poliglotismo; o autorrespeito feminino reforçando o heterorrespeito;
a resiliência feminina; o uso adequado da habilidade inata da atenção dividida; a maternagem;
a valorização acrítica da opinião alheia prejudicando a liberdade pessoal de agir; o loc externo feminino; a autovitimização impedidora da autonomia; a autodeterminação sobrepujando a vitimi-
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zação; a evitação da subordinação da mulher; a burca; o véu; a gestante-bomba; a lavagem cerebral milenar imposta à mulher; a conquista suada do voto feminino; o direito à liberdade de decisão; o anticoncepcional oral enquanto divisor de águas da liberdade feminina; o direito de ser mulher; o desafio do aprendizado da autopriorização para melhor interassisitir; o voo solo do autaprendizado; a sensibilidade feminina; a eficácia do equilíbrio entre ação e paciência; a autonomia
conduzindo a mulher ao sobrepairamento; a importância da rotina útil acelerando a autonomia;
a relevância da coerência parapolítica grupocármica cotidiana para o alcance da policarmalidade;
a intelectualidade feminina autônoma; a qualificação da intencionalidade na conquista da autonomia ginossomática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vivência da autogovernabilidade ginossomática favorecendo a autonomia consciencial multidimensional; a conquista da autonomia energossomática; a teática da liberdade rumo à desperticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorganização ginossomática–priorização evolutiva–
–megafoco proexológico; o sinergismo autodidatismo–autonomia intelectual; o sinergismo autovolição cosmoética–proéxis; o sinergismo autonomia pensênica cosmoética–serenidade vivenciada; o sinergismo nosográfico carência afetiva–descontrole financeiro; o sinergismo valorização
pessoal–autonomia consciencial; o sinergismo liberdade-responsabilidade.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade contínua; o princípio da autonomia da vontade pessoal; o princípio da autodeterminação gerando autonomia; a liberdade autopensênica vivenciada através do princípio da descrença; o princípio da liberdade de expressão
feminina; o princípio de viver em sintonia com o manual de instrução do corpo feminino.
Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC); a liberdade para reciclar o código de valores pessoais; a liberdade vinculada ao código grupal de Cosmoética (CGC)
intensificando a interdependência eficaz; o código duplista de Cosmoética (CDC).
Teoriologia: a teoria da coragem para evoluir; a teoria do soma enquanto instrumento
proexológico.
Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da autorreflexão de
5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da sociabilidade cosmoética; a técnica da tábula rasa; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da tenepes; a técnica de
desejar o melhor para todos; a técnica de não pensar mal de ninguém; a técnica de viver cosmoeticamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico Pesquisarium; o laboratório
conscienciológico da Despertologia; a vida diuturna transformada em laboratório conscienciológico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Desperticidade; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupalidade.
Efeitologia: o efeito de tirar o máximo proveito dos trafores da conscin mulher; o efeito
exemplar da autoliberdade demonstrada nos atos pessoais; o efeito libertador da conquista da
autonomia pensênica; o efeito halo da liberdade interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do autoposicionamento libertário feminino;
as neossinapses conquistadas pelo sobrepairamento da cultura milenar machista; as neossinapses conquistadas pela autovaloração da mulher; a expansão da rede de neossinapses libertárias, universalistas e maxifraternas.
Ciclologia: o ciclo das primaveras energéticas; o ciclo do autorrevezamento multiexistencial; o ciclo da causa e efeito; o ciclo da alternância multiexistencial androssoma-ginossoma.
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Enumerologia: o ato de conhecer-se; o ato de compreender-se; o ato de respeitar-se;
o ato de aceitar-se; o ato de valorizar-se; o ato de reeducar-se; o ato de autossuperar-se.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio resiliência-adaptabilidade; o binômio erro-acerto; o binômio acolhimento-intencionalidade; o binômio emoção reprimida–ansiosismo; o binômio dissimulação ginossomática–interprisão grupocármica; o binômio pé-de-meia–liberdade; o binômio posicionamento pessoal cosmoético–heterorrespeito; o binômio
liberdade evolutiva–oxigênio consciencial; o binômio autonomia-autossustentabilidade; o binômio autonomia individual–sustentabilidade grupal; o binômio autonomia da vontade–megagescon finalizada; o binômio paciência-sapiência.
Interaciologia: a interação prendas domésticas–prendas mentaissomáticas; a interação
gestação humana–gestação consciencial; a interação autonomia intelectual–interdisciplinaridade permanente–taquirritmia ordenada.
Crescendologia: o crescendo Cuidadologia Grupocármica–Interassistenciologia Policármica; o crescendo autonomia-fraternismo-universalismo; o crescendo autoposicionamento–
–posicionamento grupal; o crescendo intencionalidade sadia–acertos cosmoéticos; o crescendo
conscin mulher esperta–conscin mulher desperta.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio mulher–amizade feminina–amizade raríssima; o trinômio nosográfico subjugação–lavagem cerebral–massa impensante; o trinômio autonomia-autodiscernimento-autopriorização; o trinômio autonomia-autestima-autevolução.
Polinomiologia: o polinômio perceber-observar-confiar-rever-decidir; o polinômio autonomia-autorrespeito-autorresponsabilidade-autolimite.
Antagonismologia: o antagonismo pseudoliberdade / liberdade compartilhada; o antagonismo pseudoindependência / interdependência; o antagonismo idiotismo cultural / posturas libertárias; o antagonismo mulher multímoda / dispersão consciencial; o antagonismo megafoco
/ minifoco; o antagonismo resiliência / fragilidade; o antagonismo autonomia / coleira social do
ego; o antagonismo autonomia consciencial / parasitismo consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo do sexo frági poder ser ―pau da barraca‖; o paradoxo de
quanto maior a autonomia da consciência maiores as interconexões assistenciais.
Politicologia: a diplomacia feminina cosmoética; a política da glasnost; a democracia
direta; a política doméstica; a conscienciocracia; a conviviocracia.
Legislogia: a implantação da lei do maior esforço evolutivo; a lei Maria da Penha.
Filiologia: a ginofilia; a neofilia; a liberofilia.
Fobiologia: a eleuterofobia; a neofobia; a liberofobia.
Sindromologia: a autossuperação da síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da
Amélia; a síndrome do canguru; a autexclusão da intermissivista vítima da síndrome da subestimação; a profilaxia da síndrome da autodesvalorização; a síndrome da mulher derrubadora de
homens; a síndrome da mulher maravilha; a síndrome de Cinderela; a eliminação da síndrome da
autovitimização.
Maniologia: a mania de controlar; a mania da perfeição.
Mitologia: o mito da liberdade absoluta; o mito da supermulher.
Holotecologia: a ginoteca; a maturoteca; a abjuncioteca; a estiloteca; a socioteca; a convivioteca; a recexoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autonomologia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia;
a Autorganizaciologia; a Autovoliciologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Comunicologia;
a Liberologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin política; a conscin interdependente lúcida; a conscin autônoma;
a conscin interassistencial; a conscin isca humana lúcida; a conscin enciclopedista; a conscin
verbetógrafa; a conscin debatedora; a conscin escritora; a conscin amparadora; a conscin desperta.
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Masculinologia: o poliglota; o tenepessista; o ofiexista; o inversor; o duplista; o reciclante; o generalista; o detalhista; o autor; o docente; o tarefeiro consciencial; o voluntário da
Conscienciologia; o tocador de obras; o empresário.
Femininologia: a poliglota; a tenepessista; a ofiexista; a inversora; a duplista; a reciclante; a generalista; a detalhista; a autora; a docente; a tarefeira consciencial; a voluntária da
Conscienciologia; a tocadora de obras; a empresária; a astrônoma e filósofa Hipátia de Alexandria
(355–415 e.c.), exemplo de autonomia intelectual; a rainha inglesa Elizabeth I (1533–1603),
exemplo de autonomia política; a nobelista e ambientalista queniana Wangari Muta Maathai
(1940–2011), exemplo de coragem consciencial.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens abjuncious; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens liberator; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autonomia ginossomática básica = a condição da conscin ginossomática
pré-desperta com independência financeira; autonomia ginossomática avançada = a condição da
conscin ginossomática desperta com autodomínio holossomático.
Culturologia: a cultura do sexo frágil; a erradicação da cultura determinista sobre
a mulher.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autonomia ginossomática, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
02. Autonomia: Autonomologia; Neutro.
03. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
04. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
05. Autoridade feminina cosmoética: Ginossomatologia; Homeostático.
06. Escopo: Definologia; Neutro.
07. Força integral: Autopriorologia; Homeostático.
08. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
09. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
10. Liberdade vinculada: Vinculologia; Neutro.
11. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
12. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
13. Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
14. Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.
15. Sábia: Autevoluciologia; Homeostático.

A AUTONOMIA GINOSSOMÁTICA É CONDIÇÃO EVOLUTIVA
FACTÍVEL A TODA CONSCIN FEMININA, AUTODETERMINADA PERANTE OS MEGADESAFIOS DA AFETIVIDADE MADURA, DA PROÉXIS E DA INTERASSISTENCIALIDADE.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a autonomia compartilhada interassistencial? Utiliza a intencionalidade sadia, a transparência consciencial e o abertismo cosmoético
para alcançar a própria autonomia consciencial?
Bibliografia Específica:
01. Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Desassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisoras Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18
caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.;
alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 11 a 117.
02. Gelb, Michael J.; Como Descobrir sua Genialidade: Aprenda a Pensar com as Dez Mentes mais Revolucionárias da História (Discover your Genius); trad. Geni Hirata; 400 p.; 10 caps.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 169 a 201.
03. Greer, Germaine; A Mulher Inteira (The Whole Woman); trad. Alda Porto; 404 p.; 2 enus.; 34 x 16 cm;
br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 369 a 371, 377 e 378.
04. Keller, Helen; A História da minha Vida (The History of my Life); pref. do Editor James Berger; pref.
John Albert Macy; trad. Myriam Campello; LIV + 456 p.; 3 partes; 1 cronologia; 1 fac-símile; 1 microbiografia; 2 notas;
12 filmes; 17 refs.; 2 apênds.; 23,5 x 15,5 cm; br.; Ed. rev.; José Olympio; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 92 a 99, 366,
367 e 431 a 439.
05. Lobos, Julio; Mulheres que abrem Passagem: E o que os Homens têm a Ver com isso; revisor Agnaldo
Holanda; 296 p.; 2 partes; 10 caps.; 1 E-mail; 5 enus.; 11 fotos; 2 ilus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 1 website; 160 refs.; 23
x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Instituto da Qualidade; São Paulo, SP; 2002; páginas 37 a 45, 103 a 108 e 221 a 223.
06. Luz, Marcelo da; Onde a Religião Termina?; pref. Waldo Vieira; revisoras Erotides Louly; Helena Araujo; & Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.;
ono.; 23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; página 180.
07. Maathai, Wangari Muta; Inabalável: Memórias (Unbowed); trad. Janaína Senna; 376 p.; 1 E-mail;
1 enu.; 27 fotos; 1 microbiografia; 1 website; alf.; 23 x 16 cm; br.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 19
a 358.
08. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página
848.
09. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.576 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 120 e 231.
10. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 736.

S. C. M.

Enciclopédia da Conscienciologia

3467

AUTONOMIA PARAPSÍQUICA
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autonomia parapsíquica é a capacidade de a conscin, homem ou mulher,
autogovernar-se e assumir a responsabilidade pelo próprio parapsiquismo lúcido, com objetivo
assistencial e cosmoético.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo autonomia deriva do idioma Grego, autonomía, “direito de reger-se segundo leis próprias”, provavelmente através do idioma Francês, autonomie. Apareceu no
Século XIX. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de;
para além de”. O vocábulo psíquico procede também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos;
sopro de vida”. Surgiu no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autonomia parapercepciológica. 2. Autossuficiência parapsíquica.
3. Autogoverno do parapsiquismo. 4. Liberdade parapsíquica.
Neologia. As 3 expressões compostas autonomia parapsíquica, autonomia parapsíquica
especializada e autonomia parapsíquica generalista são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Subjugação parapsíquica. 2. Dependência parapercepciológica.
3. Servidão parapsíquica. 4. Primaridade parapsíquica.
Estrangeirismologia: o up grade parapsíquico; o plus interassistencial; o know-how parapsíquico; a awareness evolutiva.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Parapercepciologia Interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoparapercepciologia; os parapensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o holopensene pessoal da responsabilidade parapsíquica; o holopensene pessoal da perceptibilidade homeostática.
Fatologia: a ampliação do discernimento no emprego do parapsiquismo; a minimização
da subjugação e dependência parapercepciológica; a substituição da escrita psicográfica de caráter
psicossomático pela tares grafada; o acesso às ideias avançadas do Curso Intermissivo (CI); a produção de gescons sobre a Parapercepciologia; a promoção da homeostase holossomática; o empenho na libertação grupocármica por meio do parapsiquismo sadio e interassistencial.
Parafatologia: a autonomia parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a projeção lúcida (PL); a vivência parapsíquica do paradigma consciencial; o parapsiquismo lúcido gerando liberdade ao intermissivista; o autoparapsiquismo; o heteroparapsiquismo;
a autodisponibilidade parapsíquica; os resgates e a assistência na Baratrosfera; as reconciliações
extrafísicas com os antigos grupos dissidentes; a identificação da paraprocedência; a assimilação
simpática de energias (assim); a necessária desassim na condição de auxiliar à autonomia parapsíquica; a interação com as energias dos ambientes; o livre trânsito da conscin projetada no extrafísico; a substituição da semipossessão benigna pelo “fazer com” o amparador de função; a agendex pessoal; a ofiex pessoal na condição de autonomia parapsíquica avançada; as comunexes interassistenciais; o acesso lúcido às Centrais Extrafísicas; o parapsiquismo intelectual; o parapsiquismo interassistencial; o parapsiquismo aplicado ao exercício conscienciográfico; a acuidade
parapsíquica na sinalética energética pessoal; a atuação lúcida nos resgates extrafísicos; o parapsiquismo aliado à paradiplomacia nas autorretratações multiexistenciais.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin parapsíquica–amparador extrafísico; o sinergismo autopotencializador vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade fortalecido pela autonomia parapsíquica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e prática (teática) do parapsiquismo lúcido.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas da projetabilidade lúcida (PL).
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado parapsíquico da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: o aborat rio consciencio gico da diferencia ão pensênica; o aborat rio consciencio gico da utossinaleticologia; o aborat rio consciencio gico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapsiquistas.
Efeitologia: os efeitos físicos do parapsiquismo lúcido; os efeitos da qualificação interassistencial; o efeito potencializador do domínio das bioenergias; os efeitos da maturidade
consciencial em consequência da autonomia parapsíquica; os efeitos da autorganização nas práticas parapsíquicas sadias.
Neossinapsologia: a aquisição diária de neossinapses advindas do parapsiquismo cosmoético; as paraneossinapses adquiridas com as extrapolações parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo sensações somáticas–atributos mentais–parapercepções avançadas.
Enumerologia: o domínio do EV; a prática do arco voltaico craniochacral; o exercício
da automegaeuforização; o compromisso vitalício com a tenepes; a busca pela projeção consciente lúcida; a determinação em implantar o autodesassédio permanente; o parapsiquismo interassistencial conquistado.
Binomiologia: o binômio autonomia parapsíquica–equilíbrio holossomático.
Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação fenômenos físicos–
–fenômenos parapsíquicos; a interação parafenomênica animismo-parapsiquismo; a interação
cérebro-paracérebro.
Crescendologia: o crescendo pangrafia-cosmoconsciência; o crescendo assistido-assistente; o crescendo evolução parapsíquica pessoal–evolução parapsíquica grupal.
Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução; o trinônimo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinônimo autolucidez multidimensional–autocognição parafenomênica–autonomia parapsíquica.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio estado vibracional–acoplamento–arco voltaico–megaeuforização.
Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo sensibilidade parapsíquica / cascagrossismo; o antagonismo parapsiquismo mentalsomático / parapsiquismo psicossomático.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido.
Politicologia: a lucidocracia; a parapsiquicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a parapsicofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Maniologia: a mania de confiar irracionalmente no parapsiquismo; a mania de esnobação do parapsiquismo.
Mitologia: o descarte dos megamitos; a desmitificação dos parafenômenos.
Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a energeticoteca; a sinaleticoteca; a seriexoteca; a ofiexoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Extrafisicologia; a Energossomatologia; a Bionergeticologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Serie-
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xologia; a Proexologia; a Priorologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens energossomaticus;
o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista;
o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autonomia parapsíquica especializada = a condição da conscin com expertise em determinada modalidade parafenomênica; autonomia parapsíquica generalista = a condição da conscin com expertise em inúmeras modalidades de parafenômenos.
Culturologia: a cultura da Autoparapercepciologia; a cultura do parapsiquismo interassistencial.
Caracterologia. Eis, por exemplo, proposta de duas categorias de conscins quanto à utilização do autoparapsiquismo:
1. Sadias. As conscins hígidas no desenvolvimento parapsíquico e sem assedialidade interconsciencial cronicificada, com autodefesa energética e doação salutar de energias conscienciais.
2. Doentias. As conscins com recorrentes episódios de assédios, semipossessões e possessões.
Pesquisologia. Sob a ótica da Autoparapercepciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 aspectos a serem considerados na pesquisa e desenvolvimento da autonomia parapsíquica:
1. Autodefesa. A instalação, pela força de vontade, de campo energético construindo
a autodefesa parapsíquica em prol da interassistencialidade.
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2. Encapsulamento sadio. O patrocínio avançado do encapsulamento energético, defensivo, pessoal e, quando necessário, o heterencapsulamento assistencial e cosmoético.
3. Extrafisicalidade. O acesso, geralmente assistido, às comunexes interassistenciais,
notadamente no caso da conscin projetora consciente e tenepessista.
4. Homeostasia. A homeostase holossomática por meio das autocuras de patologias, ou
remissões de minidoenças, a partir da intervenção oportuna de amparadores extrafísicos, objetivando o desenvolvimento dos trabalhos de assistência da conscin, quando minipeça ativa do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
5. Paraprocedência. A recuperação dos cons magnos relativos à autoparaprocedência
e às responsabilidades com o autoparapsiquismo assistencial.
6. Resgates. A participação lúcida em resgates extrafísicos de consciexes carentes, em
ambientes baratrosféricos diversificados, patrocinados ou superintendidos pelas equipexes amparadoras.
7. Teática. A teoria e a prática da interassistencialidade facilitando o acesso à extrafisicalidade, junto aos assistidos e em parceria com os amparadores extrafísicos de função.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autonomia parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
02. Autoparapsiquismo aflorado: Autoparapercepciologia; Neutro.
03. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
04. Dinâmica parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
05. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
06. Espectrofobia: Parapatologia; Nosográfico.
07. Estatura parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Fixação parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Infante parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
10. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
11. Labilidade parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
12. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
13. Medo do autoparapsiquismo: Parapatologia; Nosográfico.
14. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.

A AUTONOMIA PARAPSÍQUICA É REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONSCIN LÚCIDA NA CONSTRUÇÃO DA MATURIDADE INTERASSISTENCIAL, ALIADA À COSMOÉTICA
E À AUTORRESPONSABILIDADE PERANTE A EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu a respeito da importância do desenvolvimento da autonomia parapsíquica? Quais ações vem empreendendo para alcançar a independência parapercepciológica interassistencial?
M. V. P.
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AUTOORTODOXIA
(CONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoortodoxia é o caráter ou condição da conscin ortodoxa ou conformada, de modo absoluto, com determinado padrão, norma ou dogma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,”eu mesmo; por si próprio”. O termo ortodoxia deriva também do idioma Grego, orthodoxia, “opinião
certa”, composto por orthós, “reto; direto; correto; normal; justo”, e por dóksos, “opinião; juízo;
crença. Surgiu em 1789.
Sinonimologia: 1. Neofobia; neofobismo. 2. Apriorismose. 3. Fechadismo consciencial. 4. Fundamentalismo. 5. Tradicionalismo. 6. Convencionalismo. 7. Interiorose.
Neologia. Os 3 vocábulos autoortodoxia, miniautoortodoxia e maxiautoortodoxia são
neologismos técnicos da Conscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Auto-heterodoxia; autoinortodoxia. 2. Neofilia. 3. Abertismo consciencial. 4. Universalismo. 5. Vanguardismo. 6. Heresia. 7. Maxidissidência.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: o materpensene pessoal; as pensenizações radicais; a descoberta do ortopensene; a ortopensenidade; o megapensene pessoal; o materpensene; a homeostase pensênica.
Fatologia: a autoortodoxia; o estilo; a estilística; a afirmação pessoal; a opinião pessoal;
o regressismo; o posicionamento pessoal extremo; a obstinação pessoal; o fundamentalismo doutrinário; o purismo autodefensivo egoico; a inflexibilidade; a ortodoxia pessoal intransigente;
o sectarismo paroquial; a rigidez; o congelamento; o engessamento; a fossilização; o elitismo;
a excludência; o segregacionismo; a discriminação racial; a ausência das autopesquisas; a viragem cosmoética da vida; os pensamentos positivos; o megatrafor; a ortocentralidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Binomiologia: o binômio autoconformismo-autoinconformismo; binômio mundinho-interiorose.
Trinomiologia: o trinômio retroideia-retrovisão-retrorrealidade.
Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida;
o antagonismo credulidade / racionalidade; o antagonismo monovisão / cosmovisão.
Politicologia: a autocracia; a lucidocracia; a cognocracia.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia.
Holotecologia: a dogmaticoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Ortopensenologia; a Desviologia; a Parapatologia; a Recexologia; a Autopesquisologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin ortodoxa; a pessoa excessivamente intransigente; a pessoa dogmática; a conscin fanática; a personalidade forte; a pessoa obstinada; a pessoa intolerante; a conscin neofóbica; a conscin apriorota.
Masculinologia: o selfmade man; o tocador de obra; o seguidor do book.
Femininologia: a selfmade woman; a tocadora de obra.
Hominologia: o Homo sapiens orthodoxus; o Homo sapiens autorthodoxus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniautoortodoxia patológica = a condição da pessoa fanática com a religião; maxiautoortodoxia patológica = a condição da pessoa intransigentemente xenófoba.
Culturologia: o vício da formação cultural.
Taxologia. De acordo com a Experimentologia, as autoortodoxias podem ser classificadas, por exemplo, em duas categorias básicas:
1. Autoortodoxia patológica: ainda predominante na Socin.
2. Autoortodoxia homeostática: própria da minoria de conscins lúcidas libertárias.
Atuações. Sob a ótica da Conscienciometrologia, as bases normativas superrígidas, as
ortodoxias, os fundamentalismos e os books não atuam bem na criatividade da Ciência e nem na
inventividade da Arte.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoortodoxia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
3. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
4. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
5. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
6. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
7. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A QUALIFICAÇÃO DA AUTOORTODOXIA PODE SER
EMPREGADA COMO UNIDADE DE MEDIDA CONFIÁVEL
DO NÍVEL DO ABERTISMO CONSCIENCIAL PARA TODA
CONSCIN, HOMEM OU MULHER, EM QUALQUER IDADE.
Questionologia. Qual a extensão e a qualidade da autoortodoxia alimentada por você na
vida dia a dia? Tal autoortodoxia pode ser considerada cosmoética?
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AUTOORTOPENSENIZAÇÃO
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoortopensenização é a condição buscada e mantida pela conscin lúcida, homem ou mulher, para alcançar e dominar, satisfatoriamente, os megatrafores avançados, explicitados pelas pesquisas intra e extrafísicas da Conscienciologia, a partir da retilinearidade da
autopensenização.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição orto vem do mesmo idioma Grego, orthós, “reto; direto; correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar;
cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva igualmente do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês,
sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impress es físicas; sensação; conhecimento; fato
de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu
no Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim,
energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autoortopensenidade. 2. Autotraforologia.
Neologia. O vocábulo autoortopensenização e as duas expressões compostas autoortopensenização intrafísica e autoortopensenização extrafísica são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Heterortopensenização. 2. Heterortopensenidade.
Estrangeirismologia: a potencialização dos upgrades evolutivos; a melhoria singular da
performance; o Evolutionarium; o Recexarium; o mapeamento do caminho para o breakthrough
autevolutivo prioritário; o cleansing of thosenes; o strong profile cosmoético.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da autopensenidade.
II. Fatuística
Pensenologia: a autoortopenzenização; o holopensene pessoal evolutivo cosmoético; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o holopensene
pró-saúde holossomática; o holopensene pró-ortopensenização; o holopensene da interassistencialidade cosmoética; o holopensene higienizado e higienizador; a autopensenidade retilínea;
a depuração autopensênica ininterrupta; a autopensenização a favor do Cosmos.
Fatologia: a conquista factível das condições evolutivas; os esforços pessoais; as autoconquistas íntimas, definidas e consolidadas; as condições prioritárias decisivas; o senso refinado
de Cosmoética; a força presencial cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a psicosfera pessoal sadia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo promissor dos intermissivistas entrosados.
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Principiologia: a liberdade autopensênica pela vivência do princípio da descrença;
o princípio cósmico fundamental da consciência e energia; a associação de princípios mentaissomáticos; o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos.
Codigologia: os alicerces teáticos para a construção do código pessoal de Cosmoética;
a cláusula magna do CPC.
Teoriologia: a teoria do estado vibracional autodefensivo.
Tecnologia: o repertório da técnica de viver evolutivamente em qualquer dimensão consciencial; a teática conscienciológica; as técnicas conscienciométricas; as técnicas autodesassediadoras; as técnicas da Higiene Autopensênica; as técnicas da desassim.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; a integração voluntariado-paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: a autoconscientização quanto aos efeitos das ECs na intrafisicalidade; os
efeitos da ortopensenização na psicosfera pessoal de saúde; o efeito halo da ortopensenidade
equilibrando os holopensenes.
Neossinapsologia: as neossinapses expandindo a abrangência da autocosmoética; as
neossinapses verponológicas.
Ciclologia: a homeostasia por meio do domínio do ciclo assim-desassim.
Enumerologia: a essência da interassistencialidade; a medida da autocosmoeticidade;
o escudo da autosseguridade; a liga da amparabilidade; o eixo da autodesperticidade; a evidência
da holomaturidade; o cerne da autevolutividade.
Binomiologia: o binômio inteligência evolutiva–autodiscernimento cosmoético; o binômio autocrítica-autoincorruptibilidade.
Interaciologia: a interação ortopensenização-autoimunidade; a interação ortopensenização–homeostase holossomática; a interação autodesassedialidade-autoincorruptibilidade.
Crescendologia: o crescendo ortopensene–EC sadia–ação correta; o crescendo rumo
à omniconscientização cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio holofilosófico Universalismo-megafraternidade-Cosmoética;
o trinômio despoluição-desintoxicação-harmonização enquanto paradever com o planeta cedido
para a automanifestação.
Polinomiologia: o polinômio pensar bem–querer bem–agir bem–viver bem; o polinômio
pensar correto–falar correto–refletir correto–escrever correto; o polinômio ortocognição-ortointenção-ortoconduta-ortopráxis; o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo.
Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo bem-estar / malestar.
Paradoxologia: o megaparadoxo evolutivo.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à compreensão da dinâmica do Cosmos.
Filiologia: a ortopensenofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a antropofilia; a intelectofilia;
a cienciofilia; a interassistenciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a grafopensenoteca; a consciencioteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Egologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia;
a Maximologia; a Homeostaticologia; a Autodeterminologia.
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.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cético otimista cosmoético (COC).
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cética otimista
cosmoética (COC).
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutionarius; o Homo
sapiens megafocus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens
attentus; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoortopensenização intrafísica = o emprego teático dos princípios da
Autolucidologia; autoortopensenização extrafísica = o emprego teático dos princípios da Autoparapercepciologia.
Culturologia: a cultura da Autopensenização; a cultura da Cosmoeticologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Autopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
23 megatrafores gerados pela manutenção das megacondições evolutivas específicas, derivadas
da autoortopensenização, explicitadas por meio das especialidades da Conscienciologia:
01. Autassistenciologia: a interassistencialidade teática; a autopredisposição holossomática; a empatia pessoal; o doador universal de sangue; o ectoplasta; a força presencial; a minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a tenepes; a ofiex
pessoal; o acesso pessoal à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
02. Autenergossomatologia: a Holochacrologia; a Ectoplasmologia; a ectoplastia sadia;
o estado vibracional (EV) profilático; o arco voltaico craniochacral; a automegaeuforização;
o megacipriene; o acesso pessoal à Central Extrafísica da Energia (CEE).
03. Autocodigologia: o códego; o Codex Subtilissimus Pessoal; o código pessoal de
Cosmoética; as contribuições teáticas pessoais para o código grupal de Cosmoética (CGC); a Era
da CCCI; os códigos sociológicos do Conselho dos 500; o cognopolita.
04. Autodefesologia: as defesas urbi et orbi; a desassim; a sinalética energética e parapsíquica; a base intrafísica blindada energeticamente; a residência projeciogênica; o epicentrismo
lúcido; os encapsulamentos energéticos.
05. Autodescrenciologia: a vivência do princípio da descrença por meio das autexperimentações generalizadas; a diminuição das dúvidas; as certezas relativas valorizadas; a Autopesquisologia.
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06. Autodespertologia: a autodesassedialidade; a agendex da ofiex pessoal; a interassistencialidade por meio da heterodesassedialidade; a abertura para a vivência das verpons mais evolutivas.
07. Autoduplologia: a condição de duplista (homem ou mulher) evolutivo; a megagescon a 2; o Manual da Dupla Evolutiva.
08. Autofilosofiologia: o abertismo consciencial cosmovisiológico; a democracia pura;
o Universalismo Pessoal; o autodiscernimento; o generalismo; o atacadismo consciencial.
09. Autofisiologia: a autadaptação adequada à Fisiologia Humana; o soma pessoal, ginossoma ou androssoma.
10. Autointermissiologia: o reconhecimento do próprio Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a autoidentidade extra autorreconhecida; a Holobiografologia; o acesso pessoal às
Centrais Extrafísicas.
11. Autoinvexologia: a precocidade sociológica; a Neofiliologia; o invexograma; a ASSINVÉXIS.
12. Autolucidologia: o resgate dos cons magnos; o autorado cosmoético; a imperturbabilidade pessoal.
13. Automacrossomatologia: o macrossômata; a identificação do próprio macrossoma;
a funcionalidade específica; a autorregeneração.
14. Automentalsomatologia: a raciocinofilia; a logicidade; a biblioteca pessoal; a educação formal superior; o autodidatismo permanente; a megassertividade; a polimatia; a Erudiciologia; a projeção consciente por meio do mentalsoma isolado; o acesso pessoal à Central Extrafísica da Verdade (CEV).
15. Autopangrafologia: a Parafenomenologia; a Cosmovisiologia; a Pancogniciologia;
o extrapolacionismo parapsíquico.
16. Autoparapercepciologia: a tarefa da conscin pré-mãe; a Pré-Maternologia; a Extraterrestriologia; a reurbex; a reurbin.
17. Autopedagogiologia: o reeducador conscienciológico, homem ou mulher; o(a)
conscienciômetra; a profissão interassistencial na área da saúde; a docência permanente; a Reeducaciologia; a Cognópolis.
18. Autoproexologia: o megafoco na consecução da programação existencial (autoproéxis); maximoréxis; compléxis.
19. Autoprojeciologia: a projetabilidade lúcida (PL); a projeção lúcida de consciência
contínua; a autobilocação; a descoincidência vígil; o monólogo psicofônico; a Autodescoincidenciologia; o livro Projeciologia.
20. Autopsicossomatologia: a projeção autolúcida pelo psicossoma; o irrompimento do
psicossoma; a volitação extrafísica.
21. Autosseriexologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; os autorrevezamentos multiexistenciais; a identificação de personalidades consecutivas.
22. Autossuperlativologia: a taquirritmia pessoal; a autorganização; a macrossomaticidade; o paramicrochip; a Parabionicologia; a dragona parapsíquica.
23. Autotridotaciologia: o trio das megapercepções; o trio ínsito; o triatleta conscienciológico; o trinômio evolutivo; o trinômio da holomaturidade; o ambidestrismo; o subadrenalismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoortopensenização, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atitude irretocável: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Condição conscienciológica: Evoluciologia; Homeostático.
03. Maximologia evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Maximoréxis: Maximorexologia; Homeostático.
Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
Megacompléxis: Autoproexologia; Homeostático.
Megacondição evolutiva: Egologia; Homeostático.
Megaconhecimento organizado: Autocogniciologia; Homeostático.
Megapesquisa da holossutileza: Holopesquisologia; Homeostático.
Megapolivalência: Serenologia; Homeostático.
Megatares: Autopriorologia; Homeostático.
Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA AUTOORTOPENSENIZAÇÃO ALCANÇA
A CULMINÂNCIA IDEAL QUANDO A CONSCIN INTERMISSIVISTA, TENEPESSISTA, OFIEXISTA E SER DESPERTO,
TORNA-SE SEMICONSCIEX LÚCIDA INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca atualmente a autoortopensenização? A intrafísica, a extrafísica ou ambas?
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AUTOPACIFICAÇÃO TEÁTICA
(PACIFISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopacificação teática é a condição de imperturbabilidade intraconsciencial conquistada, vivenciada e sustentada pela conscin, homem ou mulher, lúcida e coerente
nas interrelações com as demais consciências, princípios conscienciais e fluxos pró-evolutivos
das realidades e pararrealidades cósmicas, por meio do autodiscernimento cosmoético, objetivando contribuir com o processo da paz coletiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra pacificação deriva do idioma Latim, pacificatio, “acomodamento;
pazes; reconciliação; ação ou efeito de pacificar-se; restabelecimento da paz”. Surgiu no Século
XVI. O termo teoria procede também do idioma Latim, theoria, “investigação filosófica”, e este
do idioma Grego, theoría, “ação de observar, examinar; estudo ou conhecimento devido a raciocínio especulativo”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo prática provém do mesmo idioma Latim, practice, “prática”, e este do idioma Grego, praktiké, “a Ciência prática, em oposição à Ciência especulativa”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Pacificação autovivenciada. 02. Pacificação pessoal teática. 03. Autopacificação experimentada. 04. Anticonflituosidade íntima na prática. 05. Autopacificação sustentada. 06. Harmonia íntima real. 07. Paz intraconsciencial sincera. 08. Eutimia teática.
09. Tranquilidade íntima autêntica. 10. Ortocentramento sincero.
Neologia. As duas expressões compostas autopacificação teática básica e autopacificação teática avançada são neologismos técnicos da Pacifismologia.
Antonimologia: 01. Autopacificação dissimulada. 02. Tranquilidade pessoal aparente.
03. Autosserenidade disfarçada. 04. Autoconflituosidade explícita. 05. Autopacificação superficial. 06. Falsa harmonia íntima. 07. Hostilidade irrevelada. 08. Autoperturbação permanente.
09. Desarmonia íntima. 10. Ansiosismo arraigado.
Estrangeirismologia: a autopacificação urbi et orbi; o neomodus ratiocinandi evolutivo; o rapport interconscins; o rapport interconsciexes; a life in harmony; o pax in bello; o modus
vivendi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução intraconsciencial da megafraternidade.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares, sintetizando o tema: – Paz: responsabilidade íntima. Autopacificação: imperturbabilidade cosmoética. Paz: rumo evolutivo.
Paz: liberdade espontânea. A compreensão pacifica.
Citaciologia: – Nunca seremos capazes de efetuar o desarmamento físico até conseguirmos efetuar o desarmamento moral (James Ramsay MacDonald, 1866–1937).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antiviolência; os ortopensenes; a ortopensenidade pessoal; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os
harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; a reeducação pensênica; os neopensenes; a neopensenidade; a retilinearidade pensênica; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; a acalmia pensênica; o poder do holopensene pacificador.
Fatologia: a autopacificação teática; a conquista íntima da consciência; a vivência da autopacificação mental; a transparência pessoal cotidiana; a sinceridade; a interassistencialidade;
a tares; o pré-perdão; o perdão; a minimização dos conflitos; a desdramatização de conflitos;
o anticonflitismo da pacificação individual; a atenção às conflitividades cotidianas; a agressivida-
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de silenciosa; o medo; as competições; o fanatismo religioso; o alvoroço interior; o egocentrismo;
a erradicação de contendas; o ato de sanar as malquerenças; a oposição ao antagonismo anticosmoético; a ineficácia da violência; a eliminação das desafeições de qualquer natureza; as reconciliações; a eliminação da competitividade; a ausência de ressentimento; o sossego; o estudo
produtivo; a reeducação para a paz; a automotivação para o autenfrentamento; as recins; as recéxis; o ato de abrir mão; a autoconsciencialidade; a relevalidade; a desistência dos mecanismos de
defesa do ego patológicos; os acertos grupocármicos; a hostilidade superada; a diluição do autobelicismo; as autorreflexões; a calma; a paciência; o autodomínio das emoções; a refratariedade
emocional; a harmonia pessoal; a tranquilidade; a utilização cosmoética dos trafores; a autosserenidade vivida; a autocompreensibilidade; o predomínio da razão; a reação pacífica; o autodesarmamento; a extirpação da belicosidade; o antibelicismo; a bondade; a benignidade espontânea;
a satisfação íntima; o otimismo sadio; a benevolência; a satisfação benévola; o desassombro; a liberação dos medos e traumas; o autodiscernimento; a paz interior; a liberdade ideal; a vivência
exemplarista; o altruísmo; a força pacífica; a assertividade; a inteligência evolutiva (IE); a homeostase geral; o mitridatismo; a ausência de ambiguidade; a anticonflituosidade; o senso universalista; a fraternidade vivida; a manutenção da antiviolência; a força presencial terapêutica; o saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) advindo das posturas pessoais pacíficas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o parapsiquismo; o equilíbrio intraconsciencial otimizador da cosmovisão equilibrada dos fatos e parafatos extraconscienciais; o domínio bioenergético; a soltura
do mentalsoma; a homeostase holossomática; a projeção lúcida (PL); a conexão com o amparador
extrafísico de função; a tranquilidade advinda da autoconectividade com a extrafisicalidade evoluída; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); o maxifraternismo interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopacificação teática–empatia; o sinergismo autocorreção evolutiva–autopacificação teática.
Principiologia: o princípio da não violência; o princípio da megafraternidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da desassedialidade; o princípio da imparcialidade; o princípio do universalismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do Homo sapiens pacificus; a teoria da proéxis; a teoria da coerência; a teoria da reurbanização extrafísica.
Tecnologia: a técnica da recéxis; a técnica da ortopensenidade; as técnicas de manutenção da homeostase holossomática; a técnica da autorganização; a técnica do bom humor; a técnica de viver pacificamente com a Humanidade e a Para-Humanidade; a técnica da reciclagem
intraconsciencial (recin).
Voluntariologia: o esforço coletivo do voluntariado da Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI) para a construção do primeiro laboratório conscienciológico
da paz do Planeta no Campus de Pesquisas do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), Saquarema, no Estado do Rio de Janeiro.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pacifistas; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Evoluciologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

3481

Efeitologia: o efeito da pacificação intraconsciencial potencializando a paz geral;
o efeito evolutivo da pacificação interconsciencial; os efeitos duradouros da autopacificação teática; os efeitos permanentes do holopensene de paz.
Neossinapsologia: as neossinapses da autopacificação consolidadas.
Ciclologia: o ciclo da libertação dos ressentimentos; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP); o fim do ciclo algoz-vítima quando a vítima perdoa o algoz; o esvaecimento do ciclo implacável das vinganças e retaliações.
Binomiologia: o binômio autopacificação-heteropacificação; o binômio autopacificação-autexemplificação; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação homeostática autopacificação-anticonflituosidade; a interação egocídio cosmoético–pacificação íntima; a interação autoincorruptibilidade-autopacificação; a interação paz pessoal–paz coletiva.
Crescendologia: o crescendo tranquilidade-harmonia-autopacificação; o crescendo
acalmia mental–autopacificação; o crescendo consciencial faixa a faixa evolutiva; o crescendo
paz íntima–paz geral.
Trinomiologia: o trinômio autopacificação-discernimento-assertividade.
Polinomiologia: o polinômio trafar-recin-trafor-harmonização.
Antagonismologia: o antagonismo autopacificação / autobelicismo; o antagonismo pacificidade / ansiedade; o antagonismo pacificação / inércia; o antagonismo pacifismo / truculência; o antagonismo autopacificação / impulsividade; o antagonismo paz / contenda; o antagonismo pacificação íntima / passividade patológica; o antagonismo autopacificação / adrenalina;
o antagonismo pacificação / hostilidade; o antagonismo pacificação íntima / silêncio omissivo;
o antagonismo paz íntima / conflito externo; o antagonismo autopacificação / autoconflitividade;
o antagonismo paz / conflituosidade; o antagonismo pacificação íntima / preguiça mental;
o antagonismo paz interior / desvinculação exterior; o antagonismo autopacificação / submissão
religiosa.
Paradoxologia: o paradoxo da pacificação pessoal reverberar na pacificação de todos.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a democracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei da empatia; as leis do megafraternismo; a lei de causa e efeito; a lei do
maior esforço na construção coletiva da paz universal; a lei do maior esforço na conquista da
imperturbabilidade cosmoética.
Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a autocriticofilia; a harmoniofilia; a cosmoeticofilia; a autoconscienciometrofilia; a cosmopensenofilia.
Fobiologia: a dogmafobia; a balistofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do ansiosismo; a cura da síndrome da autovitimização.
Maniologia: o fim da egomania.
Mitologia: a extinção do mito da santificação.
Holotecologia: a pacificoteca; a serenoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a maturoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Serenologia; a Paradireitologia; a Harmoniologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Ecologia; a Etologia; a Equilibriologia;
a Autexperimentologia; a Autolucidologia; a Ortopensenologia; a Trafarologia; a Priorologia;
a Autodiscernimentologia; a Teaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o paciólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pacióloga.
Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens
aequilibratus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens
pacificator; o Homo sapiens antiviolentus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
felix.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopacificação teática básica = o ato de não guardar mágoas de ninguém; autopacificação teática avançada = a imperturbabilidade pessoal diante do caos multidimensional.
Culturologia: a cultura da paz; a cultura da pacificação universal; a cultura pacifista;
a cultura da serenidade.
Posturas. Considerando a Intrafisicologia, eis, listados na ordem alfabética, 9 posturas
antagônicas à autopacificação teática:
1. Autassédio: a desarmonia na intimidade consciencial.
2. Desafeto: a primeira manifestação do belicismo.
3. Egocentrismo: a postura bélica na defesa do próprio ego.
4. Fanatismo: a vitimização a partir do espírito de manada, a condição mais subumana
do princípio consciencial.
5. Medo: o aumento da violência intensificando riscos.
6. Orgulho: a demonstração prática da soberba.
7. Patopensenidade: a agressão e a intoxicação do próprio emitente.
8. Preconceito: o aprisionamento, em primeiro lugar, da consciência preconceituosa
e, depois, da vítima.
9. Vingança: a reverberação ampliada do erro e a imitação da violência do contendor.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autopacificação teática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.
03. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
04. Consciência harmonizada: Harmoniologia; Homeostático.
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Conscin pacificadora: Pacifismologia; Homeostático.
Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
Desbarbarização da humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
Egocentrismo ansioso: Egologia; Nosográfico.
Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
Homeostase geral: Homeostaticologia; Homeostático.
Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
Mediador: Conflitologia; Homeostático.
Nanotecnologia pró-paz: Tecnologia; Homeostático.
Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.

A CONQUISTA DA AUTOPACIFICAÇÃO TEÁTICA EXPRESSA O NÍVEL DO DOMÍNIO INTRACONSCIENCIAL E DA HOMEOSTASE HOLOSSOMÁTICA REVERBERATIVO DA CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PRÓ-ANTIBELICISMO UNIVERSAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega vontade, determinação, coragem e lucidez para a teática da pacificação íntima? Você já contribui com a paz coletiva?
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; 125 expressões e ditos populares; 56 enus.; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;
5 websites; glos. 86 termos; 1 posf.; 20 infográficos; 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
82 e 177.
2. Lopes, Goretti; Laboratório Contínuo da Paz; Artigo; Anais do I Encontro da Paz: Reflexões Conscienciológicas sobre a Paz; Saquarema, RJ; 10-12.10.09; 299 p.; 4 caps.; 24 signatários; glos. 134 termos; 2a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Saquarema, RJ; 2009; página 117.
3. Muller, Jean-Marie; O Princípio da Não-Violência (Le Principe de Non-Violence: Parcours Philosophique); revisora Nair Hitomi Kayo; trad. Inês Polegato; 280 p.; 15 caps.; 99 refs.; 16 x 23 cm; br.; Palas Athena; São Paulo,
SP; 2007; página 75.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 809 e 833.

G. L.
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AUTOPACIFICAÇÃO TENEPESSISTA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autopacificação tenepessista é a condição existencial conquistada pela
conscin, homem ou mulher, resultante da transformação gradual no exercício do tenepessismo,
ocorrida, simultaneamente, por meio do efeito halo centrípeto de paz interior do praticante
e o efeito halo centrífugo na manifestação não belicista no Cosmos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autos, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra pacificação deriva do idioma Latim, pacificatio, “acomodamento;
pazes; reconciliação; ação ou efeito de pacificar-se; restabelecimento da paz”. Surgiu no Século
XVI. A palavra tarefa procede do idioma Árabe, tariha, “quantidade de trabalho que se impõe
a alguém”, derivada de tarah, “lancar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo energético provem do idioma Grego,
energetikos, “ativo, eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal deriva do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 1. Autopacificidade interdimensional. 2. Tenepessismo autopacificador. 3. Autoanticonflituosidade multidimensional.
Neologia. As 3 expressões compostas autopacificação tenepessista, autopacificação tenepessista caloura e autopacificação tenepessista veterana são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Autoconflituosidade unidimensional. 2. Autobeligerância intrafísica. 3. Autopacificidade esotérica.
Estrangeirismologia: o give peace a chance intraconsciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Holomaturologia Megafraterna.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Pacificidade
é Serenologia.
Citaciologia: – Paz não é ausência de guerra. É uma virtude, um estado mental, uma
disposição para benevolência, confiança e justiça (Baruch Spinoza, 1632–1677).
Proverbiologia: – O fato de a semeadura ser opcional mas a colheita obrigatória.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificidade multidimensional; o holopensene
pessoal do pacifismo; os benignopensenes; a benignopensenidade; o hábito da autoprofilaxia pensênica; o desenvolvimento da afinização pensênica da interassistência e do amparo.
Fatologia: o desafio da tenepes; a autorganização para manter o compromisso diário;
o entendimento dos benefícios e repercussões da assistencialidade diária; os contrafluxos do início da tenepes; a revisão de atitudes e pensenes belicistas antes considerados normais; o autenfrentamento da própria intolerância e preconceito; a constatação autoimpactante e amiúde da influência do instinto subumano; as gafes e deslizes nas abordagens assistenciais; a reflexão dos erros e a busca do acerto na tenepes; o aprendizado do respeito e da escuta, catalisadores da empatia; o desenvolvimento da flexibilidade sem compactuar com as autocorrupções de outrem; o polimento na comunicabilidade por meio da gentileza e bom tom nas abordagens; a busca da isenção
na interassistência; o voluntariado e a docência conscienciológica enquanto aceleradores teáticos
da pacificidade; as oportunidades de novos relacionamentos e amizades; o crescente número de
pedidos de tenepes indicadores de expansão da atuação; a compreensão mais aprofundada da pa-
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cificidade sendo permanentemente testada; a expansão da autoconscientização do estágio evolutivo da maioria da Humanidade; a constatação do bem-estar após cada recin; os desafios crescentes
testando a paz íntima; a autossegurança maior nas atuações interassistenciais; o senso de gratidão
pelas oportunidades de vida; o fraternismo e universalismo mais palpáveis, reforçando a confiança no fluxo do Cosmos; a pacificidade crescente enquanto caminho sem volta.
Parafatologia: a autopacificação tenepessista; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a virada de mesa mexendo com as consciexes antigas companheiras de belicismo; as
iscagens de consciexes antes inconscientes, agora evidentes; o incremento ostensivo da parapercepção de fenômenos parapsíquicos; as sincronicidades do cotidiano favorecendo as oportunidades interassistenciais; o mitridatismo crescente desdramatizando o desassédio; o reconhecimento da sinalética parapsíquica do amparador da tenepes; o trabalho diuturno ombro a ombro com
o amparo, incrementando a interconfiança; o espírito de equipe (tenepessista e equipex) evidenciado no dia a dia; o senso vivenciado de ser minipeça no maximecanismo multidimensional interassistencial; a certeza pacificadora do parassuporte 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 conseqüências.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo foco-parapercepção; o sinergismo amparo–prontidão tenepessista.
Principiologia: o princípio da prioridade evolutiva; o princípio da não banalização dos
fatos e parafatos; o princípio da impossibilidade de dar o não possuído; o princípio dos 2 pés
sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado.
Teoriologia: a teoria de pensar enquanto consciex; a teoria das metas norteadoras.
Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da desassim; as técnicas
de Higiene Consciencial; a técnica da energização a 3; as técnicas assistenciais para deixar
a pessoa melhor.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial das Instituições Conscienciocêntricas
(ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas.
Efeitologia: o efeito halo da neoideia; o efeito centrífugo multiplicador egocármico-grupocármico; o efeito centrípeto grupocármico-egocármico.
Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses da tolerância; o desenvolvimento
de neossinapses da antiviolência; o trabalho contínuo contribuindo para a formação de neossinapses de prontidão interassistencial.
Ciclologia: o ciclo belicismo-recin-autodiscernimento-pacifismo.
Enumerologia: a autopacificidade explicitada nas próprias ECs; a autopacificidade
derivada da autoconfiança assistencial; a autopacificidade resultante das renúncias cosmoéticas;
a autopacificidade oriunda das omissões superavitárias; a autopacificidade decorrente da autocoerência pró-evolutiva; a autopacificidade consequente do alinhamento autoproéxico; a autopacificidade derivada da prática diária de tenepes.
Binomiologia: o binômio autenfrentamento-autocorreção; o binômio Paradireito-Paradever; o binômio passividade-alerta; o binômio apego-desapego; o binômio assim-desassim.
Interaciologia: a interação tenepessista–amparador da tenepes.
Crescendologia: o crescendo percepção–parapercepção–sintonia com amparo–autoconfiança; o crescendo tenepes-ofiex-semiconsciex; o crescendo desafeto-pacificação-desassédio-interconfiança-amizade.
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Trinomiologia: o trinômio tenepessista-amparador-assistido; o trinômio abertismo-escuta-empatia; o trinômio heteropercepção-interassistencialidade-autopreservação.
Polinomiologia: o polinômio oportunidade assistencial–empatia–assim–interassistência-desassim.
Antagonismologia: o antagonismo egão / neoego tenepessista; o antagonismo impulso
justiceiro / contar até 1000; o antagonismo querer acertar / medo de errar; o antagonismo padrão patológico do assistido / padrão de serenidade do amparador; o antagonismo desconfiança
/ confiança.
Paradoxologia: o paradoxo maior interferência externa–maior pacificidade íntima;
o paradoxo maior discrição intrafísica–maior evidência extrafísica.
Politicologia: a meritocracia; a democracia; a paradiplomacia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de acontecer o melhor para todos.
Filiologia: a conviviofilia; a cosmoeticofilia; a energofilia; a interassistenciofilia; a parafenomenofilia; a autoconscienciometrofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a neofobia; o medo de consciex; o medo de pensar grande.
Sindromologia: a síndrome do misticismo religioso; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA); a síndrome da apriorismose; a síndrome do justiceiro; a síndrome da Maria vai com as
outras.
Maniologia: a mania de temas baratrosféricos nos filmes (vampiros), na música (heavy
metal), nos videogames (belicismo) e na moda (tatuagens); a mania de pensar pequeno; a hoplomania.
Mitologia: o mito da evolução sem autodiscernimento; o mito dos atalhos místicos;
o mito da santificação; o mito da paz ser sinônimo de passividade; o mito da paz sem justiça.
Holotecologia: a pacificoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Tenepessologia; a Conviviologia; a Coerenciologia; a Energossomatologia; a Pacifismologia; a Grupocarmologia; a Holomaturologia; a Ortopensenologia; a Recexologia; a Invexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autopacifista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autopacifista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens
invulgaris; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens imperturbabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autopacificação tenepessista caloura = a do praticante inicial da tenepes;
autopacificação tenepessista veterana = a do ofiexista.
Culturologia: a cultura de paz; a cultura da boa cidadania; a cultura do bom senso;
a cultura cosmopolita; a cultura da gentileza; a cultura da tolerância; a cultura da intercompreensão.
Experimentologia. Sob a ótica da Tenepessologia, a condição de autopacificidade
é conquista gradual e diuturna de autexperimentação, autorreflexão e aprendizado em crescentes
patamares de atuação interassistencial. Eis, listadas, enquanto exemplos, 6 destas etapas, em ordem alfabética:
1. Autoinserção. O acúmulo de experimentos dá ao tenepessista gabarito, confiança
e convicção íntima da autoinserção na condição de minipeça do Maximecanismo Interassistencial.
2. Autorreciclogenia. As reciclagens íntimas, pela proxêmica, afetando inicialmente os
mais próximos do grupocarma e predispondo às novas oportunidades assistenciais
3. Contrafluxos. A eclosão de ocorrências em pontos de menor resistência do tenepessista evidenciando para si a necessidade de ajustes.
4. Heterassistencialidade. Os crescentes contatos interconscienciais predispondo o trabalho interassistencial sob a parapreceptoria dos amparadores.
5. Policarma. O ciclo virtuoso da assistência se consolida e amplia as possibilidades interassistenciais extrapolando os limites do grupocarma e adentrando na policarmalidade.
6. Traforismo. O exercício dos trafores na interassistencialidade tornando-se a manifestação predominante do tenepessista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autopacificação tenepessista, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
03. Binômio tenepes-autopesquisa: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Consciência harmonizada: Harmoniologia; Homeostático.
07. Conscin benévola: Conscienciometrologia; Homeostático.
08. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
10. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
11. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
12. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

3488

EIS O REAL DESAFIO DO TENEPESSISTA: A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO E DA AUTOPACIFICIDADE MULTIDIMENSIONAIS, COADJUTORAS DO SERENISMO, A PESAR
DAS INTERFERÊNCIAS E DESEQUILÍBRIOS EXTERNOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de praticante da tenepes já refletiu
sobre a importância da autopacificação? Quais as conclusões?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 915, 916, 967, 1.007 e 1.008.
2. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 17 a 20.
3. Wong, Felix; Tenepessista: Agente Multidimensional da Paz; Artigo; Anais do I Encontro da Paz: Reflexões Conscienciológicas sobre a Paz; Saquarema, RJ; 10-12.10.09; 1 E-mail; 8 enus.; 1 ilus.; 1 tab.; 9 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 157 a 170.

F. W.
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AUTOPARABANHO CONFIRMATÓRIO
(PARABANHOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoparabanho confirmatório é o parafenômeno energético espontâneo,
avançado, heteroproduzido por amparadores extrafísicos técnicos, recebido pela conscin energicista, epicentro parapsíquico autolúcido e cosmoético, ao modo de lembrete, anúncio presencial
de consciex, confirmação e / ou gratificação ratificadora homeostática inconfundível, com reverberação salutar holossomática, alusiva a determinado fenômeno, assunto, evocação, ato, fato
e / ou parafato, antes, durante ou após tarefas parapsíquico-assistenciais proexológicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para procede também do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo banho vem do idioma Latim, balneum
ou balineum, “sala de banhos; banho”. Surgiu no Século X. O vocábulo confirmar deriva do mesmo idioma Latim, confirmare, “consolidar; fortificar; confirmar”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Parafluxo energético confirmador. 2. Autorrepercussão energética
confirmatória. 3. Autoconfirmação energovibratória. 4. Autoconfirmação energoparapsíquica.
5. Autorratificação energossomática. 6. Banho energético confirmador de amparo. 7. Autoparabanho afirmativo. 8. Autafirmação parapsíquica energossomática. 9. Autenergização exoproduzida confirmatória.
Neologia. As 3 expressões compostas autoparabanho confirmatório, autoparabanho
confirmatório eventual e autoparabanho confirmatório habitual são neologismos técnicos da
Parabanhologia.
Antonimologia: 01. Eriçamento de pelos. 02. Fogacho. 03. Mioclonias. 04. Iscagem
extrafísica. 05. Tremores involuntários. 06. Intrusão parapsíquica patológica. 07. Bloqueio energossomático. 08. Estado vibracional anímico. 09. Autencapsulamento energético. 10. Heterencapsulamento energossomático.
Estrangeirismologia: o upgrade homeostático inesperado; a consciex evoluída patronnesse de parabanhos ratificadores; o ballonement autoproduzido; o zoom energético surpreendente com o amparador; as inevitáveis outside influences, sadias e / ou patológicas; a condição gratulatória da energetic shower; o importante feedback extrafísico dos amparadores; a anulação do
energetic hangover; a performance energética retroalimentada pela voliciolina.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da Autossinaleticologia.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares afins ao tema: – Parafenômenos
demovem crenças. Coronochacra: sensor parapsíquico. Felicidade: homeostase holossomática.
Criemos vínculos interassistenciais. Autossinalética: alarme extrafísico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene energoparapsíquico pessoal; a autoortopensenidade filtrante; a toxicidade autopensênica; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; a autopensenização criativa pelo aporte energético dos parabanhos; a pensenosfera pró-efeitos físicos; a autopensenização polifásica.
Fatologia: o bem-estar íntimo intraduzível produzido pelos parabanhos; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) confirmatória da folha corrida de serviços assistenciais prestados; o alerta consciencial providencial; as credenciais parapsíquicas cosmoéticas favorecendo os parabanhos; a homeostase holossomática vivida; o amparo funcional constante atestando o continuísmo cosmoético dos atos interassistenciais; o automitridatismo crescente; as repercussões naturais e indescartá-
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veis do aprendizado energético interassistencial; as apriorismoses bloqueadoras do parabanho
energético; a autossegurança definindo os limites da assistência a ser prestada ou em curso; a vontade sincera crescente de acertar o passo autevolutivo; as evocações sadias predisponentes aos parabanhos; a autopredisposição parapsíquica interassistencial pessoal irradiadora permanente de
autoconfiança.
Parafatologia: o autoparabanho confirmatório; os banhos torrenciais de força energética
externa; as inspirações pré-banhos captadas dos amparadores extrafísicos; a caricatura, cópia pirata ou pseudoparabanho promovido por guias extrafísicos amauróticos e / ou assediadores; o resultado da desassim bem feita; a autoconfiança inabalável na sabedoria do amparo extrafísico; o banho energético pós-projetivo; a prática do circuito energético vertical; os banhos reforçadores de
ECs de amparadores funcionais nas tarefas interassistenciais; a respiração energossomática antecedendo o banho energético; o parabanho em resposta a perguntas mentais; a gasolina azul autoproexológica dos parabanhos; as brisas revitalizadoras de origem extrafísica; os parabanhos na
condição de antecâmara de extrapolações parapsíquicas; a autoconfiança inabalável gerada pela
aprovação extrafísica dos bons atos assistenciais; as autoconvicções sólidas quanto à assistência
extrafísica recebida e prestada; as pulsações da cabeça resultante do uso de paratecnologia por
amparadores parabanhistas; o “aviso energético” do parabanho; a hiperacusia parapsíquica relativa à clariaudiência; as parestesias, calafrios e espasmos musculares sadios de origem autoparapsíquica; a sensação de se estar sob intenso “chuveiro” energético; o plantão ou sobreaviso parapsíquico assinalado pelo parabanho; a autorregeneração espontânea e supersaúde após cirurgia delicada devido aos parabanhos recebidos; a ducha energética na condição de arauto prenunciante de
chegada da Paraelencologia Pessoal; a prestação de contas ao evoluciólogo, dos aportes parapsíquicos recebidos; a recuperação instantânea de minidoenças promovida pelos banhos energéticos;
os parabanhos gratulatórios advindos da evocação de leitores e leitoras das autogescons veteranas; o parafenômeno da sensibilidade impressiva; a irradiação do autoparabanho do epicentro lúcido, extensivo ao grupo; as marés cósmicas de fluxos e refluxos energéticos; as energias empáticas, balsâmicas, assistenciais e paraprofilático-terapêuticas dos parabanhos; o parabanho na condição de aviso de saúde; a lobotomia parapsíquica anulando as parapercepções; o contato diário
estreito com a equipex pessoal; a força parapresencial cosmoética da consciex parabanhista; o parabanho energético na condição de autoparassinalética indicadora de término dos trabalhos interassistenciais nas Dinâmicas Parapsíquicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo energético holossomático proporcional aos desafios da
auto e da maxiproéxis grupal; o sinergismo assistência pessoal–assistência funcional; o sinergismo consciência-energia; o sinergismo da intercomunicação energética; o sinergismo alerta consciencial–prontidão parapsíquica; o sinergismo precisão assistencial–parabanho automotivador;
o sinergismo das Centrais Extrafísicas.
Principiologia: o princípio da evolução parapsíquica; o princípio da fartura das energias conscienciais; o princípio da interassistência; o princípio da descrença (PD); o princípio da
equanimidade assistencial possível; o princípio do elitismo evolutivo; o princípio de desejar sempre o melhor para todos.
Codigologia: o código da autossinalética energoparapsíquica decodificado; os códigos
intercomunicativos multidimensionais; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal
de Cosmoética (CGC); o código paraprocedencial; os códigos comunicativos amparador-amparando; os códigos da autoparaperceptibilidade.
Teoriologia: a teoria projeciológica parapsíquica; a teoria holossomática; a teoria da
bitanatose; a teoria da Pré-Intermissiologia; a teoria das comunexes avançadas; a teoria das
Centrais Extrafísicas; a teoria da autodesativação somática.
Tecnologia: a técnica da chuveirada hidromagnética; a técnica do estado vibracional
(EV) profilático; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da mobilização básica de

Enciclopédia da Conscienciologia

3491

energias (MBE); a técnica do autencapsulamento energossomático; a técnica da assimilação
simpática de energias; a técnica da desassimilação simpática de energias.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico
da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia;
o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: o efeito revigorante do parabanho; o efeito vibrante do parabanho; o efeito
energizante do parabanho; o efeito revitalizante do parabanho; o efeito euforizante do parabanho; o efeito contagiante do parabanho; o efeito asseverante do parabanho; os efeitos colaterais
imediatos e mediatos imprevisíveis das energias gravitantes patológicas ignoradas.
Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas recuperadas; as neossinapses inspiradas pelos amparadores; as neossinapses advindas das autoconclusões.
Ciclologia: o ciclo de primaveras energéticas (ciprienes); o ciclo de autossuperações; os
ciclos do desenvolvimento parapsíquico; o ciclo ressomático; o ciclo projetivo; o ciclo de aprendizagem multidimensional; o ciclo de aprimoramento interassistencial.
Binomiologia: o binômio comedimento-moderação; o binômio discrição-ação; o binômio parabanho-aviso; o binômio emissão-recepção; o binômio assistente-assistível; o binômio
assim-desassim; o binômio ousadia-autodesenvolvimento.
Interaciologia: a interação lençóis ectoplásmicos–finalização do trabalho assistencial;
a interação clariaudiência-parapsicofonia; a interação ectoplasmia-materialização; a interação
paratelepatia-parabanho; a interação anúncio presencial–reconhecimento energético; a interação cuidado-imunização; a interação raps parapsíquicos–comunicação extrafísica.
Crescendologia: o crescendo tenepessista-ofiexista; o crescendo descoincidência-projeção-parateleportação; o crescendo transpiração–exteriorização de ECs–desidratação; o crescendo parapsiquismo energético–parapsiquismo intelectual; o crescendo energossoma-mentalsoma; o crescendo ene-sen-pen.
Trinomiologia: o trinômio anulação-neutralização-esterilização parafenomênica; o trinômio médium passista–parapsiquista–parabanhista; o trinômio energia–ectoplasma–efeito físico; o trinômio paratelecinesia-autolevitação-autobilocação; o trinômio conscin–conscin projetada–consciex; o trinômio oxigênio-bioenergia-ectoplasmia.
Polinomiologia: o polinômio prudência-previsão-previdência-providência; o polinômio
mediunidade-passividade-sensibilidade-paraperceptibilidade; o polinômio introspecção-abstração-reflexão-uróboro; o polinômio MBE–EV–arco voltaico–autoparabanho; o polinômio aviso-orientação-prevenção-admoestação; o polinômio água-terra-fogo-ar na condição de fontes de
energias assistenciais; o polinômio geoenergia-zooenergia-fitoenergia-hidroenergia.
Antagonismologia: o antagonismo paraperceptáculo do autoparabanho / cascagrossismo parapsíquico; o antagonismo autoparapsiquismo ativo / sonambulismo parapsíquico; o antagonismo autoparapsiquismo lúcido / transe mediúnico inconsciente; o antagonismo atuação autoparapsíquica ombro a ombro / semipossessão parapsíquica patológica ignorada; o antagonismo autoparabanho confirmatório / banho de descarrego; o antagonismo paratelepatia avançada
/ canalização mediúnica; o antagonismo heteroconsulta parapsíquica / autoparapsicofonia.
Paradoxologia: o paradoxo de o autoparanho ser heteroproduzido; os paradoxos da dinâmica interassistencial; o paradoxo de a linguagem parapsíquica avançada poder ser muda, insonora e heteroimperceptível; o paradoxo de a seletividade evoluída ser inclusiva; o paradoxo de
o ato e o fato observáveis poderem ser mera consequência de 1 parafato inobservável pela maioria; o paradoxo da autocamuflagem do Serenão; o paradoxo da trirreceptibilidade.
Politicologia: a meritocracia; a paraconviviocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia; a energocracia; a parademocracia multidimensional relativa; a parafenomenocracia.
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Legislogia: a lei do mais apto; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei do autoprogresso parapsíquico; a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei do maior esforço parapsíquico; as leis da Evoluciologia.
Filiologia: a autexperimentofilia; a autoparapsicofilia; a interassistenciofilia; a autopesquisofilia; a autoprojeciofilia; a autoproexofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a autoparafenomenofobia; a extrafisicofobia; a consciexofobia.
Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome da religiosidade; a síndrome da
autossantificação; a síndrome do fechadismo consciencial; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da despriorização existencial.
Maniologia: a mania da autodesconfiança parapsíquica; a mania da autovitimização parapsíquica; a mania da baixa autestima parapsíquica.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a energossomatoteca; a potencioteca; a
parapsicoteca; a experimentoteca; a interassistencioteca; a autopesquisoteca; a parapercepcioteca.
Interdisciplinologia: a Parabanhologia; a Heterodesassediologia; a Parafenomenologia;
a Autexperimentologia; a Energossomatologia; a Paraconviviologia; a Extrapolaciologia; a Interassistenciologia; a Sobrevivenciologia; a Multidimensiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin interassistencial ousada; a conscin interassistencial temerária; a conscin com predisposição esterilizante dos parafenômenos; a conscin parapsiquicamente trancada impermeável aos
parabanhos.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafisico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o agente retrocognitor; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o autopesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafisica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a agente retrocognitora; 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 autopesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora
de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens paraperceptivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoparabanho confirmatório eventual = o parafenômeno vivenciado excepcionalmente, pela conscin energicista em experiências parapsíquico-assistenciais esporádicas;
autoparabanho confirmatório habitual = o parafenômeno vivenciado frequentemente, pela cons-
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cin energicista em atendimentos parapsíquico-assistenciais responsivos do epicentrismo lúcido
nas dinâmicas parapsíquicas e / ou na tenepes 24 horas.
Culturologia: a cultura autopesquisológica; a cultura paraconviviológica; a cultura intermissiológica; a cultura paraprocedenciológica; a cultura projeciológica; a cultura conscienciológica; a cultura maxiproexológica; a cultura parapercepciológica; a cultura parafenomenológica; a cultura interassistenciológica; a cultura autexperimentológica; a cultura paraprofilaxiológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoparabanho confirmatório, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
04. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
05. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
07. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
08. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
09. Automitridatismo: Autoparaimunologia; Homeostático.
10. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
11. Banho energético: Energossomatologia; Homeostático.
12. Bloqueio zero: Autodesassediologia; Homeostático.
13. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
14. Paradoxo autodefensivo: Paradoxologia; Neutro.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

O PARAFENÔMENO DO AUTOPARABANHO CONFIRMATÓRIO, SIMPLES EM APARÊNCIA, PODE CONSTITUIR REFINADO LEMBRETE NA TERRA DOS COMPROMISSOS INTERASSISTENCIAIS ASSUMIDOS PELOS INTERMISSIVISTAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia os autoparabanhos confirmatórios?
Com periodicidade eventual ou habitual? Escreveu ou pretende escrever artigo, verbete, curso ou
livro sobre os proveitos evolutivos hauridos dessa autexperiência?
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 página 78.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 746 e 747.
3. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos;
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alf.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002 páginas 49 e 176.
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 283, 327,
335 e 355.
5. Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232
p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes conscienciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 12.
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AUTOPARANÁLISE
(AUTOPARACONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoparanálise é a abordagem especificamente a partir das reações mentaissomáticas da consciência perante a vivência teática da holomaturidade da inteligência evolutiva (IE), da paraperceptibilidade e da interassistencialidade cosmoética.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para vem do mesmo idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo análise provém do idioma Francês, analyse, derivado do idioma Latim, analyse, e este do idioma Grego, análysis, “dissolução; decomposição do todo nas partes componentes; método de resolução, em oposição à síntese”, do verbo
analyô, “desligar; dissolver; soltar; separar; libertar; analisar; examinar”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autoparabordagem. 2. Autoparavaliação.
Neologia. O vocábulo autoparanálise e as duas expressões compostas autoparanálise
antecipada e autoparanálise veterana são neologismos técnicos da Autoparaconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Heteroparanálise. 2. Avaliação conscienciométrica humana.
Estrangeirismologia: o self; o alter ego; o strong profile; a open mind; a awareness; os
findings evolutivos; a apex mentis; o Evolutionarium; o modus vivendi mentalsomático.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade multidimensional e multiexistencial da identidade extra.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holanálise; os parapensenes; a parapensenidade;
os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; o holopensene da despertez multidimensional;
o holopensene da racionalidade paracientífica; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: as tendências pessoais interpretadas com o micrótomo da dissecção autocrítica máxima da autoimagem realística ou nua e crua; o combate pessoal aos exageros tanto para
mais quanto para menos, em todos os sentidos das experiências conscienciais.
Parafatologia: a autoparanálise; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a capacidade pessoal exegética da evolução consciencial; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal; a abordagem da própria identidade extra; a abordagem direta à condição da identidade
extra de outrem; a possível previsão da especificação do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);
a recuperação das lembranças ou retrocognições da intermissividade recente permitindo recapturar os cons magnos pessoais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo criticidade cosmoética–cosmovisão multidimensional;
o sinergismo paracérebro-cérebro.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da Seriexologia.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a Paratecnologia Interassistencial da Parapsicoteca.
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Voluntariologia: o paravoluntariado da tares.
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 grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmanalistas; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível dos parapercepciologistas; o Colégio Invisível da Evoluciologia;
o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível dos parafenomenologistas;
o Colégio Invisível dos pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos dos omniquestionamentos a partir de paraperspectivas; os efeitos
da paraprocedência ao nível da autoparalucidez analítica.
Neossinapsologia: a formação de paraneossinapses autocríticas.
Ciclologia: o ciclo autoparanálise-autoparassíntese; o ciclo paranamnese-paradiagnóstico-paraterapêutica-paraprofilaxia; o ciclo muletiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo análise paraprocedencial–síntese proexológica; o ciclo da evolução matemática; o ciclo paranálise-holopercuciência; o ciclo autoparanálide–autoconscientização multidimensional.
Enumerologia: a análise cartesiana; a análise técnica; a análise matemática; a análise
qualitativa; a análise quantitativa; a análise contrastiva; a análise funcional.
Binomiologia: o binômio autoparanálise-heteroparanálise; o binômio paranálise-pararreflexão; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio implicitude-explicitude; o binômio apreensibilidade-compreensibilidade; o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio análise-síntese.
Interaciologia: a interação Parafatuística-Paracasuística.
Crescendologia: o crescendo autopriorismose–Recinologia–Neoverponologia–Megafocologia Aberta; o crescendo autoparanálise intermissivista–autoparanálise projetiva; o crescendo tenepessismo-ofiexismo.
Trinomiologia: o trinômio Parexperimentologia-Parafenomenologia-Parapesquisologia.
Polinomiologia: o polinômio avaliação-exame-interpretação-julgamento; o polinômio
Parapercepciologia-Paracogniciologia-Paracosmovisiologia-Paraprospectivologia; o polinômio
autolucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio parapsiquismo transespacial–parapsiquismo transtemporal–parapsiquismo transfísico–parapsiquismo transpessoal; o polinômio fatos-versões-parafatos-paraversões; o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar;
o polinômio (quarteto) evolutivo verbaciologista-epicon-evoluciólogo-Serenão.
Antagonismologia: o antagonismo raciocínio continuado / ideia fixa; o antagonismo
autoparanálise cosmoética / autoparanálise assediadora; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo autolucidez / autoficção; o antagonismo vepronogenia / plagiato; o antagonismo Paracosmovisiologia / Materiologia.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: as leis da Parafisiologia.
Filiologia: a parapsicofilia; a cienciofilia; a cogniciofilia; a cosmovisiofilia; a criticofilia; a fatofilia; a parafatofilia.
Holotecologia: a egoteca; a parapsicoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a evolucioteca;
a recexoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autoparaconscienciometrologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Teaticologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Autosseriexologia; a Autoparapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Autorrecinologia; a Holofilosofologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paratechnicologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoparanálise antecipada = a análise da condição da identidade extra
pessoal na fase da preparação autoproexológica; autoparanálise veterana = a análise da condição
da identidade extra pessoal na fase da consecução autoproexológica.
Culturologia: a cultura da Holomaturologia; a cultura da Evoluciologia; a Multiculturologia da Parapercepciologia; a Multiculturologia da Interassistenciologia; a cultura da hiperacuidade intraconsciencial.
Taxologia. Segundo a Autorrecexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 categorias de autoparanálises, em geral:
1. Autoparanálise conscienciométrica: a Pararrecinologia.
2. Autoparanálise energométrica: a Parapresenciologia.
3. Autoparanálise holossomática: a Homeostaticologia.
4. Autoparanálise megagesconológica: a Autorrevezamentologia.
5. Autoparanálise proexológica: a Interassistenciologia Multidimensional.
6. Autoparanálise seriexológica: a Holobiografologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoparaconscienciometrologia, o percentual das próprias tendências expostas pela autavaliação mentalsomática e comunicativa quanto aos textos preferidos, a Conformática, os estilos específicos, pontuais e pinçamentos, evidencia, por exemplo,
estas possíveis 7 minúcias preferenciais, pessoais, dispostas na ordem alfabética:
1. Antagonismos: dicotomias.
2. Aspeamentos.
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3.
4.
5.
6.
7.

Cosmopolitismos: Polimatia.
Helenismos.
Itálicos.
Latinismos.
Politicologia: Sociologia.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoparanálise, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Análise tendenciosa: Cosmoeticologia; Nosográfico.
03. Balão de ensaio: Experimentologia; Neutro.
04. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
06. Holanálise da conscin: Holomaturologia; Homeostático.
07. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
08. Megateste conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.
09. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
10. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

A AUTOPARANÁLISE É A AVALIAÇÃO DA COSMOVISÃO
PESSOAL SOBRE TODAS AS PRÓPRIAS MEGACONQUISTAS: MINIPEÇA INTERASSISTENCIAL, PARAPERCEPTIBILIDADE, AUTODESPERTICIDADE E NÍVEL PROEXOLÓGICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já promoveu alguma avaliação pessoal com o nível da cosmovisão? Os resultados foram satisfatórios?
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AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA IDEAL
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Autoparapercepciologia ideal é a autovivência funcional, gradativa, a longo prazo, dos potenciais parapsíquicos pessoais, seja da mulher ou do homem, embasados no autodiscernimento e na Cosmoeticologia, objetivando a interassistencialidade autoconsciente, multidimensional, evolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para vem igualmente do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo percepção deriva do idioma Latim,
perceptio, “compreensão; faculdade de perceber; ação de colher; colheita”. Apareceu no Século
XVII. O terceiro elemento composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O termo ideal procede do idioma
Latim, idealis, “ideal”. Surgiu em 1842.
Sinonimologia: 1. Técnica do autodomínio do parapsiquismo. 2. Curso prático de experimentação da Autoparapercepciologia. 3. Autodesenvolvimento da multidimensionalidade consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo autopesquisa: autopesquisada; autopesquisado; autopesquisador; autopesquisadora; Autopesquisologia;
autopesquisológica; autopesquisológico; maxiautopesquisa; miniautopesquisa.
Neologia. A expressão composta Autoparapercepciologia ideal é neologismo técnico da
Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Vivência humana trancada. 2. Insensibilidade parapsíquica. 3. Autassedialidade. 4. Iscagem humana inconsciente. 5. Semipossessão.
Estrangeirismologia: o Projectarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a interassistencialidade espontânea.
Parafatologia: a Autoparapercepciologia ideal; as conquistas parapsíquicas desafiadoras; a sequência dos esforços parapsíquicos laboriosos; a dinâmica da sensibilidade parapsíquica;
o parapsiquismo vulgar; o autoparapsiquismo lúcido; a multidimensionalidade da consciência;
a Fenomenologia Parapsíquica; o estado vibracional (EV); a projetabilidade lúcida (PL).
III. Detalhismo
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Enumerologia: a iscagem interassistencial inconsciente; o autoparapsiquismo; o estado
vibracional (EV) profilático; as autoparapercepções; a centragem no megafoco da interassistencialidade; a iscagem interassistencial lúcida; o arco voltaico craniochacral.
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Binomiologia: o binômio consciência-energia; o binômio potencial assistencial–potencial parapsíquico; o binômio rotinas úteis–hábitos saudáveis; o binômio Tecnologia-Paratecnologia.
Antagonismologia: o antagonismo percepção / parapercepção; o antagonismo animismo / parapsiquismo; o antagonismo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo experimentador
parapsíquico / delirante imaginativo.
Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia.
Filiologia: a parapsicofilia; a assistenciofilia; a energofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a energeticoteca; a pesquisoteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia;
a Assistenciologia; a Proexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca inconsciente; a isca lúcida; o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Autoparapercepciologia ideal primária = o domínio pessoal do EV;
Autoparapercepciologia ideal avançada = o domínio pessoal da desperticidade interassistencial.
Sequência. No universo da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem fisiológica
/ parafisiológica, a sequência do desenvolvimento ideal, sem misticismos, emocionalismos ou
fanatismos, mas de modo racional, lógico e com autodiscernimento, ou as múltiplas fases da
conquista do autoparapsiquismo, em 26 etapas, tanto para a mulher adulta lúcida quanto para
o homem adulto lúcido, dos fenômenos ou manifestações consecutivas, através de, pelo menos,
duas décadas de autodedicação racional, teática, aos experimentos:
01. Iscagem interconsciencial: a primeira, inconsciente, vulgar, assediadora; comum
à robéxis; fenômeno corriqueiro onipresente acometendo os componentes da Humanidade; o Homo sapiens sapiens.
02. EV: o estado vibracional; as energias conscienciais (ECs) da conscin no microuniverso consciencial; o circuito fechado; a Autoprofilaxia Energética; a Voliciologia; a autodisciplina.
03. Exteriorização das ECs: a projeção instintiva das energias conscienciais; as sensibilidades palmares; os palmochacras.
04. Assim: a assimilação energética simpática; as energias imanentes (EIs); a assimilação espontânea, a voluntária, a inconsciente, a consciente.
05. Desassim: a desassimilação energética simpática; a desassimilação espontânea,
a voluntária, a inconsciente, a consciente.
06. Parapercepciologia: os fenômenos parapsíquicos primários; a leitura esporádica da
energosfera (psicosfera energética) das pessoas.
07. Dimener: a leitura imperturbável da dimensão energética ou da primeira dimensão
extrafísica; o início da autocompreensão da dinâmica consciencial multidimensional.
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08. Sinalética: o surgimento e desenvolvimento dos sinais pessoais, energéticos e parapsíquicos confiáveis e sempre superúteis.
09. Acoplamento energético: o Acoplamentarium; as 40 manobras bioenergéticas técnicas; o aprofundamento pessoal na Energossomatologia.
10. Vidência facial: o início esboçante da clarividência ou da Parafenomenologia mais
sofisticada, vivenciada.
11. Banho energético extrafísico: original, assistencial, espontâneo e até surpreendente; o amparo extrafísico de função simultaneamente intra e extrafísica.
12. Descoincidência holossomática: a manifestação primária; o início da Descoincidenciologia sadia e produtiva.
13. Iscagem interconsciencial: a segunda, consciente, assistencial, trabalhada com empenho e dedicação pela conscin; a abertura da intercompreensão; o Homo sapiens assistens.
14. PL: a projetabilidade lúcida; a projeção consciente; os fenômenos concomitantes;
a abertura da Cosmovisiologia; o Homo sapiens projectius.
15. Autodecolagem lúcida: a autobilocação consciencial lúcida; a participação em
eventexes a partir da base intrafísica ou do amparoporto.
16. Interassistencialidade: energética, autoconsciente, intencionalmente isenta e eficaz;
a intercompreensão evolutiva magna.
17. Autencapsulamento energético: parassanitário; cosmoético; assistido; voluntário;
a ilha holopensênica consciencial.
18. Primener: a primavera energética; o ciclo de primeneres (cipriene) predispondo
o extrapolacionismo parapsíquico avançado.
19. Tenepessismo: as tarefas energéticas pessoais diárias com o primeiro amparador
extrafísico; o Homo sapiens tenepessista.
20. Minipeça interassistencial: a condição da conscin lúcida no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a paragrupalidade em ação.
21. Ofiex: a oficina extrafísica, assistencial, pessoal, com o segundo amparador extrafísico do tenepessismo; a Paratecnologia em ação.
22. CEE: a Central Extrafísica de Energia; o emprego pessoal da ligação transcendente, permanente, reforçadora; a Paracomunicologia em ação.
23. Pangrafia: o fenômeno avançado, pluralizante, cosmovisiológico; o rompimento de
frente da evolução comunicativa; o Homo sapiens pangraphicus.
24. Desperticidade: a condição da conscin desassediada, permanente, total, assistencial;
o Homo sapiens despertus.
25. Semiconsciexialidade: autoconsciente; a interdimensionalidade da conscin caloura;
o Homo sapiens semiextraphysicus.
26. Teleguiamento extrafísico: autocrítico; a interdimensionalidade da conscin veterana; o Homo sapiens teleguiatus.
Alterações. Sob a ótica da Experimentologia, algumas das fases da sequência evolutiva
de manifestações podem ser alteradas, alternadas, superpostas, repetitivas ou circulares, inclusive
com assédios, alienações, extrapolações e recessos quanto à qualidade do conteúdo dos fenômenos. Contudo, a ordem natural, mais comum ou funcional obedece a tais conquistas gradativas, alcançadas por empenho e esforço pessoal contínuo, assistência extrafísica explícita, inclusive notada claramente pelo experimentador, homem ou mulher.
Atrasos. No contexto da Parapatologia, qualquer dificuldade cronicificada, percalço, vicissitude, autassédio, heterassédio ou semipossessão pode interferir nas manifestações, ao longo
do tempo e dos patamares dos experimentos, até se alcançar a condição da desperticidade, atrasando, então, as grandes conquistas somente obtidas, em geral, no mínimo ou na média das pessoas, com duas décadas (vintênio) de experimentações perseverantes, notadamente pela conscin
disciplinada ou cosmoeticamente autorganizada quanto aos hábitos sadios e às rotinas úteis.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Autoparapercepciologia ideal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
3. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
4. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
5. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
6. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
7. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

NINGUÉM DESCARTA A REAÇÃO EM CADEIA DAS VIDAS INTRAFÍSICAS SEM O DOMÍNIO DA PARAPERCEPCIOLOGIA, POR ISSO, QUANTO MAIS CEDO A CONSCIN
ENCARAR TAL AUTENFRENTAMENTO, SERÁ MELHOR.
Questionologia. Você se considera calouro ou veterano nas experimentações parapsíquicas? Em qual etapa da sequência das 26 conquistas parapsíquicas, desafiadoras, você está hoje?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 24, 257, 583, 663, 698, 794, 799, 805, 877 e 961.
2. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 224 p.; glos. 25 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 4a Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro,
RJ; 1992; páginas 18, 19, 58, 71, 79, 146 e 170.
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AUTOPARAPROCEDÊNCIA CURSISTA
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A autoparaprocedência cursista é a condição extrafísica, anterior, da conscin intermissivista, enquanto participava do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, concluído,
no qual iniciou a megarreciclagem autevolutiva, com repercussões proexológicas em toda a atual
existência humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para vem do mesmo idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo procedência deriva do idioma Latim,
procedere, “ir à frente; avançar; progredir; sair de; aparecer; crescer; desenvolver-se; nascer;
suceder; acontecer; ter bom êxito; sair-se bem; aproveitar a; ser útil para”. Surgiu no Século XIX.
O vocábulo curso procede também do idioma Latim, cursus, “ato de correr; corrida; viagem;
direção; fluxo; curso de determinado rio; serviço dos despachos imperiais; curso; marcha;
andamento; duração”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autopararresidência cursista. 2. Rapport autoparaprocedencial.
3. Religação paraprocedencial. 4. Ficha intermissiva pessoal (FIP) admitida.
Neologia. As 4 expressões compostas autoparaprocedência cursista, autoparaprocedência cursista egocármica, autoparaprocedência cursista grupocármica e autoparaprocedência
cursista policármica são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Autoignorância paraprocedencial. 2. Autodesligamento paraprocedencial. 3. Autoparaprocedência baratrosférica. 4. Autoparaprocedência vulgar.
Estrangeirismologia: o megacurriculum intermissivo; o upgrade paraprocedencial;
o higher extraphysical hometown; o parafisiopodium cursista; a open mind; a glasnost; o Neopensenarium; o Verponarium; o Heuristicarium; o Serenarium; o encaixe de neopeça no puzzle
autocognitivo sobre o Cosmos; os aftereffects cosmovisiológicos das neoverpons; o approach intermissivo; o reestabelecimento do rapport paraprocedencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade das autorretrocognições paraprocedenciais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal paraperceptivo; os paraortopensenes; a paraortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a ortofôrma holopensênica intermissiva.
Fatologia: os fundamentos da autoproéxis hauridos no esquadrinhamento paraprocedencial.
Parafatologia: a autoparaprocedência cursista; a Paracognópolis; o campus parapedagógico do automerecimento; o autopertencimento extrafísico sadio; o parambiente propício ao
apogeu da autoconsciencialidade alcançada; a raiz da parautobiografia homeostática; o paralocal
ajustado ao nível do Curso Intermissivo pré-ressomático realizado; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o automegacurrículo
evolutivo pessoal; a inteligência evolutiva (IE); as vantagens inavaliáveis das lembranças pessoais
das vivências durante o período da paraprocedência cursista; a fonte da parapreceptoria avançada
recebida; a base extrafísica das parexcursões didáticas; a parainfraestrutura adequada aos estados
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evolutivos de ponta; a parapsicoteca; as Centrais Extrafísicas; as revalidações humanas exemplares das retrocognições pessoais de verpons intermissivas, parapsíquicas, avançadas, na cotidianidade diuturna e multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro facilitando a recuperação dos cons
magnos.
Principiologia: a vivência do princípio da descrença; o princípio da paravinculação.
Codigologia: a implementação e qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da verdade relativa de ponta.
Tecnologia: as Paratecnologias Parapedagógicas.
Voluntariologia: o paravoluntariado supervisionado anterior repercutindo no voluntariado conscienciológico atual.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: a superintendência reconhecida do Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos do nível da paralucidez intermissiva na recuperação dos cons
magnos; os efeitos recinológicos da paraimersão conscienciométrica ininterrupta.
Neossinapsologia: a origem das paraneossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica.
Binomiologia: o binômio cognições intraconscienciais–cognições extraconscienciais.
Interaciologia: a interação estreita ofiex pessoal–autoparaprocedência cursista.
Crescendologia: o crescendo evolutivo paraprocedência pós-dessomática–paraprocedência cursista; o crescendo autolucidez-autodiscernimento-autocosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio pararreeducação evolutiva–Paraterapêutica Consciencial–
–Paraprofilaxia Proexológica; o trinômio autolúcido autoparaprocedência-duplaparaprocedência-grupoparaprocedência; o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio ideia original–experimentação–síntese; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio causas-concausas-efeitos;
o trinômio choque de realidade–crise de crescimento–reciclagem da intraconsciencialidade.
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-autodesassédio; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio paraprofilático EV–autencapsulamento–blindagem ambiental–acesso à CEE; o polinômio arranjo
metódico–acesso otimizado–tempo economizado–produtividade aumentada.
Antagonismologia: o antagonismo holopensene traforista / holopensene baratrosférico;
o antagonismo parafatuística intermissivista / parafatuística nosográfica.
Politicologia: a parapsicocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à evolução das consciências.
Filiologia: a parapsicofilia; a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a cognofilia; a verponofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a mensuroteca; a pesquisoteca; a parapsicoteca; a tecnoteca; a metodoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Paraprocedenciologia; Autevoluciologia;
a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia;
a Autoparapercepciologia; a Autorrevezamentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o paracorpo docente intermissivo; o paracorpo discente intermissivo.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cursor; o Homo sapiens scrutinator; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scrutor.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoparaprocedência cursista egocármica = a admissão das responsabilidades pessoais quanto à autoparaprocedência cursista com base em recins intermissivas (Pararrecinologia); autoparaprocedência cursista grupocármica = a admissão das responsabilidades pessoais quanto à autoparaprocedência cursista com base nos compromissos com as consciexes do
grupo evolutivo (Grupocarmologia); autoparaprocedência cursista policármica = a admissão das
responsabilidades pessoais quanto à autoparaprocedência cursista com base no planejamento da
autoprogramação existencial (autoproéxis) aplicada à assistencialidade interconsciencial (Interassistenciologia).
Culturologia: a Paracultura Conscienciológica; a Paraculturologia da Autoprocedenciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a autoparaprocedência cursista, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Base extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Esquadrinhamento paraprocedencial: Paresquadriologia; Neutro.
03. Ideia original: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Intermissão: Intermissiologia; Neutro.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Intermissão mudancista: Intermissiologia; Homeostático.
Intermissão prolongada: Intermissiologia; Neutro.
Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
Megaverpon: Verponologia; Homeostático.
Parafôrma holopensênica: Paraprocedenciologia; Neutro.
Parantecedência: Holobiografologia; Neutro.
Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
Reacesso neossináptico: Lucidologia; Neutro.
Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.

AS VIVÊNCIAS RECICLADORAS DO PERÍODO DA AUTOPARAPROCEDÊNCIA CURSISTA NÃO PODEM, RACIONALMENTE, SER MENOSPREZADAS PELA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, PROEXISTA, INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, desfruta de recordações da autoparaprocedência
cursista? Sobre quem e quais parafatos?
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AUTOPARAPSIQUISMO AFLORADO
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoparapsiquismo aflorado é o surgimento das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto às manifestações interdimensionais, em nível
inicial, teático, já sendo aplicado às tarefas interassistenciais diversificadas pela conscin lúcida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para procede também do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psiquismo provém do idioma Francês,
psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo aflorar é provavelmente adaptação do idioma
Francês, affleurer, “aflorar”, e este derivado do idioma Latim, flos, “flor; suco das flores; a parte
mais fina, mais vigorosa; força; brilho; formosura; felicidade; beleza”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autoparaperceptibilidade aflorada. 2. Autoparapercepciologia aflorada. 3. Extrafisicalidade. 4. Multidimensionalidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo afloração:
aflorada; aflorado; afloramento; aflorante; aflorar.
Neologia. As 3 expressões compostas autoparapsiquismo aflorado, autoparapsiquismo
aflorado antecipado e autoparapsiquismo aflorado posterior são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Cascagrossismo. 2. Intrafisicalidade. 3. Quadridimensionalidade.
4. Materialidade. 5. Autoparapsiquismo latente.
Estrangeirismologia: o Atributarium; o parafisiopodium; o Precognitarium; o know-how parapsíquico; a intelligentsia paraperceptiva; a awareness evolutiva; o savoir-vivre; o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autoparaperceptibilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia; os parapensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o abertismo pensênico às pararrealidades.
Fatologia: a reeducação parapsíquica a cada ressoma; a ruptura dos antolhos da quadridimensionalidade.
Parafatologia: o autoparapsiquismo aflorado; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o despertar da paraperceptibilidade;
o despontar da comunicação interdimensional; os estados alterados da consciência (EAC); a captação das concausas extrafísicas das realidades físicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmonizadas; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo cognitivo do agrupamento de termos correlatos;
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o sinergismo mais transcendente paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergismo da quantidade com qualidade; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;
o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da qualidade; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo
a paraperceptibilidade interassistencial; o princípio da evolução consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o desenvolvimento
parapsíquico.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria
e a prática do autodidatismo permanente.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumentativas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da Debatologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a autotecnicidade mentalsomática veterana; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários;
a técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; a autodidaxia permanente enriquecida pelos Colégios
Invisíveis da Ciência e da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento
da comunicação oral; o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com
os amparandos; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética no nível de amparabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da exemplificação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência crítica; os efeitos da maturidade consciencial no afloramento parapsíquico homeostático; os efeitos da autorganização da teática parapsíquica sadia.
Neossinapsologia: as neossinapses integradas às paraneossinapses.
Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação percepto-parapercepto; a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno parapsíquico; a interação fenômeno físico–fenômeno fisiológico; a interação loc intrafísico–loc extrafísico; a interação
conotação (derivação) parapsíquica–denotação (significação) parapsíquica; a interação olhos-paraolhos.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo informação
/ sonegação; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo
sensibilidade parapsíquica / cascagrossismo; o antagonismo parapsiquismo aflorado / parapsiquismo latente.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia;
a cosmocracia; a evoluciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;
a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Maniologia: o afloramento do parapsiquismo patológico pela toxicomania.
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Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a energeticoteca; a sinaleticoteca;
a seriexoteca; a ofiexoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia;
a Sociexologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Cosmoconscienciologia; a Proexologia; a Priorologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoparapsiquismo aflorado antecipado = o surgimento das percepções
extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto às manifestações interdimensionais, em nível inicial, teático, aplicado às tarefas interassistenciais diversificadas do jovem inversor existencial; autoparapsiquismo aflorado posterior = o surgimento das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto às manifestações interdimensionais, em nível
inicial, teático, aplicado às tarefas interassistenciais diversificadas da senhora na terceira idade
física.
Culturologia: a Paraculturologia da Autoparapercepciologia; a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético.
Tipologia. Sob a ótica da Autoparapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 tipos de afloramentos parapsíquicos básicos:
1. Amparado / Assediado.
2. Centrífugo / Centrípeto.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consciente / Inconsciente.
Controlado / Descontrolado.
Eletivo / Compulsório.
Homeostático / Patológico.
Paracientífico / Artístico.
Precoce / Tardio.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoparapsiquismo aflorado, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acompanhante parapsíquico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
05. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
06. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
07. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Conotação parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
09. Fulguração parapsicosférica: Energossomatologia; Homeostático.
10. Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; Neutro.
11. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
12. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
13. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
15. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

QUANTO MAIS CEDO OCORRER O AFLORAMENTO
DO AUTOPARAPSIQUISMO NA VIDA DA CONSCIN LÚCIDA,
INTERMISSIVISTA, MELHOR PARA A CONSECUÇÃO EFICAZ DA AUTOPROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL (PROÉXIS).
Questionologia. O afloramento parapsíquico já ocorreu para você, leitor ou leitora? Desde quando?
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AUTOPARAPSIQUISMO ARTÍSTICO-MÍSTICO
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoparapsiquismo artístico-místico é o predomínio das percepções extrassensoriais, caracterizadas pela vivência dos parafenômenos com ausência de autodiscernimento, carregada no sen e no ene do pensene, aplicadas às práticas interassistenciais psicossomáticas
taconísticas em geral.
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 para procede também do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psiquismo provém do idioma Francês,
psychisme, e este do idioma Grego, psykhe, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX. O termo artístico vem provavelmente do idioma Francês, artistique, “que diz respeito às Artes, às atividades que fazem nascer as belas-artes e à influência da
mesma na vida social”. Apareceu no mesmo Século XIX. O termo místico deriva do Grego, mustikós, “relativo aos mistérios, às cerimônias religiosas secretas”, através do idioma Latim, mysticus. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autoparapsiquismo psicossomático. 2. Autopassividade mediúnica
emocional. 3. Autoparapsiquismo sem autodiscernimento. 4. Automediunidade acrítica. 5. Autoparanormalidade emotiva. 6. Autoparaperceptibilidade artístico-religiosa. 7. Sensitividade autoperformática.
Neologia. As 3 expressões compostas autoparapsiquismo artístico-místico, autoparapsiquismo artístico-místico malintencionado e autoparapsiquismo artístico-místico bem-intencionado são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Autoparapsiquismo mentalsomático. 2. Autoparaperceptibilidade
intelectual. 3. Autotaquirritmia. 4. Autossensitividade científica. 5. Automediunidade pangráfica.
Estrangeirismologia: a figura folclórica da cartomante leitora de buena dicha; os famosos psychics televisivos do show business internacional; a postura anticientífica do caça às bruxas
na publicação estadunidense Skeptical Inquirer – The Magazine for Science and Reason; o parapsiquismo artístico-místico utilizado nas seitas high-tech; a imortalidade consciencial definida
pelo projectio ergo sum; as macro-PKs destrutivas das psyckokinesis ocorridas com artistas parapsíquicos históricos; as activités paranormales estudadas no Século XIX.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à priorização autevolutiva.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Autoparapsiquismo exige recins. Autoparapsiquismo mentalsomático: autotares. Precognição: futuro falante. Presságio: pressa ágil. Fé: confiança infantil. Santidade não, maturidade.
Coloquiologia: a falsa sensação anticosmoética de poder da conscin e / ou da consciex
autoparapsíquica exibicionista, líder baratrosférica, se achando, crente que está abafando.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade taconística; o holopensene
místico-religioso; a pensenização grupal fanática; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenização parapsíquica percuciente; o materpensene autoparapsíquico tarístico; a autopensenização cosmolínea; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade.
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Fatologia: o psiquismo artístico-místico; as coreografias pseudoparapsíquicas mirabolantes empregadas para impressionar a plateia crédula; a ausência de utilização do princípio científico da descrença (PD); a doutrinação e sedução despudorada no misticismo religioso; a ingenuidade salvacionista no paradigma do criador; a imaginação galopante fantasiosa nas leituras autofenomênicas e heterofenomênicas; o perigo do poder e controle de gurus nas seitas místicas anticosmoéticas; as experiências pseudoparapsíquicas fraudulentas visando lucro; a importância do
cenário no “teatro” parapsíquico artístico; os suicídios coletivos arquitetados por parapsíquicos
sociopatas; o uso espúrio de recursos emocionais e truques de prestidigitação em eventos artístico-místicos; os espetáculos de “mágica” de parapsiquistas genuínos inconscientes; a sinceridade
do sensitivo assumindo nada perceber durante apresentação pública; os acidentes de percurso no
espetáculo parapsíquico anticosmoético; a exploração financeira, assédio moral e tirania do guru
baratrosférico; a ausência da conexão cultura parapsíquica–autopesquisa científica; a autofraude
parapsíquica; a autestima parapsíquica; as legiões de consciências à espera do milagre; a ausência
da tares profilático-paraterapêutica; as assimilações fatais vividas por atores e atrizes teatrais e televisivos, mormente pela composição superrealista de personagem parapsíquica patológica; a dependência psicológica do consulente alimentada pelo médium narcísico; a condição dos líderes
religiosos autocorruptos confortáveis no papel de guias autoparapsíquicos amauróticos; as perversões sexuais relacionadas às práticas parapsíquicas negativas; o turismo parapsíquico artístico-religioso nas romarias; as crenças religiosas multimilenares mantenedoras do atraso de vida planetário; a fascinação grupal gerada e mantida por grandes místicos parapsíquicos; as amizades raríssimas nascidas entre contemporâneos do passado parapsíquico artístico-místico; a Arte imitando
a vida; a fé caricaturando o autoconhecimento; a Humanidade carente empurrando, há milênios,
a responsabilidade autevolutiva para líderes parapsíquicos religiosos.
Parafatologia: o autoparapsiquismo artístico-místico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a promiscuidade energética grupal ignorada; a desassim profilático-terapêutica insuspeitada; a necessária parapedagogia do parapsicodrama; o papel do arco voltaico craniochacral nos desacoplamentos interconscienciais; o parapsiquismo autêntico da benzedeira bem assistida; a semipossessão benigna autêntica; o custo do desconhecimento da Parafisiologia na ejeção ectoplásmica interassistencial; a desativação dos infernões extrafísicos mantidos por megalavadores de paracérebros; a dominação de legiões de egos frágeis pelos megassediadores tiranos;
as incansáveis campanhas parassanitárias promovidas na Baratrosfera pelas reurbanizações extrafísicas; os resgates extrafísicos cosmoéticos promovidos nos ambientes humanos destinados
a práticas parapsíquicas; a clara evidência parapsíquica do clarividente; o contágio parapsíquico
coletivo; as interprisões grupocármicas geradas pelas interferências do sensitivo nos destinos
alheios; a atuação das milícias parapsíquicas extrafísicas; o autoparapsiquismo paracerebral nas
comunexes evoluídas; as inferências precipitadas na leitura parapsíquica; o determinismo cosmoético cobrando mau uso da paraperceptibilidade pregressa; a transmigração planetária cosmoética
na condição de agência reguladora evolutiva; o parapsiquismo invasivo; a admoestação parapsíquica ignorada no alerta consciencial; a sensação parapsíquica pré-desastre; a limpeza contínua da
holosfera doentia de centros mundiais de peregrinação religiosa; a perda da autoparaperceptibilidade devido ao uso anticosmoético; os poderes parapsíquicos naturais considerados sobrenaturais
incompreendidos pela Humanidade; os fenômenos de efeitos físicos deletérios; a semipossessão
do guia extrafísico amaurótico na pseudotenepes; as paracirurgias físicas / extrafísicas, autênticas
e / ou falsas; o Oráculo de Delfos; os fenômenos parapsíquicos autênticos em meio às falsificações; a autossinalética energoparapsíquica interassistencial; a crise de fé do religioso parapsíquico
desiludido; o problema do uso, dosagem e consequências da informação parapsíquica transmitida;
a lobotomia parapsíquica; os males do exibicionismo parapsíquico promovido pelos guias amauróticos; os mantras cosmoéticos multimilenares utilizados pelo autoparapsiquista desassediador
cosmoético.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo precognição-cosmovisão; o sinergismo ascetismo-eremitismo; o sinergismo contemplação–falta de iniciativa; o sinergismo boa vontade–boa intenção
sem autodiscernimento; o sinergismo parapsiquista inconsciente–multidimensionalidade vivida;
o sinergismo sensitivo cosmoético–amparo de função; o sinergismo patológico transe sonambúlico–transe parapsíquico; o sinergismo autassistência-heterassistência.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio da autenticidade
consciencial; o princípio da prognosticação cosmoética; o princípio da mutualidade; o princípio
de o menos doente assistir o mais doente; o princípio antiestupro evolutivo; o princípio da sensatez; os princípios intermissivos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao parapsiquismo; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código parassocial; o código de ética do justiceiro anticosmoético; os códigos de Cosmoética extrafísicos vigentes em cada dimensão.
Teoriologia: a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria das conotações parafenomenológicas; a teoria do parapsiquismo lúcido; a teoria das semipossessões interconscienciais; a teoria da autonomia parapsíquica; a teoria da codependência parapsíquica; a teoria da
recin.
Tecnologia: a técnica da soltura energossomática; a ausência de tecnicidade; a técnica
do estado vibracional (EV) profilático; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da
mobilização básica de energias (MBE); as lições para-históricas das técnicas de viver aprendidas
na parapsicoteca; a técnica do balonamento energossomático; a técnica da desassim.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Proexologia; a vida pessoal transformada em laboratório conscienciológico
da Parafenomenologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Parapesquisadores; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível dos Parapsiquistas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Artistas; o Colégio Invisível dos
Místicos.
Efeitologia: o efeito esfíngico do fenômeno; o efeito hermético do fenômeno; o efeito mítico do fenômeno; o efeito místico do fenômeno; o efeito alegórico do fenômeno; o efeito simbólico do fenômeno; o efeito enigmático do fenômeno.
Neossinapsologia: as neossinapses autoparapsíquicas lúcidas; as neossinapses autoparapsíquicas obscuras; as neossinapses autoparapsíquicas ocultas; as neossinapses autoparapsíquicas para-históricas; as neossinapses autoparapsíquicas artísticas; as neossinapses autoparapsíquicas misteriosas; as neossinapses autoparapsíquicas proexológicas.
Ciclologia: o ciclo evolutivo; o ciclo mentalsomático; o ciclo psicossomático; o ciclo somático; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo de desenvolvimento autoparapsíquico; o ciclo da paraprendizagem.
Enumerologia: o autoparapsiquismo genuíno; o autoparapsiquismo intelectual; o autoparapsiquismo científico; o autoparapsiquismo mentalsomático; o autoparapsiquismo autoconsciente; o autoparapsiquismo psicossomático; o autoparapsiquismo fraudulento.
Binomiologia: o binômio inferência-interferência; o binômio pressentimento-prevenção; o binômio ganhos secundários–perdas colaterais; o binômio sinceridade-responsabilidade;
o binômio verdade parapsíquica dita–verdade parapsíquica não dita; o binômio nível evolutivo–
–dosagem informacional; o binômio parapercepção-informação.
Interaciologia: a interação sinal-sintoma; a interação fenômeno anímico–parafenômeno
medianímico; a interação parapsiquista-fabulista; a interação autoparapsiquismo ativo–autoparapsiquismo passivo; a interação evolução-impermanência; a interação parapercepção-prontidão; a interação clarividente-dimener.
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Crescendologia: o crescendo sugestão–efeito nocebo; o crescendo primeiro alerta consciencial–derradeiro alerta consciencial; o crescendo patológico precipitação–acidente parapsíquico; o crescendo cegueira parapsíquica–clarividência; o crescendo profecia-fato; o crescendo
tacon-tares; o crescendo omissões deficitárias–omissões superavitárias; o crescendo dimensão
intrafísica–dimener–dimensão extrafísica.
Trinomiologia: o trinômio intenção-interesse-intrusão; o trinômio preciência-previdência-prudência; o trinômio espanto-assombro-pavor; o trinômio conscin trancada–conscin projetada–consciex; o trinômio vaticínio-prenúncio-agouro; o trinômio (fenômeno parapsíquico) indizível-infalável-indescritível; o trinômio sensitivo-místico-cenobita; o trinômio milagre-prodígio-estupor; o trinômio percepção-parapercepção-parapercepto.
Polinomiologia: o polinômio fato-foco-filtro-fonte; o polinômio egos frágeis–entusiasmos breves–frustrações leves–autodesmotivações fáceis; o polinômio sacerdotisa-vestal-pitonisa-pítia-sibila-convulsionária; o polinômio hierofante-taumaturgo-astrólogo-profeta; o polinômio
médium-mago-místico-médico; o polinômio antevisão-vaticinação-premonição-previsão-autocognição; o polinômio palpite-intuição-achismo-ameaça; o polinômio clareza-concisão-comedimento-parcimônia-cautela.
Antagonismologia: o antagonismo autoparapsiquismo artístico / autoparapsiquismo científico; o antagonismo dúvida / certeza; o antagonismo probabilidade / realidade; o antagonismo autoparapsiquismo intrusivo / autoparapsiquismo parapercuciente; o antagonismo astrólogo
/ futurólogo; o antagonismo religião / ciência; o antagonismo ego artista / ego cientista; o antagonismo labilidade parapsíquica psicossomática / labilidade parapsíquica mentalsomática; o antagonismo crença / descrença; o antagonismo autopesquisa parapsíquica / achismo mediúnico.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin cosmoética maxidissidente deixar a assistência
(tacon) para poder fazer mais assistência (tares); o paradoxo de quanto mais a conscin parapsíquica percebe, menos pode comunicar as parapercepções; o paradoxo da trirrecepção; o paradoxo da camuflagem do Serenão; o paradoxo do automitridatismo; o paradoxo das dificuldades
recíprocas, atuantes na comunicação interdimensional; o paradoxo de a pseudautonomia intrafísica do sensitivo anticosmoético ser heteronomia, em relação ao megassediador extrafísico.
Politicologia: a parafenomenocracia; a assistenciocracia; a parapsicocracia; a parademocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a energocracia.
Legislogia: a lei Universal; a lei de ação e reação; a lei do progresso; as leis holocármicas; as leis interprisionais; a lei da libertação evolutiva; a derrogação das leis científicas nos fenômenos parapsíquicos autênticos; a lei anticosmoética de Talião; a lei de responsabilidade do
mais lúcido.
Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a intermissiofilia; a raciocinofilia; a autodiscernimentofilia; a parapedagogofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a espectrofobia.
Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome do salvador; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da codependência; a síndrome de Amiel; a síndrome de Swedenborg; a síndrome do infantilismo adulto (neotenia).
Maniologia: a mania da intrusão parapsíquica na vida alheia; a bibliomania religiosa.
Holotecologia: a parapsicoteca; a abstrusoteca; a energossomatoteca; a extrafisicoteca;
a ideoteca; a consciexoteca; a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a parapedagogoteca; a sinaleticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Pré-Intermissiologia; a Parafenomenologia; a Interassistenciologia; a Desassediologia; a Imagisticologia; a Imageticologia; a Epiconologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a conscin parapsíquica doutrinarista; a dupla doutrinador-doutrinado; a farândola extrafísica; a isca humana inconsciente; a consréu ressomada; a conscin
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satélite intrafísico; a conscin taconística; a conscin tarística; a conscin semipossessa; a consréu
ressomada; a isca humana consciente; o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o ativista interassistencial; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente assistido; o epicon lúcido; o teleguiado; o psicógrafo; o autocrítico; o convertido
fanático; o aliciador; o doutrinador; o crente; o diretor de consciência; o crédulo; o guia extrafísico amaurótico; o descrente; o ator parapsíquico performático.
Femininologia: a ativista interassistencial; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente assistida; a epicon lúcida; a teleguiada; a psicógrafa; a autocrítica; a convertida fanática; a aliciadora; a doutrinadora; a crente; a diretora de consciência; a crédula; a guia extrafísica amaurótica; a descrente; a atriz parapsíquica performática.
Hominologia: o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens heterobsidiatus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens monopolista; o Homo sapiens subjectus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens submissus; o Homo sapiens debilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoparapsiquismo artístico-místico malintencionado = o predomínio de
fenômenos autoparapsíquicos produzidos pela personalidade parapsíquica anticosmoética malassistida; autoparapsiquismo artístico-místico bem-intencionado = o predomínio de fenômenos autoparapsíquicos produzidos pela personalidade parapsíquica ingênua bem assistida.
Culturologia: a cultura parapsicológica; a cultura paracientífica; a cultura parapsíquica; a cultura mística; a cultura metapsíquica; a cultura religiosa; a cultura autopesquisológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoparapsiquismo artístico-místico, indicados para expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
05. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
06. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
07. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Autoparapsiquismo aflorado: Autoparapercepciologia; Neutro.
09. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
10. Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
11. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
12. Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
13. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
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O AUTOPARAPSIQUISMO ARTÍSTICO-MÍSTICO PODE MANTER MILHARES DE INTERMISSIVISTAS INCAUTOS, AINDA
NO VAREJO PROEXOLÓGICO INTERASSISTENCIAL, SEDUZIDOS PELO TACONISMO EM ANTIGAS SEITAS MÍSTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém resquícios autoparapsíquicos artístico-místicos taconísticos no exercício da assistencialidade? Já escolheu, prioritariamente, o autoparapsiquismo lúcido interassistencial tarístico?
Filmografia Específica:
1. A Grande Hora. Título Original: A Grande Hora. País: Brasil. Data: 2000. Duração: 48 min. Gênero:
Documentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção; Produção; & Roteiro: Pablo Fagundes; & Tito Nogueira. Entrevistas: Adrienne Rofrigues; Albany Nunes Cerqueira; Felisberta Pereira da Silva; Meire
Maria Monteiro; Romana Pereira da Silva; Osmar Casagrande; Simone Camelo Araújo; & Tania Cavalcante. Música:
Dorivã Borges. Apoio: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sinopse: Filmado na cidade de Natividade, Estado de Tocantins, o documentário entrevista pessoas da comunidade sobre o trabalho místico-religioso desenvolvido pela
sensitiva Romana Pereira da Silva, atendente das necessidades físicas e espirituais da população regional.
2. A Hora da Estrela. Título Original: A Hora da Estrela. País: Brasil. Data: 1985. Duração: 96 min. Gênero: Comédia dramática. Idade (censura): Livre. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção: Suzana Amaral. Elenco:
Denoy de Oliveira; Fernanda Montenegro; José Dumont; Marcélia Cartaxo; Sonia Guedes; Tamara Taxman; Manuel Luiz
Aranha; Eurico Martins; & Umberto Magnani. Produção: Assunção Hernandes. Desenho de Produção; Direção de Arte; Figurino; & Cenografia: Clóvis Bueno. Roteiro: Alfredo Oroz; & Suzana Amaral. Com base na obra de Clarisse
Lispector. Fotografia: Edgar Moura. Música: Marcus Vinícius. Montagem: Idê Lacreta. Efeitos Especiais: Paulo Schettini. Companhia: Raiz Produtora; & Distribuidora Cinematográfica. Sinopse: Macabéa, nordestina de 19 anos de idade,
vai morar em São Paulo onde conhece Olímpico de Jesus com quem passa a namorar. Ao perder o namorado, Macabéa,
aconselhada por Glória, colega de trabalho, procura a cartomante para afirmar estar vendo a estrela a caminho. O ex-namorado voltará, ganhará grande fortuna e conhecerá estrangeiro lindo. Ao sair da consulta, distraída, a jovem é atropelada.
3.
’ . 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: Português (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 Produção:
Hugues Tissandier. Direção de Arte: Alain Paroutaud. Roteiro: Luc Besson; & Andrew Birkin. Fotografia: Thierry Arbogast. Música: Eric Serra. Cenografia: Alain Carsoux; & Benoit Philippon. Figurino: Catherine Leterrier. Edição: Sylvie Landra. Efeitos Especiais: Georges Demétrau; Delphine Le Roch; & Alain Couty. Estúdio: Gaumont; & Leeloo Productions. Companhia: Columbia Pictures; & Sony Pictures Entertainment. Sinopse: O filme retrata a figura histórica 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” espirituais, dizia estar em missão divina para libertar a França dos ingleses. A monarquia francesa decide lhe confiar o exército com
o qual Joana recupera Reims, sendo o delfim coroado rei Carlos VII.
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.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 140 e 141.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et
al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 19, 21, 23, 51, 55, 76 a 79,
84, 86, 89 a 91, 95 a 97, 106, 111, 125, 127, 130, 141, 188, 198, 202, 205, 206, 216 e 220.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 63, 86, 256 a 257, 531, 583, 698, 799 a 802, 805, 832 e 877.
4. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 7 a 224.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 265, 326,
436, 454, 462, 473, 570, 603, 604, 676 e 677.
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6. Xavier, Francisco Cândido; Libertação (Pelo Espírito de André Luiz); 264 p.; 20 caps.; 1 enu.; 18 x 14 cm;
br.; 7ª Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 1978; páginas 7 a 12, 18, 20 a 22, 29 a 33, 38, 58,
59, 62, 75, 105, 145, 200 e 230.
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AUTOPARAPSIQUISMO AVANÇADO
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoparapsiquismo avançado é o predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto às manifestações interdimensionais, em nível mais elevado, quando aplicadas às tarefas interassistenciais diversificadas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para procede também do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psiquismo provém do idioma Francês,
psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo avançado vem do idioma Catalão, avansar, “ir
adiante”, provavelmente por influência do idioma Espanhol, avanzar, e este do idioma Latim,
abantiare, derivado do idioma Latim Tardio, abante, “avante; adiante”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Autoparapsiquismo evoluído. 2. Autoparapercepciologia Avançada.
Neologia. As 3 expressões compostas autoparapsiquismo avançado, autoparapsiquismo
avançado especializado e autoparapsiquismo avançado cosmovisiológico são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Autoparapsiquismo doentio. 2. Autoparapsiquismo amador.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao parafenômeno da cosmoconsciência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a autoconsciência da inteligência evolutiva (IE); o autodiscernimento quanto
às prioridades evolutivas; a autolucidez em relação à relevância da vivência cosmoética; as neoideias contrárias às conservadoras; a paciência pessoal ante as reações das conscins de mentalidade mais convencional; a aplicação inteligente do autodesconfiômetro na explicitação dos parafatos e parafenômenos em relação às pessoas, ambientes e oportunidades; as persuasões espontâneas desenvolvidas por meio dos exemplos evolutivos e parapsíquicos; a intensificação das requisições alheias.
Parafatologia: o autoparapsiquismo avançado; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconscientização multidimensional fixada; o abertismo parapsíquico permanente; a soltura holochacral mantida; o autoparapsiquismo expandido; a soltura mentalsomática teática; a autodisponibilidade interdimensional;
o intercâmbio interdimensional avançado; o entrosamento interdimensional maior; os dicionários
cerebrais desenvolvidos primordialmente para a captação avançada de informações parapsíquicas;
a bagagem parapsíquica pessoal acumulada; a maturidade parapsíquica; o autodiscernimento
parapsíquico apurado; a visão curva parapsíquica; a leitura das entrelinhas interdimensionais; os
banhos energéticos confirmadores; o valor do autoparapsiquismo maduro; o megatrafor do autoparapsiquismo experiente; a atuação da conscin lúcida na linha de frente evolutiva, por exemplo,
das reurbexes; a perícia paratécnica; a condição da vanguarda parapsíquica.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo sensitivo humano–amparador extrafísico; o sinergismo
fatos-parafatos; o sinergismo autopotencializador vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade parapsíquica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e prática do parapsiquismo.
Tecnologia: as técnicas da projetabilidade lúcida (PL).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapsiquistas.
Efeitologia: os efeitos físicos do parapsiquismo.
Ciclologia: o ciclo sensações somáticas–atributos mentaissomáticos–parapercepções
avançadas.
Binomiologia: o binômio autoparapsiquismo avançado–equilíbrio holossomático.
Interaciologia: a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade.
Crescendologia: o crescendo pangrafia-cosmoconsciência; o crescendo contínuo da autoparaperceptibilidade.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio autolucidez multidimensional–autocognição parafenomênica–autoparapsiquismo avançado.
Antagonismologia: o antagonismo cerebralidade / paracerebralidade; o antagonismo
parapsiquismo mentalsomático / parapsiquismo psicossomático.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia;
a cosmocracia; a evoluciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;
a neofilia; a evoluciofilia.
Mitologia: a queda definitiva do mito da solidão.
Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a energeticoteca; a sinaleticoteca;
a seriexoteca; a ofiexoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia;
a Sociexologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Cosmoconscienciologia; a Proexologia; a Priorologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin ponta-de-lança evolutiva; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o sensitivo experiente; o parapsiquista maduro.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a sensitiva experiente; a parapsiquista madura.
Hominologia: o Homo sapiens autoparapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
multidimensionalis; o Homo sapiens multiexistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoparapsiquismo avançado especializado = o da conscin especializada
em determinada modalidade parafenomênica; autoparapsiquismo avançado cosmovisiológico
= o da conscin atuante, teaticamente, com variável gama de parafenômenos.
Culturologia: a cultura da Autoparapercepciologia.
Taxologia. Há longa série de ocorrências parapsíquicas, sofisticadas, demonstrando
a complexidade parafenomênica da estrutura do autoparapsiquismo avançado da conscin, por
exemplo, estas 20, listadas na ordem alfabética:
01. Acesso. O acesso aberto, ideal, à extrafisicalidade, executado por meio da interassistencialidade, diretamente junto aos assistidos onde encontramos o amparador extrafísico de função e, a partir daí, ocorrendo a dinamização do desenvolvimento parapsíquico pessoal.
02. Acidente. O acidente parapsíquico ocorre com a conscin predisposta, em geral autassediada, desorganizada, ansiosa ou ectoplasta, e, quando habitual, deve ser abordado com racionalidade e autorreciclagem existencial a fim de se evitar a macro-PK destrutiva.
03. Aleijamentos. A superação por parte da conscin lúcida de acidentes físicos predisponentes a aleijamentos parapsíquicos, por exemplo, a pessoa sob impacto ou trauma com a testa,
machuca os globos oculares e tal fato pode prejudicar o desenvolvimento posterior da clarividência em função do frontochacra avariado.
04. Amostragem. O fenômeno do extrapolacionismo, na condição parapsíquica pura,
sobrevém quando o amparador extrafísico de função patrocina alguma ocorrência transcendente
para a pessoa, assistente-assistido, ter conhecimento inicial, ao modo de amostragem, e alcançar
maior traquejo e predisposição para a interassistencialidade.
05. Aparições. Dentre as categorias de aparições extrafísicas menos raras destaca-se
a aparição hipnopômpica, quando a conscin está se despertando de algum sono mais profundo, ou
seja, no período da hipnopompia.
06. Autocuras. Acontecem autocuras de patologias, ou remissões de minidoenças,
a partir da intervenção oportuna de amparadores extrafísicos de função, objetivando o desenvolvimento dos trabalhos de assistência da conscin, quando minipeça ativa do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, em favor de todos. Neste caso é a ocorrência, ao mesmo tempo, da
autocura e da heterocura.
07. Campo. A instalação pela força da vontade decidida do campo energético, no próprio holopensene, quando necessário em função de autodefesa parapsíquica ou interassistencialidade, limpando até o ambiente público.
08. Coerência. A vivência da hermenêutica e da coerência ou interrelação sempre existente entre a mensagem, ou o conteúdo do fenômeno parapsíquico (parafato), seja homeostático
ou patológico, e os acontecimentos intrafísicos (fatos) em desenvolvimento no momento evolutivo da vida pessoal da conscin envolvida pelo acontecimento.
09. Comunexes. À conscin às voltas com as Sociexes, notadamente a projetora consciente ou a tenepessista, será sempre inteligente não esquecer da existência de comunexes de diferentes níveis de evolução e de objetivos, havendo as assistenciais primárias, crosta-a-crosta, as
comunidades de transição entre a intermissão e a Ressomática, dedicadas ao renascimento de
consciexes, e outras compondo contextos mais evoluídos.

Enciclopédia da Conscienciologia

3521

10. Desconhecimentos. As aparências humanas enganam também quanto ao parapsiquismo das pessoas: existem indivíduos sem nenhuma representatividade humana, no entanto
com avançada representatividade extrafísica, passando despercebidas aqui, mas realizando intenso trabalho extrafísico, prolongado, de alta expressão, desde os seres despertos, os ofiexistas, os
evoluciólogos e até os Serenões.
11. Encapsulamentos. O patrocínio avançado do encapsulamento energético, defensivo, pessoal e, mais relevante, o encapsulamento alheio, alcançado pela determinação da vontade,
com intenções assistenciais e cosmoéticas.
12. Equívocos. Legiões de pessoas não afeitas à Parapercepciologia, inclusive cidadãos
comuns, artistas e profissionais da saúde, interpretam erroneamente os fenômenos paraperceptivos e, em particular, as sensações parapsíquicas, como sendo manifestações psicopatológicas em
função de alterações fisiológicas similares, por exemplo: taquicardias, mioclonias, extrassístoles,
ausências e parestesias. Muitos transtornos, percalços e incompreensões podem ser evitados por
meio de abordagens racionais, isentas, frias e sistemáticas nas pesquisas dos fenômenos parapsíquicos.
13. Parabiografias. A captação pela conscin lúcida das parabiografias de consciexes
mais evoluídas – seres despertos, evoluciólogos, Serenões – com o objetivo de esclarecer os detalhes da evolução do grupocarma.
14. Parexcursões. As excursões extrafísicas, ou parexcursões científicas, por meio de
projeções conscienciais lúcidas, patrocinadas por amparadores de função, objetivando a interassistencialidade.
15. Parageografologia. A identificação pessoal das condições parageográficas adstritas
ao holopensene dos trabalhos da conscin e os respectivos efeitos positivos no aprofundamento da
lucidez quanto à consecução da proéxis pessoal e grupal.
16. Paraprocedenciologia. A recuperação dos cons magnos relativos à autoparaprocedência anterior à ressoma pessoal, incluindo as lembranças e interações com as consciexes agora
ressomadas.
17. Pararreuniões. A participação da conscin interassistencial em reuniões extrafísicas,
em certos casos, até consecutivas, regulares, com o objetivo de ampliar os trabalhos assistenciais
no desenvolvimento da maxiproéxis.
18. Poliatenção. A condição parapsíquica do gerenciamento paraperceptivo de se estar
com as parapercepções voltadas simultaneamente para múltiplos focos de manifestações, daí resultando a dinamização dos trabalhos assistenciais da conscin minipeça interassistencial.
19. Pseudacidentes. Há ocorrências, em bases parapsíquicas, não muito evidentes, patrocinadas por amparadores extrafísicos, não raro interpretadas de modo errado pelas conscins
inexperientes, seja no momento dos acontecimentos e até depois dos fatos, pois constituem pseudacidentes de percurso, por exemplo: algum contingenciamento inesperado ou algo dando errado
na vida da pessoa para favorecê-la; o ato de a conscin ficar presa no trânsito e perder o voo do
avião em seguida acidentado; a retenção do projetor consciente no soma com a intenção de defender a prioridade da própria vida humana.
20. Resgates. A participação da conscin interassistencial lúcida de resgates extrafísicos
de consciexes carentes, em ambientes baratrosféricos diversificados, patrocinados ou superintendidos pelas consciexes amparadoras do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoparapsiquismo avançado, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
02. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
Megarrevelação racional: Parapercepciologia; Homeostático.
Parapercepto: Parapercepciologia; Neutro.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
Pseudoerro: Parapercepciologia; Neutro.

A CONDIÇÃO DO AUTOPARAPSIQUISMO AVANÇADO,
COSMOÉTICO, EXPANDE A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA
EM TODOS OS SENTIDOS, DIREÇÕES, INSTÂNCIAS
E SETORES DO DESENVOLVIMENTO DA AUTOLUCIDEZ.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição do autoparapsiquismo
avançado? Você vive dentro ou fora desse novo universo?
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AUTOPARAPSIQUISMO CIRCUNSCRITO
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoparapsiquismo circunscrito é a condição de ocorrência notória de
parafenômenos vivenciados de modo espontâneo pela conscin, homem ou mulher, em espaços
parapsíquicos interassistenciais otimizados, ao modo de ambiência docente, tertúlias conscienciológicas, cursos de campo e dinâmicas parapsíquicas, paradoxalmente desapercebidos pelo mesmo
autopercipiente disperso, desatento aos padrões holopensênicos esterilizadores da autossinalética
energossomática, presentes nos âmbitos social, familiar ou profissional.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para procede também do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psiquismo provém do idioma Francês,
psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo circunscrito deriva do idioma Latim, circumscriptum, particípio passado de circumscribere, “circunscrever”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autoparapsiquismo adstrito. 2. Autoparaperceptibilidade circunstancial. 3. Autoparanormalidade localizada. 4. Autossensitividade restrita. 5. Autoparapsiquismo
localizado.
Neologia. As 3 expressões compostas autoparapsiquismo circunscrito, autoparapsiquismo circunscrito eventual e autoparapsiquismo circunscrito habitual são neologismos técnicos da
Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Autoparapsiquismo contínuo. 2. Autoparaperceptibilidade incondicional. 3. Autossensitividade permanente.
Estrangeirismologia: o autoparapsiquismo interassistencial fulltime; o autoparapsiquista flâneur descompromissado; o feedback autoparapsíquico constante; o tour de force das autossuperações parapsíquicas; a pergunta multidimensional ecoante: anybody home?; o parapsíquico
good fellow com o qual os amparadores não podem contar; a personalidade inconfiável, descumpridora de compromissos e horários, toujours dans les vapes; o Conviviarium; o Paraperceptarium; o Autocognitarium; o Acoplamentarium; o Tenepessarium; o Ofiexarium; o Serenarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à coerência da autoparaperceptibilidade evoluída.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há parapsiquistas surdos. Amparadores não dormem. Impressões são autoparapercepções.
Coloquiologia. Eis parêmia relativa à Perdologia representando o contexto do autoparapsiquista desatento: – ―Quem vai ao ar, perde o ugar‖.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas relativas ao tema: – “Parapsiquismo. É preferível
a paraperceptibilidade discreta, porém constante, do que o show parapsíquico esporádico ou
eventual”. “A diferença entre o conscienciólogo veterano e a conscin vulgar é a capacidade de
discriminação dos detalhes das autovivências do parapsiquismo”. “– “O que faz uma pessoa não
valorizar o parapsiquismo?” Para alguém valorizar o autoparapsiquismo precisa passar pelo gargalo pessoal evolutivo. Para isso, carece deixar de pensar em sua vaidade, no egoísmo ou egão,
redutores da autocosmovisão”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da dispersividade; o holopensene pessoal da inquietação; o holopensene pessoal segmentado; a autopensenização monofásica; a autopensenização confusa; a autopensenidade fragmentada; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os intrusopensenes; a intruso-
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pensenidade; a subjugação às fôrmas holopensênicas redutoras do autodiscernimento; o materpensene ansioso; a autorretilinearidade pensênica.
Fatologia: os surtos de obnubilação; a autoinsegurança emocional impedidora da autoconfiança parapsíquica; a falta do trabalho de consolidação da autestima parapsíquica sadia; a fuga às autorresponsabilidades parapsíquicas cotidianas; o medo do autenfrentamento de carências
e conflitos pessoais e familiares; a falta de planejamento autoproexológico; os descuidos com
a própria saúde; a baixa autocrítica; a atenção saltuária do infantilismo adulto impedindo a assunção de tarefas parapsíquicas avançadas; a superficialidade da heterocrítica; os interesses egoicos
postos à frente do desenvolvimento autoparapsíquico cosmoético; a postergação das mudanças de
temperamento, urgentes e cirúrgicas; a esquiva das autorrecins pelo temor de abrir mão de autacomodações existenciais; o notório atraso de vida trazido pela falta de utilização do parapsiquismo
vanguardista; o desconhecimento do megatrafor e megatrafar; a falta de compromisso e de engajamento com o prioritário; a desatenção ao essencial; a influência dos ambientes passando batida;
as autorrenovações eternamente adiadas; a gritante necessidade de assistência familiar tarística
deixada de lado; a leniência e permissividade com os próprios erros de despriorização; a ausência
de empatia; a ignorância parapsíquica estagnada; a necessidade de busca da autossuficiência relativa; a preferência pelo trabalho assistencialista formado por grupo de personalidades afetivamente carentes; a fuga da autopesquisa inadiável; o interesse pela problemática alheia atrelado à vaidade, tão somente; a falta de interesse e desmotivação pela própria melhoria; o gap entre o previsto e o realizado no projeto intermissivo; a constante sonolência irresistível e inconsciência nos
trabalhos parapsíquicos, jamais investigadas a fundo; o descaso quanto à alimentação e exercícios
físicos onerando os amparadores; a importância do banimento da subcerebralidade pessoal em
todos os aspectos da vida humana; os óbices existenciais supervalorizados hiperdimensionados na
condição de “desculpa esfarrapada” para não mudar; a ausência de novos rumos autoproexológicos; a produtividade consciencial “no vermelho”; as potencialidades macrossomáticas anuladas
pela dispersividade e ansiosismo; as diferentes fases do desenvolvimento parapsíquico da conscin
intermissivista.
Parafatologia: o autoparapsiquismo circunscrito; a ausência de autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; a autorrepressão parapsíquica causadora de diversas enfermidades
diagnosticadas psicossomáticas pela douta ignorância energética geral; o desinteresse e falta de
sensibilidade autoparapsíquica circunstancial; o desleixo com o estudo detalhista da autossinalética energoparapsíquica; a labilidade parapsíquica de base psicoafetiva deixada ao sabor dos ventos
extrafísicos; o derrotismo autoparapsíquico obnubilando progressos possíveis; a ausência do megafoco autoparapsíquico interassistencial; a falta de refinamento autoparapsíquico; o desleixo
com as autodefesas energéticas pelo parapsíquico fora de forma, sem condicionamento energossomático; o descaso com os autoparafenômenos sem registro disciplinado; a despriorização da
disciplina, rigor e erudição autoparapsíquicas; a autodispersividade parapsíquica eventual ou
constante; a falta de esmero e refinamento quanto às autoparapercepções; o desperdício das habilidades parapsíquicas; a postura superficial na abordagem de fatos e parafatos diários; a negligência autoparapsíquica quanto às demandas assistenciais domésticas; o ônus futuro por não assumir
a multidimensionalidade de modo prioritário; o desprezo aos alertas conscienciais extrafísicos; os
riscos permanentes insuspeitados do parapsiquista ectoplasta distraído; a preguiça de trabalhar
com as próprias energias; a omissão quanto aos acidentes parapsíquicos de percurso; o parapsiquismo inconsciente; a desatenção parapsíquica crônica; a falta de respeito com os megaesforços
dos amparadores extrafísicos, empenhados em manter contato; as semipossessões patológicas
reiterativas ignoradas; a dessoma prematura em acidentes de percurso anunciados pelas consciexes amigas; a assistência parapsíquica autolúcida prestada nas dobras do cotidiano, não apenas
nas sobras dos interesses; a coerência incorrupta fomentadora de autorrenovações e desenvolvimento autoparapsíquico.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo despriorização–arrasto antievolutivo; o sinergismo negligência-desapreço; o sinergismo descompromisso-indelicadeza; o sinergismo inconsciência-negligência; o sinergismo preguiça-leviandade; o sinergismo inconsequência-acidente; o sinergismo das autodispersividades.
Principiologia: o princípio da autorresponsabilidade parapsíquica; o princípio da interdependência; o princípio patológico da autodesvalorização parapsíquica; o princípio equivocado de postergar o enfrentamento das dificuldades; o princípio da atenção multifocal; o princípio da priorização evolutiva; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) despriorizado; o código grupal de
Cosmoética (CGC) desrespeitado; os códigos intermissivos descumpridos; o código das autodefesas energéticas transgredido; o código de conduta social necessitando aprimoramento; o código
vigente despercebido; os códigos interconscienciais ignorados.
Teoriologia: a teoria da assim; a teoria da desassim; a teoria da autodefesa energética;
a teoria da autossinalética energoparapsíquica; a teoria da atenção dividida; a teoria do
automitridatismo; a teoria da Pré-Intermissiologia; a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da imobilidade física
vígil (IFV); a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica dos 50 prefácios; a técnica das 50 vezes mais.
Laboratoriologia: o labcon autoparapsíquico confiável; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; a vida pessoal transformada em laboratório conscienciológico da Parafenomenologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapesquisadores; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Parapsiquistas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Autocriticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito nocivo da assimilação; o efeito patológico da desatenção; o efeito
perigoso da imprudência; o efeito mediato dos bloqueios energéticos; o efeito negativo da ansiedade; o efeito desastroso da pressa; o efeito tardio dos acoplamentos energéticos; o efeito imediato do erro.
Neossinapsologia: as neossinapses autoparapsíquicas lúcidas; as neossinapses autoparapsíquicas obscuras; as neossinapses autoparapsíquicas equivocadas; as neossinapses autoparapsíquicas despercebidas; as neossinapses autoparapsíquicas pontuais; as neossinapses autoparapsíquicas despriorizadas.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo assim-desassim; o ciclo
depurativo da pensenosfera; o ciclo do desenvolvimento parapsíquico; o ciclo mesológico; o ciclo dos acoplamentos energéticos inevitáveis.
Enumerologia: o autoparapsiquismo travado; o autoparapsiquismo bloqueado; o autoparapsiquismo jejuno; o autoparapsiquismo veterano; o autoparapsiquismo intelectual; o autoparapsiquismo paracerebral; o autoparapsiquismo terapêutico.
Binomiologia: o binômio sensação-parapercepção; o binômio parapsiquismo ativo–parapsiquismo passivo; o binômio escolhas-consequências; o binômio MBE-EV; o binômio inferência-interferência; o binômio ganhos primários–ganhos secundários; o binômio nível evolutivo–dosagem informativa; o binômio técnica-resultado.
Interaciologia: a interação acoplamentista-coadjutor; a interação fôrma holopensênica
patológica–esterilização parapsíquica; a interação cultura parapsíquica–autopesquisa científica;
a interação distração-anulação; a interação ganhos secundários–perdas colaterais; a interação
mentalsoma-holochacra; a interação autossinalética energoparapsíquica–córtex pré-frontal.
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Crescendologia: o crescendo patológico semipossessão-possessão; o crescendo assistido-assistente; o crescendo do autodomínio holossomático; o crescendo despertamento-derperticidade; o crescendo autoparapsíquico multiexistencial; o crescendo autolucidez-hiperacuidade.
Trinomiologia: o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio tenepes-ofiex-reurbex; o trinômio boa vontade–boa intenção–autodiscernimento; o trinômio vaidade-jactância-persporrência; o trinômio inconstância-inconsequência-inconsistência; o trinômio responsabilidade-disponibilidade-prestimosidade; o trinômio amparador-assistente-assistido; o trinômio
desatenção-desinteresse-desvalorização.
Polinomiologia: o polinômio senha-sinal-signo-sintoma; o polinômio estímulo-percepção-parapercepção-registro; o polinômio dispersão-assimilação-semipossessão-possessão; o polinômio atenção-autavaliação-decisão-ação; o polinômio superficialidade-leviandade-frivolidade-veleidade; o polinômio desmotivação-desânimo-desinteresse-desencanto; o polinômio autopesquisa–autorganização-autocosmoética-autocura.
Antagonismologia: o antagonismo autossinalética energoparapsíquica mapeada / autoconvicções parapsíquicas frágeis; o antagonismo assim / desassim; o antagonismo médium inconsciente / parapsíquico autolúcido; o antagonismo ilusão / realismo; o antagonismo achismo
/ cientificismo; o antagonismo atenção dividida / desatenção; o antagonismo detalhismo / generalização; o antagonismo comedimento / excesso.
Paradoxologia: o paradoxo de o autoparapsiquista proativo saber ser passivo-atento às
orientações sutis dos amparadores; o paradoxo de a disponibilidade do assistente poder ser dinâmica sem ser agitada; o paradoxo de o parapsiquista de alto nível ter baixa autoconfiança;
o paradoxo da conscin teoricona, eterna aluna de cursos conscienciológicos, sem autopesquisa
teática; o paradoxo autodefensivo; os paradoxos comportamentais criados pela labilidade parapsíquica; o paradoxo do bifrontismo consciencial.
Politicologia: a parapsicocracia; a coerenciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei de causa e efeito; as leis da
Projeciologia; as leis do autoprogresso através da interassistência; a lei das afinidades; a lei da
meritocracia; as leis policármicas.
Fobiologia: a autorganizaciofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da mediocrização; a síndrome do oráculo; a síndrome da bipolaridade, modismo diagnóstico face a quadros parapsíquicos inconclusivos ignorados; a síndrome da labilidade parapsíquica
de origem emocional.
Maniologia: a mania de intromissão parapsíquica na vida alheia; a mania de falar levianamente sobre as autoexperiências parapsíquicas perdendo a credibilidade social; a mania de
ignorar os alertas da multidimensionalidade; a mania de deixar tudo para amanhã; a mania da impontualidade; a mania da pusilanimidade.
Holotecologia: a parapsicoteca; psicossomatoteca; a obstrusoteca; a misticoteca; a egoteca; a absurdoteca; a incoerencioteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Incoerenciologia; a Autassediologia;
a Autodesassediologia; a Parapatologia; a Perdologia; a Autodispersologia; a Interassistenciologia; a Autoparafenomenologia; a Autocosmoeticologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade parapsíquica boa-praça autoirresponsável; a conscin assimilada; a conscin autassediada; a conscin obnubilada; a isca humana inconsciente; o ser disperso;
o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o parapsíquico tipo “paizão”; o médium místico inconsciente; o sensitivo boca de sapo; o parapsíquico intrusivo; o líder familiar sensitivo manipulador; o projetor inconsciente; o assistente taconístico; o desligadão.
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Femininologia: a acoplamentista; a parapsíquica tipo “mãezona”; a médium mística inconsciente; a sensitiva boca de sapo; a parapsíquica intrusiva; a líder familiar sensitiva manipuladora; a projetora inconsciente; a assistente taconística; a desligadona.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo
sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens projectius; o Homo
sapiens subjectus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens submissus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoparapsiquismo circunscrito eventual = aquele promovido pelos próprios amparadores funcionais da conscin inexperiente, evitando evocações e assimilações energéticas desnecessárias; autoparapsiquismo circunscrito habitual = aquele condicionado pela própria
conscin dispersa, percebendo fenômenos parapsíquicos somente quando em atividades de campo
bioenergético.
Culturologia: a cultura autoparapsíquica; a cultura da desinibição parapsíquica; a cultura da atenção dividida; a cultura autofenomenológica; a cultura da Autossinaleticologia; a cultura intermissiva; a cultura social.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoparapsiquismo circunscrito, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interesasdos:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
03. Autoparapsiquismo aflorado: Autoparapercepciologia; Neutro.
04. Autoparapsiquismo artístico-místico: Autoparapercepciologia; Nosográfico.
05. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
06. Autoparapsiquismo responsivo: Epicentrismologia; Homeostático.
07. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Mapeamento da sinalética: Autossinaleticologia; Neutro.
09. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
11. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Pararreeducador autoparapsíquico: Interreeducaciologia; Homeostático.
13. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Síndrome do oráculo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Teto parapsíquico: Autoparapercepciologia; Neutro.

A OCORRÊNCIA INDESEJÁVEL DO AUTOPARAPSIQUISMO
CIRCUNSCRITO PERMITE IDENTIFICAR O EFEITO NOCIVO
DA DISPERSIVIDADE NA CONSCIN, SOB PADRÕES HOLOPENSÊNICOS REDUTORES DO DISCERNIMENTO MAGNO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a ocorrência de autoparapsiquismo
circunscrito na cotidianidade? Em quais ambientes e circunstâncias? Quais as providências tomadas por você, hoje, para manter o autoparapsiquismo lúcido?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel
Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1ª edição Marina Thomaz; pref. da 2ª edição Daniel Muniz; revisores Alexander
Steiner; et al.; 354 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos
populares; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias;
15 websites; glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.
rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 63, 130, 132, 179, 198 e 353 a 358.
2. Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bomfim; et
al.; 314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006;
páginas 92, 95, 119, 122, 124, 129, 144, 152 e 186.
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.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 14 a 17, 42 a 45, 56, 66 a 69, 74 a 85, 94, 95,
150 e 151.
4. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et
al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 41. 51, 76 a 79, 91, 130, 193
e 217.
5. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.241 a 1.243.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 256, 257, 531, 583, 794, 799 a 802 e 877.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 232, 242,
265, 326, 374, 390, 446, 453, 462, 473, 546, 551, 555, 558, 567, 570, 604, 609, 673, 677 e 683.
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AUTOPARAPSIQUISMO RECINOLÓGICO
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoparapsiquismo recinológico é a teática crescente e cosmoética da paraperceptibilidade da conscin, homem ou mulher, em consequência das reciclagens autorreeducativas necessárias à consecução da autoproéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para procede também do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psiquismo provém do idioma Francês,
psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso, retorno,
recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo deriva também do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Apareceu
no Século XVIII. O prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no interior
de; no intervalo de”. O vocábulo consciência procede igualmente do idioma Latim, conscientia,
“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de
composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Autoparaperceptibilidade recinológica. 2. Parapsiquismo pessoal resultante de recins. 3. Autoparapsiquismo pós-remodelação paracerebral.
Neologia. As 3 expressões compostas autoparapsiquismo recinológico, autoparapsiquismo recinológico inicial e autoparapsiquismo recinológico avançado são neologismos técnicos da
Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Heteroparaperceptibilidade recinológica. 2. Mediunismo. 3. Autoparapsiquismo patológico. 4. Cascagrossismo. 5. Materialismo.
Estrangeirismologia: o rapport com o amparador extrafísico de função; o upgrade evolutivo; os insights parapsíquicos; o timeline maxiproexológico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao incremento da autoparaperceptibilidade decorrente das reciclagens intraconscienciais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das recins diárias; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidospensenes; a lucidopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene desassediado; a autopensenidade parapsíquica; a superação das pressões holopensênicas; a fôrma holopensênica parapsíquica.
Fatologia: as autorreciclagens mitigando o restringimento intrafísico; o desenvolvimento
da autocientificidade contribuindo para autossuperação dos gargalos evolutivos; os benefícios das
leituras dos tratados da Conscienciologia no desenvolvimento da autocrítica e compreensão das
imaturidades pessoais; a autopesquisa teática dos erros pessoais; os autenfrentamentos da docência Conscienciológica auxiliando nas autorrecins; a recomposição gradual de interprisões grupocármicas evidenciando ampliação de maturidade da conscin; as novas perspectivas autoproexológicas vivenciadas a partir das autorrecins constantes; o caderno de anotações das experiências parapsíquicas; os 5 anos de anotações da sinalética parapsíquica.
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Parafatologia: o autoparapsiquismo recinológico; as recins promovendo reeducação parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ampliando a lucidez consciencial; a Acertologia aplicada no desenvolvimento parapsíquico; o fim da terceirização parapsíquica
e do autenfrentamento das inseguranças; as experiências nos cursos de campo bioenergético potencializando recins grupais; os campos bioenergéticos homeostáticos instalados a partir da vontade da conscin, evidenciando equilíbrio holossomático; a prática diária da tenepes auxiliando na
correção dos erros pessoais; a meta da desperticidade como recurso motivador para realização das
autorrecins; o megadesafio da criação da ofiex chancelando domínio avançado do autoparapsiquismo; o fim da banalização do parapsiquismo contribuindo para desenvolvimento da holomaturidade; as recins promovendo extrapolações parapsíquicas; o mapeamento da sinalética parapsíquica promovendo o autoconhecimento bioenergético; o ectoplasma da conscin segura das reciclagens pessoais utilizado para assistir as consciexes enfermas; o benefício do autoparapsiquismo
lúcido no desenvolvimento do senso crítico; o encapsulamento energético promovido pelos amparadores extrafísicos; os anticorpos a ataques extrafísicos em resposta às reciclagens intraconscienciais; a resiliência parapsíquica criada a partir das autossuperações; as mudanças para hábitos
e costumes sadios ao optar pelo parapsiquismo lúcido; a necessidade de o parapsíquico aprender
a lidar cosmoeticamente com o poder; os desbloqueios das energias conscienciais (ECs) a partir
da eliminação dos emocionalismos; o autoparapsiquismo aflorado sendo dominado a partir da autoconsciencioterapia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoparapsiquismo-autopesquisa; o sinergismo autoconhecimento-recin; o sinergismo recins constantes–desenvolvimento parapsíquico; o sinergismo
conscin parapsíquica–amparador extrafísico de função; o sinergismo fatos-parafatos; o sinergismo autocientificidade-autossegurança-autoparapsiquismo; o sinergismo animismo-parapsiquismo; o sinergismo invéxis-recéxis; o sinergismo voluntariado–docência conscienciológica.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da desassedialidade interconsciencial; o princípio da autevolução consciencial; o princípio da convivialidade sadia; o princípio de não admitir negocinho evolutivo; o princípio de a interassistencialidade ser a base das recins.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria e prática do parapsiquismo; a teoria da evolução pessoal por meio
dos autesforços; a teoria das verdades relativas de ponta (verpons); a teoria do Paradigma Consciencial; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria e prática da interassistência multidimensional; a teoria do Holocarma da consciência.
Tecnologia: a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da tenepes; as técnicas da projetabilidade lúcida (PL); a técnica do detalhismo; as técnicas parapsíquicas aplicadas à produção de neossinapses; a técnica da assim;
a técnica da desassim.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico impulsionando as autorrecins; a escola de aprendizado, autenfretamento e autossuperação diária do voluntariado conscienciológico;
o voluntário cosmoético fazendo assistência sem esperar nada em troca; o voluntariado na docência conscienciológica promovendo autenfrentamentos constantes; o voluntariado conscienciológico formando epicentros conscienciais lúcidos; o voluntariado pautado na tarefa do esclarecimento (tares).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o curso ligado ao laboratório
conscienciológico Acoplamentarium auxiliando no desenvolvimento do autoparapsiquismo sadio;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
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Efeitologia: o efeito físico da ectoplasmia interassistencial; o efeito de as autorrecins
ampliarem o parapsiquismo; o efeito sadio de o autodesassédio levar ao heterodesassédio;
o efeito sadio das ECs equilibradas; o efeito de o autoparapsiquismo evoluir na seriéxis; o efeito
renovador do extrapolacionismo parapsíquico nos acoplamentos interassistenciais; os efeitos benéficos do EV; o efeito sadio do parapsiquismo sobre o desenvolvimento projetivo.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da interação multidimensional
com amparadores extrafísicos.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial autorrevezador amparador-amparando; o ciclo assim-desassim; o ciclo ressoma-dessoma; os ciclos das recins ampliando o autoconhecimento;
o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo causa-efeito; o ciclo evolutivo pessoal.
Binomiologia: o binômio ectoplasmia-autodesassédio; o binômio tenepessista–amparador de função; o binômio fatos-parafatos; o binômio autoparapsiquismo avançado–equilíbrio holossomático; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio Recinologia-Autopesquisologia; o binômio símbolo-significado; o binômio autoparapsiquismo-interassistencialidade.
Interaciologia: a interação campo bioenergético homeostático–abertismo consciencial;
a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação recin–autodesbloqueio holochacral.
Crescendologia: o crescendo bioenergético EV–sinalética parapsíquica; o crescendo
autodesassédio-heterodesassédio; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo paradigma mecanicista–Paradigma Consciencial; o crescendo visão intrafísica–cosmovisão; o crescendo mediunismo-autoparapsiquismo; o crescendo exteriorização de energias–campo ectoplásmico–desassédio
interconsciencial; o crescendo recéxis-recin.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio animismo-parapsiquismo-autexperimentação; o trinômio inversor-tenepessista-epicon; o trinômio acoplamento áurico–clarividência facial–tares.
Polinomiologia: o polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio voluntariado conscienciológico–docência conscienciológica–tenepes–itinerância interassistencial; o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo estagnação / evolução; o antagonismo conscin assediada / conscin desassediada; o antagonismo patopensenidade / ortopensendiade; o antagonismo
recesso projetivo / autoconscientização multidimensional (AM); o antagonismo policarma / egocarma; o antagonismo paracérebro / subcérebro abdominal; o antagonismo verpons / verdades
absolutas.
Paradoxologia: o paradoxo de as crises evolutivas auxiliarem na realização das recins.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da ação e reação; a lei da autopensenização
ininterrupta.
Filiologia: a invexofilia; a recexofilia; a autopesquisofilia; a experimentofilia; a coerenciofilia; a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a energofobia; a parapsicofobia; a extrafisicofobia; a autorrecinofobia;
a proexofobia; a neofobia; a cognofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a evolucioteca; a sinaleticoteca; a parapsicoteca; a pesquisoteca; a cosmoeticoteca; a laboroteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Recinologia; a Interassistenciologia; a Autopesquisologia; a Autexperimentologia; a Proexologia; a Evoluciologia;
a Priorologia; a Despertologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens volitivus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoparapsiquismo recinológico inicial = o da conscin ainda em desenvolvimento parapsíquico, apresentando recins mais grosseiras; o autoparapsiquismo recinológico
avançado = o da conscin com parapsiquismo desenvolvido, mantendo os autenfrentamentos das
recins na consecução da proéxis.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, na ordem alfabética, 6 situações
cotidianas relacionadas ao exercício do autoparapsiquismo e indicadoras da necessidade de autorrecins:
1. Acoplamento. Sentir o acoplamento com outras consciências e identificar assimilações energéticas espúrias persistentes.
2. Bioenergética. Tentar instalar o estado vibracional e identificar-se em conflito emocional.
3. Docência. Ser docente de Conscienciologia e identificar a repetição das mesmas opiniões, falas ou argumentos, evidenciando estagnação consciencial.
4. Pré-docência. Passar na prova para docente de Conscienciologia e identificar as inseguranças pessoais nas aulas-treino, represando o processo docente.
5. Projeção. Vivenciar projeção consciente e identificar imaturidades pessoais.
6. Voluntariado. Não trabalhar as bioenergias e identificar a atuação no voluntariado
estagnada.
Tenepessologia. A prática diária da tenepes, exigindo autorrecins constantes, auxilia
a conscin no desenvolvimento parapsíquico. Muitas extrapolações parapsíquicas são promovidas
pelo amparador extrafísico de função quando o tenepessista adquire maior maturidade e consegue
atuar em situações onde o nível de patologia do assistido é maior.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoparapsiquismo recinológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
04. Autoparapsiquismo aflorado: Autoparapercepciologia; Neutro.
05. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
06. Autoproéxis parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
07. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
08. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
09. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
10. Recin: Recexologia; Homeostático.
11. Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.
12. Recin invexológica: Invexologia; Homeostático.
13. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Sinalética parapsíquica invexológica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

O AUTOPARAPSIQUISMO RECINOLÓGICO VIVENCIADO
COTIDIANAMENTE PODE LEVAR A CONSCIN INTERASSISTENCIAL À HOLOMATURIDADE E ANTICONFLITUOSIDADE
A PARTIR DA PRÓPRIA VONTADE E DETERMINAÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitura, considera a necessidade de realizar constantes
autorrecins para desenvolver lucidamente o autoparapsiquismo? Quais relações vem identificando
entre a vivência lúcida do parapisquismo, a autorrecin e o extrapolacionismo parapsíquico patrocinado pelos amparadores extrafísicos?
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 dinâmicas propostas; 17 E-mails; 1 entrevista; 103 enus.; 1 foto; 33 ilus.; 2 microbiografias; 32 relatos pessoais; 6 tabs.; 5 técnicas; 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; 2011; páginas 19 a 41.
2. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002; páginas 121 a 200.
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AUTOPARAPSIQUISMO RESPONSIVO
(EPICENTRISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoparapsiquismo responsivo é o ato ou efeito de o epicentro consciencial autolúcido, em permanente plantão de sobreaviso através da autossinalética, dar prioridade máxima à intercomunicação autoparapsíquica, identificando, respondendo, assumindo e atendendo prontamente, aos chamados interassistenciais emergentes da multidimensionalidade, esperados ou imprevistos, inoculados nas dobras da cotidianidade diuturna pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para deriva também do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psiquismo provém do idioma Francês,
psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida". Surgiu no Século XIX. O sufixo ismo vem do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O termo responsivo tem origem no idioma Latim, responsivus, “que serve para responder”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autoparapsiquismo respondido. 2. Autoparapsiquismo atendido.
3. Autoparaperceptibilidade responsiva. 4. Autoparaperceptividade receptiva. 5. Responsividade
autoparapsíquica. 6. Presteza autoparapsíquica. 7. Autoparaperceptividade retributiva.
Neologia. As 3 expressões compostas autoparapsiquismo responsivo, autoparapsiquismo responsivo amador e autoparapsiquismo responsivo profissional são neologismos técnicos da
Epicentrismologia.
Antonimologia: 1. Mediunidade inconsciente. 2. Surdez autoparaperceptiva. 3. Autoparaperceptibilidade emudecida. 4. Autoparapsiquismo negligenciado. 5. Cascagrossismo autoparaperceptivo. 6. Amência autoparapsíquica.
Estrangeirismologia: a energia consciencial (EC) prêt-à-porter; a perda do timing responsivo nos apelos assistenciais; a conscin assistencial toujours branchée; o autatendimento parapsíquico en retard; o paramicrochip dando acesso mais direto às Centrais Extrafísicas; a conscin
assistente online; a aplicação prática do aforismo festina lente; a resposta autoparapsíquica in time; o paratendimento pi e à ’heure; a autodisponibilidade full-time; o feedback autoparapsíquico; a pergunta parapsíquica ecoante anybody home?; o Paraperceptarium; o Autocognitarium;
o Acoplamentarium; o Tenepessarium; o Ofiexarium; o Serenarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoparaperceptibilidade evoluída.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autexemplos são heterocomunicativos. Biparacerebralidade: autoparapsiquismo responsivo. Taquirritimia: intercomunicação polivalente. Autotares: comunicação monologal. Autorreflexão: autocomunicação essencial.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodisponibilidade interassistencial; a autoortopensenização alerta; o holopensene da autoprontidão assistencial; a autopensenização intercomunicativa; a holopensenidade desassediológica; o materpensene assistenciológico; os higiopensenes; a higiopensenidade; os comunicopensenes; a comunicopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-
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de; os pangrafopensenes; a pangrafopensenidade; a autopensenização polifásica; a Autopensenologia Lúcido-Criativa.
Fatologia: a escuta ativa; o valor cosmoético da pontualidade; o domínio da cronologia
horizontal pela conscin responsável; a prontidão assistenciológica; o regime de plantão assistencial permanente; a autossatisfação em atender; a postura equidistante de afetos e desafetos na responsividade assistencial; a presteza multidimensional; a vontade de cooperar; a prestimosidade
interconsciencial; a conscin na condição de antena repetidora multidimensional; o acompanhamento dos autoprogressos na Escala Evolutiva das Consciências; a intercomunicação límpida, livre de chiado; a maxiproéxis vivenciada; o bom hábito de responder às demandas recebidas; a minimização da autoconflitividade; a preguiça mental crônica; a palavra mental; o senso de responsabilidade natural; a matriz mentalsomática heurística; o ato de criação responsivo em poliautoria;
os registros da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a infradotação mentalsomática; o mau uso da informação extrafísica; o fato de não deixar o apelo multidimensional passar batido; a ausência de
autopesquisa profunda impedindo a comunicação avançada; a leviandade parapsíquica; a autoprogramação existencial em dia; o hábito aconchegante das autorreflexões; o fechadismo e a preguiça de interagir; o preenchimento cuidadoso das lacunas trafalísticas; o silêncio mental receptivo;
a desrepressão mentalsomática criativa; a superficialidade autopesquisística impedindo a autonomia de voo autevolutiva; a priorização interassistencial na condição de estilo de vida; a autopassividade alerta; a autocompreensão esboçante da megafraternidade; o estado consciencial vigilante
sem ansiosismos; a assiduidade epicêntrica autorresponsável na tenepes veterana e nas Dinâmicas
Parapsíquicas; a autoprodutividade grafológica qualificada pela responsividade autoparapsíquica.
Parafatologia: o autoparapsiquismo responsivo; o autoparapsiquismo responsivo trazendo pacificação íntima; a participação ativa no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a autexperiência do estado vibracional (EV) profilático aplicado à homeostase; o alargamento
do autespaço de manobras energéticas interassistenciais; a maximoréxis pessoal recebida e identificada; a neoequipex assistenciológica pessoal agilizando neorrespostas; a autossinalética energoparapsíquica ativa; o reconhecimento do parassinal do chamado ecoante; o desenvolvimento da
clariaudiência em sintonia fina; os chamados da equipe de resgate projetivo; os bloqueios parencefálicos impedindo a intercomunicação livre; a autoconfiança fomentando a confiança dos amparadores extrafísicos no juízo crítico interassistencial do assistente; a escuta extrafísica ativa; a modalidade interassistencial singular do assistente confirmada pela verbação extrafísica; a sofisticação dos chamados interassistenciais extrafísicos; as Redes Parassociais de Interassistência em
atividade constante; o autoperfil conscienciometrológico multissecular; as paraconexões multidimensionais interconscienciais; a aquisição crescente da paraimunidade pelo automitridatismo;
o sistema de paracomunicação interconsciencial sendo incrementado; as dúvidas próprias e alheias inerentes ao desenvolvimento parapsíquico; os novos parassinais parapsíquicos pessoais recém
identificados; os resultados interpretativos das autossinaléticas energoparapsíquicas; o relato da
paratestemunha ocular mudando destinos; o aprendizado da transafetividade no compartilhamento
interassistencial da dupla parapsíquica amparador-amparando; os autoparabanhos confirmatórios;
o valor do pronto atendimento parapsíquico; as preocupações excessivas obscurecendo o microuniverso consciencial e obstruindo conexões com o amparo funcional; a criação da paraidentidade
intermissiva assistencial pelos assistidos; a força parapresencial do assistente responsivo; a realidade do paraneoconceptáculo paracerebral profícuo; a iscagem extrafísica autolúcida; o entendimento do tempo paracronológico vertical; os males despercebidos da negligência parapsíquica;
a paratrajetória da autodesperticidade; a autorrecuperação de cons magnos; a paracomunicação
ininterrupta fundamentando os autorrevezamentos maxiproexológicos; a labilidade parapsíquica
mentalsomática; os laços profundos indissolúveis das paramizades consolidadas nas parcerias interassistenciais ombro a ombro; os vislumbres da semiconsciexialidade.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoparapsiquismo-heteroparapsiquismo; o sinergismo
parestímulo-sinalética; o sinergismo obsequiosidade-autodisponibilidade; o sinergismo escuta-resposta; o sinergismo epicon-coadjutor; o sinergismo paracomunicador–conscin receptora;
o sinergismo tenepes-ofiex; o sinergismo intercomunicativo amparador–assistente.
Principiologia: o princípio da complementaridade; o princípio da união de esforços; os
princípios conscienciais; o princípio de o mais apto auxiliar o menos apto; os princípios interassistenciais; o princípio evolutivo da intercooperação; o princípio da mutualidade assistencial; os
princípios inatos intermissivos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) na condição de paracredencial autevolutiva; o código grupal de Cosmoética (CGC) aperfeiçoando o CPC; os códigos interdimensionais; o codex subtilissimus pessoal; o códego.
Teoriologia: a teoria do autorrevezamento; a teoria da Pré-Intermissiologia; a teoria da
autotransafetividade; a teoria da amparabilidade; a teoria conscienciológica da autocriatividade; a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria evolutiva.
Tecnologia: as técnicas paratelepáticas; a Nanoparatecnologia; a técnica do arco voltaico paracraniochacral; a técnica de auto e heteroidentificação das personalidades consecutivas; a técnica do heteroperdoamento; a técnica do autoimperdoamento; a técnica do uróboro introspectivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Infocomunicologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Paracerebrologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito autassistencial; o efeito assistencial grupal; o efeito assistencial coletivo; o efeito assistencial comunitário; o efeito assistencial inesperado; o efeito assistencial incompreendido; o efeito parassocial da assistência.
Neossinapsologia: as neossinapses autoparapsíquicas; as neossinapses conscienciais
mútuas; as neossinapses reciclogênicas; as neossinapses da autossinalética; as neossinapses responsivas; a cadência das neossinapses taquipsíquicas; a cadência das neossinapses normopsíquicas; a cadência das neossinapses bradipsíquicas.
Ciclologia: o ciclo evolutivo; o ciclo tacon-tares; o ciclo das respostas; o ciclo seriexológico; o ciclo projetivo; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo extrapolações parapsíquicas–autoconfrontações profundas.
Enumerologia: a resposta assistencial autocurativa; a resposta assistencial benevolente;
a resposta assistencial surpreendente; a resposta assistencial singular; a resposta assistencial meritória; a resposta assistencial confidencial da assistência; a resposta assistencial excepcional.
Binomiologia: o binômio pergunta-resposta; o binômio mudança do autotemperamento–neoequipex pessoal; o binômio infovia pensamental–neoverpons; o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio parapreceptor-preceptorando; o binômio chamado-atendimento;
o binômio proatividade-assertividade; o binômio solicitude-celeridade.
Interaciologia: a interação epicon-orientador; a interação cérebro-paracérebro-coronochacra-frontochacra; a interação parassinal-decodificação; a interação autossinalética–leitura da holosfera; a interação paraousadia-parengajamento; a interação pedido-socorro; a interação atenção dividida–alerta parapsíquico; a interação parademanda-resposta.
Crescendologia: o crescendo amizade raríssima intelectual–amizade raríssima assistencial; o crescendo compassageiro evolutivo–parceiro assistencial; o crescendo casal incompleto–
–amizade raríssima; o crescendo jejuno-veterano; o crescendo comunicólogo-evoluciólogo;
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o crescendo intrafísico-extrafísico; o crescendo patológico timidez–omissão deficitária; o crescendo evolutivo fechadismo grupocármico–abertismo policármico.
Trinomiologia: o trinômio sensoreamento-rastreamento-sondagem; o trinômio sinceridade-franqueza-lealdade; o trinômio amparador-assistente-assistido; o trinômio comunicador-comunicante-comunicando; o trinômio emissor-receptor-preceptor; o trinômio monitor-assistente-colaborador; o trinômio autovivência-autoconvicção-comunicação; o trinômio rede-conexão-transmissão.
Polinomiologia: o polinômio suposição-crença-vivência-verbação; o polinômio comunicação-apreensão-elaboração-devolução; o polinômio préstimo-obséquio-auxílio-suporte; o polinômio remetente-destinatário-demanda-atendimento; o polinômio questão-participação-avaliação-solução; o polinômio relato-versão-depoimento-conclusão; o polinômio recepção-assimilação-identificação-desassimilação.
Antagonismologia: o antagonismo bradipsiquismo / taquipsiquismo; o antagonismo autocentrismo egoico / epicentrismo autolúcido; o antagonismo agitação / dinamismo; o antagonismo tranquilidade íntima / precipitação; o antagonismo pedido / exigência; o antagonismo semipossessão benigna / semipossessão patológica; o antagonismo ida / volta.
Paradoxologia: o paradoxo da prontidão tranquila; o paradoxo de a resposta cosmoética assistencial avançada poder ser imperceptível; o paradoxo do atendimento silencioso; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva Interassistencial; o paradoxo de a passivididade paracerebral
poder ser alerta; o paradoxo do egoísmo altruísta; o paradoxo da inocência da sabedoria; o paradoxo das dificuldades recíprocas.
Politicologia: a evoluciocracia; a cosmocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido; as paraleis; a lei do maior esforço
assistencial; as leis cosmoéticas dos limites interassistenciais; a lei das impossibilidades extrafísicas; a lei da mutualidade assistencial cosmoética; a lei da proporcionalidade cosmoética; a lei
do autoinvestimento evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a taquifilia; a conscienciofilia; a comunicofilia; a paraconviviofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a comunicofobia; a espectrofobia; a extrafisicofobia; a parassociofobia.
Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome do fechadismo consciencial; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de Amiel.
Maniologia: a mania de subestimar as demandas parapsíquicas.
Holotecologia: a epiconoteca; a energossomatoteca; a assistencioteca; a paracognoteca;
a paracomunicoteca; a amparoteca; a parassocioteca; a parapercepcioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Epicentrismologia; a Epiconologia; a Intersecciologia; a Harmoniologia; a Evoluciologia; a Parapsicologia; a Cosmoeticologia; a Autoproexologia; a Interassistenciologia; a Conscienciometrologia; a Paracomunicologia; a Multidimensiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin-cobaia; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o intermissivista; o parainterlocutor; o paracuidador; o inversor existencial; o reciclante existencial; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o proexista; o proexólogo;
o projetor consciente; o macrossômata; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o conscienciólogo; o energicista; o conscienciômetra; o atrator ressomático; o paracomunicólogo; o epicon autolúcido; o teleguiado autocrítico; o pré-evoluciólogo.
Femininologia: a intermissivista; a parainterlocutora; a paracuidadora; a inversora existencial; a reciclante existencial; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a proexista; a proexóloga;
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a projetora consciente; a macrossômata; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a consciencióloga; a energicista; a conscienciômetra; a atratora ressomática; a paracomunicóloga; a epicon autolúcida; a teleguiada autocrítica; a pré-evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
paraperceptivus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoparapsiquismo responsivo amador = a paracaptação do sinal autoparapsíquico fraco, intermitente e instável pela conscin parapsíquica iniciante; autoparapsiquismo
responsivo profissional = a paracaptação do sinal autoparapsíquico forte, nítido e estável pela
conscin parapsíquica veterana, profunda, autolúcida.
Culturologia: a cultura parapsíquica autorresponsável; o caldo de cultura interassistencial; a paracultura responsiva; a cultura paraperceptiva; a cultura energoparapsíquica; a cultura paraperceptual; a Multiculturologia da Parapercepciologia Interassistencial.
Resultantes. Sob o enfoque da Epiconologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11
resultantes da qualificação autoparapsíquica responsiva da conscin autolúcida:
01. Autoneuroectoplasma: a potencialização da neuroectoplasmia pessoal.
02. Autoparelencologia: a autodetecção privilegiada da Parelencologia Pessoal.
03. Cosmovisiologia: as autovivências recorrentes de expansão da hiperacuidade.
04. Estágio: a experiência pessoal no estágio autevolutivo da libertação grupocármica.
05. Memorandum: a aplicação dos 12 megaconceitos do Memorando Conscienciológico.
06. Modus operandi: a autoparacerebralidade no modo silencioso-alerta.
07. Neoequipex: a mudança autotemperamental afiançada pela neoequipex.
08. Neopatamar: a autassunção responsiva de neopatamares interassistenciais.
09. Paradeveres: a autolealdade cosmoética à deontologia interassistencial.
10. Prima natura: a autopesquisa na condição de primeira natureza.
11. Vintênio: a autotenepes vintenal fixando a neotenepes 24 horas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoparapsiquismo responsivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
03. Autoparabanho confirmatório: Parabanhologia; Homeostático.
04. Autoparapsiquismo aflorado: Autoparapercepciologia; Neutro.
05. Autoparapsiquismo artístico-místico: Autoparapercepciologia; Nosográfico.
06. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
07. Autoproéxis parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Biparacerebralidade: Paracerebrologia; Homeostático.
09. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
10. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Irrompimento do psicossoma: Psicossomatologia; Homeostático.
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Medo do autoparapsiquismo: Parapatologia; Nosográfico.
Orientação interassistenciológica: Interassistenciologia; Homeostático.
Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

PARA O EPICENTRO AUTOLÚCIDO ATENTO ÀS DIFICULDADES RECÍPROCAS DA COMUNICAÇÃO INTERDIMENSIONAL, O AUTOPARAPSIQUISMO RESPONSIVO DEMONSTRA
AUTODISCERNIMENTO INTERASSISTENCIAL PRIORITÁRIO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, adota a pronta resposta às parassolicitações extrafísicas? Quais os resultados da autoceleridade e autopresteza alcançados, até o momento, nos
plantões interassistenciais autoparapsíquicos?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel
Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1ª edição Marina Thomaz; pref. da 2ª edição Daniel Muniz; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 15
websites; glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev.
e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 18, 222, 229, 230 e 253.
2. Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bomfim; et
al.; 314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006;
páginas 75, 92, 95, 110, 122 a 124, 144, 147 e 152.
3. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997 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 84.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 265, 374,
435, 453, 551, 558, 567, 570, 604, 609, 661 e 673.

M. L. B.
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AUTOPARAPSIQUISMO RETIFICADOR
(INTERREEDUCACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoparapsiquismo retificador é a condição inerente à autopesquisa crítica, seletiva e contínua adotada pela conscin parapsíquica, homem ou mulher, capaz de agilizar, de
modo imposto ou voluntário, a dinâmica de recéxis e recins ininterruptas, hauridas de experiências interassistenciais reeducadoras, sob a regência da lei universal evolutiva de causação cosmoética (determinismo e / ou livre arbítrio).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para procede também do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psiquismo provém do idioma Francês,
psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos;
sopro de vida”. Surgiu no Século XIX. O termo retificação deriva do idioma Latim, rectificatio,
constituido pelo vocábulo rectus, “regido; governado; erguido; endireitado; direito; reto; direto”;
e pelo elemento de composição ficare, conexo a facere, “fazer; executar; efetuar; levar a efeito;
desempenhar; cumprir; cometer”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autoparapsiquismo regenerador. 2. Autoparapercetibilidade renovadora. 3. Autoparanormalidade retocadora. 4. Autossensitividade restauradora. 5. Autoparapsiquismo reeducador.
Neologia. As 3 expressões compostas autoparapsiquismo retificador, autoparapsiquismo retificador imperativo e autoparapsiquismo retificador eletivo são neologismos técnicos da
Interreeducaciologia.
Antonimologia: 1. Autoparapsiquismo viciador. 2. Autoparapercetibilidade degeneradora. 3. Autossensitividade desviante. 4. Autoparapsiquismo delinquente.
Estrangeirismologia: o aproveitamento da intelligentsia multidimensional; o reminder
autevolutivo quanto aos autotrafores ociosos; a oportunidade do último recall autotrafarístico
anunciando o fim do prazo de validade errológico; o parafisiopodium evolutivo; as correções de
rumo autevolutivo au fur et à mesure; o Autocognitarium; o Reeducandarium; o Mentalsomarium; o Tertuliarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autorreeducação parapsíquica evolutiva.
Coloquiologia: – A vida é feita de retificações.
Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Retificações
sinalizam evolução. Agilizemos as autorretificações. Maturidade requer autoparapsiquismo.
Tudo pode melhorar. Valorizemos experiências autoparapsíquicas. Autorrenovações têm preço.
Retifiquemos as auto-heranças. Autoprincípios promovem autorregenerações.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal autorretificador; o holopensene pessoal autoparapedagógico; a fôrma holopensênica autorretificadora; a autopensenidade paradireitológica; a autopensenização autorreeducadora; o materpensene autotarístico; os autobenignopensenes; a autobenignopensenidade; os lucidopensenes; lucidopensenidade; os autopatopensenes; a autopatopensenidade; os autassediopensenes; a autassediopensenidade; os autorreciclopensenes; a autorreciclopensenidade; a autopensenidade autorreeducaciológica; a autopensenização auto e heterodesassediante; a metapensenidade autocorretiva; a pensenosfera autorretificadora; o parapsiquismo tarístico retificador autopensênico da tenepes; o hábito de pensar sobre o próprio pensamento a fim de
promover a diferenciação autopensênica; o autodidatismo parapsíquico ampliando o abertismo
consciencial para a autorreestruturação pensênica.

Enciclopédia da Conscienciologia

3541

Fatologia: a autorretificação advinda do parapsiquismo; a imunidade homeostática do
assistente conquistada por meio do autoparapsiquismo; as autorretificações sustentando a homeostase pessoal, ante a contiguidade da demência reinante; a busca da isonomia interassistencial
possível; o afinco no trabalho de adequação consciencial em cada caso; a autequanimidade paradireitológica aplicada em pensamentos, palavras e atos; o autorresgate das ideias intermissivas
cursistas cosmoéticas; os megaesforços autevolutivos do continuísmo no melhor; os autotestes do
livro 700 Experimentos da Conscienciologia vivenciados; as assistências falhas devido à falta de
autorrenovações holossomáticas; as providências autorretificadoras evoluídas promovidas pelo
autoparapsiquismo interassistencial; a autorretificação adjacente às neoautocognições; o otimismo
autolúcido presente na vontade de acertar, sempre maior se comparada às autodeficiências; a acuidade do autodiscernimento pautando as autorretificações conscienciais; o aperfeiçoamento contínuo dos autoposicionamentos; a magnitude interassistencial promotora de autoconfrontações pesquisísticas profundas; a complexa, porém possível, retificação do autotemperamento consciencial;
o aprendizado autorreeducador das Dinâmicas Parapsíquicas oferecidas pelas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o protagonismo autoproexológico exigindo mudanças posturais constantes; os autexames do livro 100 Testes da Conscienciometria aplicados; as autorretificações promovidas pelas relações interconscienciais desassediadoras; a oratória técnica tarística auto e heterorretificadora; a teática de autocorreções perenes; a adoção e vivência paradireitológica da incorruptibilidade fazendo a manutenção da ortolinearidade das ações; a docência conscienciológica
itinerante contínua, balizadora cosmoética de neocondutas; a inevitabilidade do regime da domesticação mútua favorecendo autocorreções básicas; a satisfação íntima resultante do andar em dia
com as autorrenovações; os autoquestionamentos críticos da obra Conscienciograma: Técnica de
Avaliação da Consciência Integral; o saldo positivo da egobiografia na conta-corrente grupocármica da primeira vida na condição de intermissivista; as recomposições grupocármicas consolidadas abrindo o estágio da libertação autevolutiva; a incorruptibilidade teática autorretificadora promovida pela tenepes veterana; o hábito sadio de pensar bem de si, para pensar bem dos outros.
Parafatologia: o autoparapsiquismo retificador; o desenvolvimento e aprimoramento autoparapsíquico na condição de parâmetro reeducador consciencial magno; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de fiel da balança autorreeducadora; a autossinalética
energoparapsíquica orientando a necessidade de retificação comportamental; as retrocognições
autocorretivas patrocinadas por amparadores extrafísicos multimilenares; o papel da memória
cerebral e da holomemória paracerebral sadia nas autorretificações; a habilidade tarística parapsíquica em níveis de excelência, certificada pelo autexemplarismo retificador; a repercussão retificadora da minipeça atuante no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a neoequipex
conquistada pela interassistência veterana, acelerando autorreregenerações inesperadas; a bússola
consciencial extrafísica apontando o norte evolutivo da autorreeducação perene, a partir da interassistência; o automitridatismo energossomático retificador crescente e consciente; a parafiltragem das impurezas e toxinas holossomáticas por meio de autorretificações intraconscienciais profundas; os extrapolacionismos parapsíquicos frequentes consolidando autorretificações; as reformas críticas no modo de pensar multidimensional; a modificações inadiáveis nas atitudes reveladas por experiências projetivas vexaminosas; os parencontros com amparadores agilizando mudanças íntimas necessárias; as sutilezas mentaissomáticas da autopesquisa retificando abordagens
parapsíquicas equivocadas; o ato de refletir autoparapsiquicamente sobre os próprios atos; a recaptura de cons magnos relativos às diversas neomaneiras de ser e agir multidimensionalmente;
as autorretificações advindas do rapport contínuo com a paraprocedência intermissiva; a valorização dos autorrevezamentos multiexistenciais motivando retificações autoparapsíquicas críticas;
a hipótese de neomacrossoma em ressoma vindoura pautando a autorreeducação parapsíquica de
hoje; o fenômeno avançado da biparacerebralidade favorecendo neocomportamentos parapsíquicos retificadores.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconvicções intermissivas fortes–soluções cosmoéticas teáticas; o sinergismo autorreeducação-heterorreeducação; o sinergismo pedagogia-parapedagogia; o sinergismo erro-acerto; o sinergismo resolução-retificação; o sinergismo decisão-correção; o sinergismo holossomático promovido pela retificação autoparapsíquica.
Principiologia: o princípio do autequilíbrio existencial; o princípio da harmonia autevolutiva; o princípio da benevolência interconsciencial; o princípio da reciprocidade interassistencial; o princípio da autodignidade; o princípio da autobenignidade; o princípio da autossinceridade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o códego; o codex subtilissimus pessoal; o código autoproexológico; o código maxiproexológico; o código social; o código parassocial.
Teoriologia: a teoria da equanimidade; a teoria paradireitológica; a teoria do pensene;
a teoria da mudança autotemperamental; a teoria dos múltiplos egos; a teoria da Pré-Intermissiologia; a teoria evolutiva.
Tecnologia: as técnicas do megaparadigma consciencial; a técnica da autocura através
da reconciliação; a técnica do autoimperdoamento; a técnica do heteroperdoamento; a técnica
autopesquisística antonimológica; a técnica da ancoragem autorreciclogênica; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica dos 40 cursos Acoplamentarium; a técnica da autescuta interassistencial.
Laboratoriologia: a teática do autoparapsiquismo retificador enquanto labcon pessoal;
o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Reciclologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Autoproexologia.
Efeitologia: o efeitos intraconscienciais das autorretificações; os efeitos extraconscienciais das autorretificações; os efeitos ambientais das autorretificações; os efeitos transversais
das autorretificações; os efeitos multidimensionais das autorretificações; os efeitos longitudinais
das autorretificações; os efeitos horizontais das autorretificações.
Neossinapsologia: as neossinapses criadas a partir de paracérebros sadios; as neossinapses assimiladas de paracérebros patológicos; as neossinapses assimiladas pela tares; as neossinapses assimiladas pelas consciexes; as neossinapses patológicas desconstruídas por amparadores; as neossinapses restauradas pela interassistência; as neossinapses inoculadas pelos extrapolacionismos.
Ciclologia: o ciclo da benignidade autocorretora; o ciclo da magnanimidade autorretificadora; o ciclo da amenidade autorrecicladora; o ciclo da generosidade autorrenovadora; o ciclo da afabilidadde autorreeducadora; o ciclo da liberalidade autoinovadora; o Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP) de atividade.
Enumerologia: o autoparapsiquismo retificador repressivo; o autoparapsiquismo retificador básico; o autoparapsiquismo retificador modelo; o autoparapsiquismo retificador suave;
o autoparapsiquismo retificador efetivo; o autoparapsiquismo retificador autolúcido; o autoparapsiquismo retificador avançado.
Binomiologia: o binômio retificação-autorretratação; o binômio autorreeducação-autodecantação; o binômio revisão-depuração; o binômio livre arbítrio–determinismo; o binômio interassistência-autocura; o binômio movimento-progresso; o binômio renovador finesse-elegância.

Enciclopédia da Conscienciologia

3543

Interaciologia: a interação teoria-prática; a interação antivitimização-autobenignidade; a interação vontade-autorrenovação; a interação pedágio–acidente de percurso; a interação
abertismo-recin; a interação autocrítica-heterocrítica; a interação autorrepressão-transgressão.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo pedagogia-autoparapedagogia;
o crescendo posicionamentos claros–progressos notórios; o crescendo autorretificação-autossuperação; o crescendo senso comum–autodiscernimento cosmoético; o crescendo estágio evolutivo da recomposição–estágio evolutivo da libertação; o crescendo erro-reparação.
Trinomiologia: o trinômio frescor-jovialidade-renovação; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio refinamento-correção-clarificação; o trinômio atualização-reperspectivação-solução; o trinômio vontade-intenção-autodeterminação; o trinômio revisão-correção-acréscimo.
Polinomiologia: o polinômio mudar-crescer-ascender-evoluir; o polinômio autestima-autoconfiança-autossuficiência-autonomia; o polinômio egocarma-grupocarma-policarma-holocarma; o polinômio vontade-assertividade-decisão-ação; o polinômio lustro-aperfeiçoamento-polimento-refinamento; o polinômio patológico conflito-autodesorganização-morosidade-antitransparência; o polinômio antirrecinológico autopiedade-autopunição-autoculpa-autovitimização.
Antagonismologia: o antagonismo autossuperação / sublimação; o antagonismo ações
retificadoras paliativas / ações retificadoras definitivas; o antagonismo autovitimização / autorretificação; o antagonismo autoculpa / responsabilidade; o antagonismo autodisposição à mudança / autorreatividade à mudança; o antagonismo autorrenovação / autocristalização; o antagonismo sintonia autoparapsíquica fina / cascagrossismo autoparapsíquico.
Paradoxologia: o paradoxo de os autenganos poderem ser úteis à autevolução; o paradoxo de a autopesquisa retificadora intraconsciencial poder levar ao abertismo extraconsciencial; o paradoxo de as condutas autocorretivas cirúrgicas poderem ser externamente imperceptíveis; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; o paradoxo do egocídio; o paradoxo de a modulação da força presencial da conscin autorretificadora poder ser, simultaneamente, suave e vigorosa; o paradoxo da paralógica (parece, mas não é).
Politicologia: a evoluciocracia; a cognocracia; a cosmocracia; a lucidocracia; a despertocracia; a discernimentocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do progresso consciencial contínuo; a lei de ação e reação; as leis policármicas; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei do esforço pessoal, evolutivo, parapsíquico; as paraleis; a lei do autoinvestimento evolutivo.
Filiologia: a parapsicofilia; a despertofilia; a neofilia; a raciocinofilia; a autocriticofilia;
a recexofilia; a evoluciofilia; a autocoerenciofilia; a autodisciplinofilia; a verponofilia.
Fobiologia: a autoparapsicofobia; a autorreeducaciofobia; a autorrecexofobia; a autorrecinofobia; a neofobia; a futurofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da autorresponsabilidade deslocada; a nulificação da síndrome do estrangeiro (SEST) por meio da interassistência.
Holotecologia: a reeducacioteca; a evolucioteca; a autobiografoteca; a convivioteca;
a experimentoteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Interreeducaciologia; a Autocogniciologia; a Autorrevisiologia;
a Autorrecinologia; a Autorreciclogia; a Descrenciologia; a Egocarmologia; a Grupocarmologia;
a Policarmologia; a Holocarmologia; a Cosmeticologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin aberta; a pessoa neofílica; a personalidade universalista; a isca
interconsciencial lúcida; a consciex guia amaurótica; o ser desperto; a conscin autorretificadora
lúcida; a conscin intermissivista acima da média evolutiva; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
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Masculinologia: o autor de obra conscienciológica libertária; o amplificador da consciencialidade; o reciclante; o inversor; o autorreeducador; o recinólogo; o verbetógrafo; o verbetólogo; o intelectual; o parapsíquico; o parapedagogo veterano; o epicon itinerante; o poliglota;
o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a autora de obra conscienciológica libertária; a amplificadora da consciencialidade; a reciclante; a inversora; a autorreeducadora; a recinóloga; a verbetógrafa; a verbetóloga; a intelectual; a parapsíquica; a parapedagoga veterana; a epicon itinerante; a poliglota; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens
cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoparapsiquismo retificador imperativo = aquele capaz de promover as
autorretificações impositivas ditadas pelo determinismo interassistencial evolutivo; autoparapsiquismo retificador eletivo = aquele capaz de promover as autorretificações cooperativas assumidas pelo livre arbítrio interassistencial autevolutivo.
Culturologia: a cultura autoparapedagógica; a cultura autopesquisológica; a cultura
autevoluciológica; a cultura autotarística; a cultura autotaconística; a cultura do autorrevisionismo holobiográfico cosmoético; a cultura autogesconológica; a cultura interassistenciológica;
a cultura autassistenciológica.
Realinhamento. A clarificação crescente da psicosfera da conscin interassistencial, advinda de retificações autoparapsíquicas, promove o realinhamento holossomático, com efeito sinérgico homeostático, a partir da harmonia entre os autoprincípios intraconscienciais intermissivos, os valores intrafísicos ressomáticos, as metas autoproexológicas exemplaristas e as autorrealizações maxiproexológicas teáticas, ampliando a ressonância com o fluxo do Cosmos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoparapsiquismo retificador, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
03. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
06. Autoparapsiquismo responsivo: Epicentrismologia; Homeostático.
07. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
09. Autoteste paraterapêutico: Autocuroterapia; Homeostático.
10. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
11. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
12. Ficha evolutiva pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
13. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
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14. Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.
15. Retificação: Recexologia; Homeostático.

HAURINDO AS LIÇÕES DO AUTOPARAPSIQUISMO RETIFICADOR, A CONSCIN INTERMISSIVISTA INTERASSISTENTE
MINIMIZA A INCIDÊNCIA DO DETERMINISMO EVOLUTIVO,
AMPLIANDO A AÇÃO DO LIVRE ARBÍTRIO COOPERATIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivenciou experiências interassistenciais parapsíquicas retificadoras marcantes? Com qual aproveitamento e retribuição gesconográfica teática?
Bibliografia Específica:
01. Balona, Malu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1a Ed. Marina
Thomaz; pref. 2a Ed. Daniel Muniz; pref. 3a Ed. Cristina Arakaki; pref. 4a Ed. 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; 2015; páginas 8, 10, 78, 169, 206
e 358.
02. 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.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 28, 188 e 204.
03. 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; 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 (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 31,
70 e 116.
04. 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 518, 840, 1.241 e 1.325.
05. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
463, 464 e 841.
06. 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 Iguacu, PR; 2004; páginas 559, 665 e 829.
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 130 e 915.
08. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane Ferraro;
164 p.; 40 caps.; 11 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 10, 25, 41 a 44, 58, 73 e 75.
09. Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.;
1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 44, 50, 51, 75, 110, 126, 129, 134 e 137.
10. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 433 e 584.
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AUTOPARAPSIQUISMO SUTIL
(AUTOPERCUCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O autoparapsiquismo sutil é a condição ou autovivência de a conscin, homem ou mulher, captar e aplicar cosmoeticamente as minudências e pormenores das paravivências e parafenômenos, valorizando os mínimos detalhes do cotidiano, notadamente por meio dos
registros parapercepciológicos e da arquivística pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós,
“eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para procede também do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psiquismo provém do idioma Francês,
psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo sutil provém do idioma Latim, subtilis, “sutil; fino; delgado; tênue; miúdo; delicado; exato; escrupuloso; minucioso; simples; preciso”. Apareceu
no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autoparapsiquismo minucioso. 2. Autoparapsiquismo minudente
3. Autoparaperceptibilidade sutil.
Neologia. As 3 expressões compostas autoparapsiquismo sutil, autoparapsiquismo sutil
ignorado e autoparapsiquismo sutil autoconsciente são neologismos técnicos da Autopercucienciologia.
Antonimologia: 1. Autoparapsiquismo ostensivo. 2. Autoparapsiquismo explícito.
3. Insensibilidade autoparapsíquica.
Estrangeirismologia: a awareness permanente; a qualificação do know-how autopesquisológico; o rapport com a paraprocedência; o rapport com o amparo extrafísico; os insights parapsíquicos; o Tenepessarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao detalhismo parapercepciológico.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Parapsiquismo requer sutileza. Parapsiquismo: atenção sutil.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopercuciência parapercepciológica; a atenção à sutileza da mudança de bloco pensênico; os metapensenes; a metapensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o autabertismo neopensênico; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autovigilância pensênica ininterrupta.
Fatologia: o recolhimento íntimo; a autorreflexão; a importância do cuidado com o soma
para melhor observação dos detalhes nas autovivências; a importância da autorganização no registro diário das parapercepções; a utilização do papel como facilitador no acesso aos registros
das autexperimentações; o comedimento e a ponderação contrabalançando as vivências parafenomênicas; a importância da atenção às minúncias das automanifestações no intrafísico; o fato de as
sutilezas parapsíquicas mais surpreendentes poderem ter raízes na realidade nua e crua; a necessidade da imparcialidade no estudo do desenvolvimento parapsíquico.
Parafatologia: o autoparapsiquismo sutil; a sensibilidade parapsíquica mentalsomática;
a predisposição às parapercepções e aos parafenômenos através da interassistencialidade; a relevância do mapeamento da repetição da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o aprimoramento da destreza parapsíquica; a rotina útil parapsíquica aplicada ao registro detalhístico das pa-
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ravivências; os bastidores do parapsiquismo; o autabertismo consciencial parapsíquico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projetabilidade lúcida (PL); o domínio das energias conscienciais como acesso às pararrealidades; a autovivência das sincronicidades; a autovivência dos fenômenos parapsíquicos interrelacionados; o megafoco no desenvolvimento do autoparapsiquismo; a assimilação simpática das energias (assim); o acoplamento energético; a indagação aguçada das observações extrafísicas; as parapercepções efêmeras mas de conteúdo auxiliar
às recéxis; o desenvolvimento mentalsomático para melhor observação dos detalhes autoparaperceptivos; a atenção às minúcias das automanifestações na dimensão extrafísica; o extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estado vibracional–ortopensenidade; o sinergismo arquivística–rotina útil parapsíquica; o sinergismo ortopensenidade-autorganização.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio da perseverança autopesquisística.
Codigologia: o código pessoal da sinalética energética e parapsíquica.
Teoriologia: a teoria e prática do autoparapsiquismo.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da rotina útil; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica da exaustividade; a técnica dos registros permanentes das parapercepções.
Voluntariologia: o voluntariado assistencial por meio da docência conscienciológica
contribuindo para o desenvolvimento parapsíquico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível do Parapsiquismo.
Efeitologia: o efeito catalisador do diário parapsíquico; o efeito das parapercepções sutis no auto e heterodesassédio.
Neossinapsologia: o mapeamento das sutilezas parapsíquicas propiciando o desenvolvimento de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo percepção-registro-aprendizado; o ciclo recéxis-recin aplicado à Autopercucienciologia.
Binomiologia: o binômio percuciência parapsíquica–atilamento multidimensional; o binômio autexperimentação-arquivística; o binômio arquivamento útil–autodiscernimento; o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio controle emocional–perspicácia
autoparapercepciológica; o binômio autoparapsiquismo sutil–autoparapsiquismo útil.
Interaciologia: a interação com a multidimensionalidade; a interação descanso somático–autoparapercepções melhoradas; a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma;
a interação perseverança–rotina útil parapsíquica; a interação amparando-amparador.
Crescendologia: o crescendo registros organizados–gestação consciencial; o crescendo
contínuo da autoparaperceptibilidade.
Trinomiologia: o trinômio autoconsciência-subjetividade-singularidade; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio sinalética anímica–sinalética
bioenergética–sinalética parapsíquica; o trinômio lucidez-concentração-atenção; o trinômio
aprendizado-recin-recéxis; o trinômio tenepes–assistência extrafísica de função–projetabilidade
lúcida; o trinômio domínio pensênico–domínio energético–domínio parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo especialismo / generalismo; o antagonismo comedimento / precipitação.
Paradoxologia: o paradoxo da solidez da paraperceptibilidade sutil.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autopercuciência parapsíquica.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a evitação da parapsicofobia; a superação da descrenciofobia.
Sindromologia: a síndrome do cascagrossismo.
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Mitologia: o mito de o parapsiquismo ser show pirotécnico.
Holotecologia: a pesquisoteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a energeticoteca;
a sinaleticoteca; a fenomenoteca; a tenepessoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Autopercucienciologia; a Autopesquisologia; a Autoparapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Autolucidologia; a Extrafisicologia;
a Conscienciometrologia; a Priorologia; a Despertologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o autopolarizador; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a autopolarizadora; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoparapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens multiexistentialis;
o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoparapsiquismo sutil ignorado = as parapercepções minudentes do
cotidiano ainda pouco percebidas e registradas; autoparapsiquismo sutil autoconsciente = as parapercepções refinadas do cotidiano amplamente percebidas e registradas.
Culturologia: a cultura da Autopercucienciologia.
Hiperacuidade. O autoparapsiquismo sutil é importante condição auxiliar do desenvolvimento da autoconscientização multidimensional (AM) e a consequente recuperação de cons.
Caracterologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 aspectos relacionados ao autoparapsiquismo sutil:
01. Autoconfiabilidade. A repetição e replicabilidade em diferentes circunstâncias de
sinaléticas energéticas e parapsíquicas específicas, levando à autoconfiança nas parapercepções.
02. Autopesquisa. A vivência do trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade contribuindo para o autoconhecimento real, sem manipulações.
03. Criticidade. A autopesquisa das sutilezas parapsíquicas transformando a conscin
crédula em omniquestionadora autocrítica.
04. Diferenciação. A diferenciação de fatos previstos por inspiração extrafísica, oriunda
do amparo de função, de mera especulação intelectual ou oriunda de devaneio.
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05. Lateropensenidade. O desenvolvimento da lateralidade pensênica.
06. Pensenidade. A autovigilância pensênica ininterrupta (divisão da atenção) facilitando a percepção das nuances parapsíquicas.
07. Projetabilidade. As neossinapses adquiridas e reforçadas pela releitura dos apontamentos minuciosos das experiências projetivas.
08. Quididade. O nível de compreensão das sutilezas parapsíquicas mensurando o estágio atual de lucidez da conscin.
09. Teática. A superação do subnível paraperceptivo e aprofundamento da transcendência da própria realidade.
10. Tenepessologia. A tenuidade das próprias autoparapercepções aplicada ao desenvolvimento da tenepes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autoparapsiquismo sutil, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
03. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
04. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
05. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
06. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
08. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
09. Mudança de bloco pensênico: Autopensenologia; Neutro.
10. Nuança: Experimentologia; Neutro.
11. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
12. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Parapsiquismo paraproxêmico: Parapercepciologia; Neutro.
14. Subjetividade objetiva parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
15. Sutileza conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.

O AUTOPARAPSIQUISMO SUTIL DESCORTINA INÚMERAS
REALIDADES E PARARREALIDADES INERENTES À CONSCIN PARAPERCEPTIVA, POTENCIALIZANDO AS RECINS,
O ABERTISMO CONSCIENCIAL E A INTERASSISTÊNCIA.
Questionologia. Você está consciente, leitor ou leitora, quanto às sutilezas indissociáveis ao autoparapsiquismo? Quais as aplicações úteis das parapercepções pessoais?
Bibliografia Específica:
1. Couto, Cirlene; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Desassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisores Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18
caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.;
alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 111 a 117.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 68.
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;
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glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 218 a 221.
4. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisoras Erotides Louly; Helena Araújo; & Julieta
Mendonça; 154 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 17 E-mails; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 16 websites; glos.;
282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; página 69.
5. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 133 a 139.
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 102, 148
e 510.

E. L. N.

